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θέμα πτυχιακής ερyασlας: 

"ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ" 

Εισnγnτής: 

Πρ6Λογσς-Εισαγωγή 

Μέρος Α ' 

Μέρος Β' 

Κεφάλαιο 1ο. 

Ιστορlα τnς Κεφαλονιάς 

1. Αρχαlοι χρ6νοι έως 1500 

2. Εποχά των Τ6κκων 

3. Οι Τούρκοι στο νnσί 

4. ΠοΛιορκlα του Κάστρου 

5. ΓαΛΛική κατοχή 

6. Αγγλική κατοχή 

Κεφάλαιο 2ο. 

Το Κάστρο Αγlσυ Γεωργ[ου 

1. Η θέσn του Κάστρου 

2. Η ιστσρlα του Κάστρου 

3. Η αρχιτεκτονική του Κάστρου 
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Κεφάλα ιο 3ο . 

Περιγραφή του Κάστρου 

1. Εξωτερικά τεiχπ 

2. Προμαχώνες 

3. Εσωτερικ6 Φρούριο 

4. Παλαι6 Φρούριο 

Κεφάλαιο 4ο. 

Ακρόπολη 

Κεφάλαιο 5ο. 

Η Πόλη του Αγίου Γεωργίου 

Κεφάλαιο 60. 

Πρόσφατες Παρεμ8άσεις στο Κάστρο 

Κεφάλαιο 7ο 

Νέες χρήσεις-αξιοποίηση 

Κεφάλαιο Βο 

Αλλα Κάστρα της Κεφαλοvιάς 
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Μέρος Α ' 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Δεν μπορεί να ισχυρlζεται κανεlς ότι αγαπάει το 

κομμάτι αυτό τnς ευρωπαϊκής γnς, το οποlο 

ονομάζεται Ελλάδα, αν δεν αγαπάει τnν ιστορlα, τον 

πολιτισμό και τnν φύσn που το αγκαλιάζει. 

Τα κάστρα τrις ελλnνικής γης, μνrιμεlα του πολέμου, 

συγκεντρώνουν για τον μελετnτή αλλά και για τον 

επισκέπτn τους και τα τρlα αυτά στοιχεlα. 

Νομlζω ότι εξέχουσα θέσn έχει το κάστρο του Αγίου 

Γεωργίου στnν Κεφαλονιά που αποτελεf τον συνδετικό 

κρlκο τnς μεσαιωνικής σχυρωματικrΊς αρχιτεκτο1ιικής 

κι ε:κε l ί,ιης 

διακρlνεται 

της 

για 

Αναγέννησης, ενώ ταυτόχρονα 

το εξαιρετικά αποτελεσματικό 

αμυντικό του σύστημα. 

Είναι γεμάτο από ιστορικές μνήμες, ξεχωρίζει για 

την αρχιτεκτονική του σοφία και 8ρlσκεται κτισμένο 

μέσα σε μια δυσπρόσιτη, γοητευτική και άσπιλn ακόμα 

φύση. 

Το Κάστρο έχει ιδιαίτερn αξία για τnν ευρύτερn 

ευρωπαϊκrΊ ιστορlα και τούτο, διότι η γύρω στο νησl 

θάλασσα και το lδιο το νησί, για δέκα περlπου 

αιώνες, 

κόσμων, 

υπrΊρξαν το θέατρο των συγκρούσεων δύο 

δύο πολιτισμών, διίο θρησκειών. Του 

ευρωπαϊκού χριστιανικού πολιτισμού με το11 

αφpοασιατικό μουσουλμανικό πολιτισμό. 
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Εlναι λοιπ6ν εύκολο να αντιληφθεl κανεlς την αξlα 

αυτού του μνημεlου, τσ οπσlο 8ρlσκεται για αιώνες 

στην πρdπη γραμμτΊ των α ιματο8αμμένων συγκρούσεων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

το ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝ / ΑΣ 

Ενας απ6 τους δεlκτες του πολιτισμο~ της κdθε 

κοινωvlας, μιας δεδομένης εποχής, εlναι και n 

έκφραση της αρχ ι τεκτον ι κnς της τέχνης. Οσο 

περισσ6τε:ρο αναπτυγμένη, εξελιγμένη, ισορροπημένη 

και πρακτικά προσαρμοσμένη στις ανθρώπινες ανdγκες 

δια8lωσης είναι αυτή, τ6σο περισσ6τερο αναπτυγμένος 

πρέπει να θεωρεlται ο πολιτισμ6ς της συγκεκριμένης 

κοινωνlας. fΠλnροφορlες απ6 το f3ι/3λlο Γ.Μοσχ6πουλου 

''!στορlα της Κεφαλονιάς"). 

Βέ8αια η έκφραση της αρχιτεκτονικής εlναι 

πολυποίκιλη, δυναμική και απεριόριστη. Μπορεl να 

θεωρηθεl 6τι έχει τ6σο εύρος όσο και η φαντασlα των 

αρχιτεκτόνων. fΠληροφορίες απ6 το f3ιf3λlo 

Γ.Μοσχόπουλου "Ιστορlα της Κεφαλονιάς"). 

Φυσικά η τέχνη της αρχιτεκτονικής και οι 

υπηρεσlε:ς της δεν θα μπορούσαν να Λεlπουν από τις 

πολεμικές δραστηρι6τητες των ανθρώπω11, ιδιαίτερα σε 

ότι αφορά την οχύρωση και στην άμυνα πόλεων και 

τοποθεσιών με στρατηγική αξία, όπου δlνεται στην 

αρχιτεκτονική ένα εξαlρετο πεδίο, για να αποδεlξει 

τις ικανότητες και την φαντασlα των αρχιτεκτόνων. Η 

αναζήτηση σχεδlων δομικής και κατασκε:υαστικrΊς 

αντοχής, στερεότητας και ανθεκτικ6τnτας για την 
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οχυρωματική αρχιτεκτονική και n uλοποlησή τους σε 

φρουριακά έργα, ώστε να αντέχουν αυτά στα δεινά του 

πολέμου, εlχαν ως αποτέλεσμα να διασωθούν μέχρι των 

ημερών μας, σε αντlθεση με άλλα κτlρια, οχυρά και 

φρούρια κατασκευασμένα σε πολύ μακρινές χρονικά 

εποχές. tΠλnροφορ!ες απ6 το 8ι8λlο Γ.Μοσχ6πουλου 

"/στσρlα της Κεφαλονιάς"). 

Το Φρούριο Ayloυ Γεωρylου, μνημεtο τnς δύναμης 

και του πολέμου, εlναι κτισμένο σε επιλεγμένη 

φυσικά οχυρή τοποθεσlα, στην κορυφή δυσπρ6σιτου 

υψώματος, το οποlο και στεφανώνει. Όταν πλnσιάζει ο 

επισκέπτης του τα εξωτερικά του τεtχn, πύργους και 

προμαχώνες καταλαμ8άνεται απ6 ένα συναlσθnμα 

απειλής και δέους. Όταν 6μως περπατάει στους 

εσωτερικούς του χώρους καταλαμ8άνεται αντlθετα απ6 

ένα συναlσθnμα σιγουριάς και ασφάλειας. 

tΠλnροφορlες απ6 το 8ι8λlο Γ.Μοσχ6πουλου 

της Κεφαλον ιάς 11
). 

"Ιστορfα 

Εκτός απ6 την αμυντική του ικανότητα και την 

θαυμαστή επινοητικότητα των αρχιτεκτόνων που το 

σχεδlασαν και η οπο lα έχει αποτυπωθεl στα 

οχυρωματικά έργα, διακρlνεται για τnν έξοχn και 

καλαlσθητn μορφή του. Οι τεράστιοι πανύψηλοι 

ισχυρο! λlθιvοι 6yκοι του, καθώς ορθώνονται πάνω 

απ6 γκρεμούς, κατασκευασμένοι με τα πενιχρά τεχνικά 

μέσα του Μεσαlωvα και της Αναγέννησης, δlνουv τnν 
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αίσθηση τnς ιιποταγr'Jς της ύλης στο ανθρώπινο πνεύμα. 

fΠλnροφορ[ες απ6 το 8ιf3λίο Γ.Μοσχόπουλου 

της Κεφαλον ιάς 11
). 

Το Κάστρο Αγlου Γεωργlου παρουσιάζει 

11 Ιστορ lα 

ξεχωριστό 

ενδιαφέρον διότι οικοδομr'Jθηκε εκ νέου στις αρχές 

του 16ου αιι[Jνα που παρουσιάζει έντονn ποΛεμικrΊ 

δραστηριότητα στον ελληνικ6 χώρο, με αποτέλεσμα το 

Κάστρο του Α γ ί συ Γεωργίου στο πέρασμά του να 

αποτυπώνει τnν εξέλιξη της οχυρωματικής αμυντικής 

αρχιτεκτονικr'Jς, αλλά και τnν πλούσια ιστορlα του, n 

nχώ τnς οποίας φθάνει μέχρι εμάς. (Πληροφορίες από 

το f3ιf3λlo Γ.Μοσχόπουλου "Ιστορία της Κεφαλονιάς"). 

Κουρασμένο και γερασμέ:110 αλλά πάντα αγέρωχο το 

Κάστρο Αγίου Γεωργίου δlνει τn τελευταlα και 

μεγαλύτερη μάχn του. Δεν υπάρχουν πια τα Λαμπρά 

φουσάτα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων που το 

υπερασπlζονταν ούτε οι γενναίοι Φράγκοι ιππότες, 

ούτε τα πολύχρωμα στρατεύματα των σουλτάνων, ούτε 

το τολμηρό πεζικό των Να8αραlων και των Καταλανών, 

ούτε οι λαμπρσ l καπετάνιοι τrις ΒενετικrΊς 

Δnμοκρατlας που το πολιορκούσαν ή το υπερασπlζονταν 

ανάλογα με τις τύχες του πολέμου. Δεν το απειλούν 

πια σι πολιορκlες και οι μnχανές του πολέμου. Ο 

μεγαλύτερός του εχθρός είναι ο χρόνος καθώς και n 

ανθρώπινn άγνοια και αδιαφορία. fΠληρσφορlες από το 

13ι8Λίο Γ.Μοσχόπσυλου "!στορlα τrις Κεφαλονιάς"). 
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Δεν πρέπει 6μως να αφ~σουμε την Λ~θη να το 

σκεπάσει, αντlθετα, θα πρέπει να το περι8άΛουμε με 

την ιστορικ~ μvημοσ~vn και να το διατnρ~σουμε 6ρθιο 

και αyέpωχο. (Πλnροφοplες απ6 το 8ι8Λlο 

Γ.t1οσχ6πουλου 11 /στορlα τnς ΚεφαΛονιάς"J. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ lo 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

θεωρcίJ απαραlτητσ να γνωρίσουμε τη11 ιστορlα της 

Κεφαλσνιάς, για να κατανοήσουμε καλύτερα την 

σημασlα του σπουδαiσυ αυτού οχυρού της, του Κάστρου 

Αγίου Γεωργ l συ. ( Πληρσφσρ l ες απ6 το 8ι8λlο 

Γ.t1οσχ6πουλου "lστορlα της Κεφαλονιάς"J. 

Κατά μήκος των δυτ ι κc[111 

παρατάσσονται τα Ιόνια Νησιά. 

ακτών της Ελλάδας 

Τα νησιά αυτά έχουν 

μεγάλο γεωγραφικό ενδιαφέρον, αφού παρουσιάζουν 

ποικlλες, γεωμορφικές εναλλαγές από τα ανατολικά 

προς τα δυτικά και στην θαλάσσια περιοχή του 

8ρlσκονται τα Βαθύτερα σημεlα του πυθμένα της 

t1εσογεlσυ. (Πληροφορiες από το 8ι8λlο Γ.t1σσχόπουλου 

11 lστορ lα της Κεφαλοvιάς 11 J. 

Εχσιιv όμως και μεγάλο πολιτιστικό και ιστορικό 

ενδιαφέρον διότι κατ'συσlαν από τον 120 αιώνα μέχρι 

τα τέλη του 18ου αιώνα έζησαν κάτω από λατινική, 

Βενετική κυρlως, κυριαρχtα. tΠληροφσρiες από το 

8ι8λlο Γ.t1οσχόπουλου "lστορlα της Κεφαλσνιάς"J. 

Ετσι λοιπόν τα Ιόνια Νησιά παρουσιάζουν ένα 

ξεχωριστό ενδιαφέρον γιατl εlναι σι τόποι όπου 

συναντιούνται και συνυπάρχουν ο πολιτισμός, οι 

τέχνες και τα ήθη της Δυτικής, Λατινικής και 

Καθολικής Ευρώπης με τον πολιτισμό, τις τέχνες και 

τα ήθη της Ανατολικής Ελληνικής και Ορθόδοξης 
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Ευρώπnς. Οι δύο αυτοl πολιτισμο{ Βαlνουv παρctλ?ιnλα 

καθ'όλn τnν δ ιctρκε ια τnς Βενετοκρατ ί ας και 

συνθέτουν τον επτανnσιακ6 πολιτιαμ6. fΠΛnροφορlες 

απ6 το ΒιΒλlο Γ.f1οσχόπουλου 11 Ιστορ !α τnς 

Κεφαλον ιάς 11
). 

Το μεγαΛύτερο απ6 τα νnσιct αυτά 

ΚεφαΛονιά με παλαιότατη, πλούσια και 

εlναι n 

πολυτάραχη 

ιστορ/α που συνδυάζεται με τnν οδυσσειακή 

μυθολογlα. fΠ?ιnροφορlες απ6 το 8ι8λlο Γ.Μοσχόπουλου 

11 /στορ(α της ΚεφαΛονιάς"). 

Για τους πρώτους οικιστές του νησιού τα μυθικά 

στοιχεlα εlναι τ6σο γοητευτικά 6σο και 

συγκεyχυμένα. Οι επικρατέστερες παραδόσεις μιλούν 

για τον Τάφιο, γιο του Ποσειδώνα, που τον απέκτnσε 

απ6 τον έρωτά του με την Ιπποθόη. Ο Τάφιος, Λοιπόν 

Λέει ο μύθος, έγινε οικιστής της Τάφου και ονόμασε 

τους κατοlκους Τnλε8όες. Ο γιός του, ο Πτερέλαος, 

μεγάλωσε το 8ασ!λειο του πατέρα του στα γύρω νησιά, 

κι έτσι κι η Κεφαλονιά θα Βρέθηκε στη δική του 

εξουσtα, κι οι πρώτοι κάτοικο l της ονομάστηκαν 

Τάφ ιο ι ή Τnλε8όες. fΠλnροφορlες από το 8ι8Λlο 

Γ.f1οσχόπουλου 11 /στορlα της Κεφα?ιονιάς"). 

Αργότερα, ένας άλλος μυθικός ήρωας φαlνεται στο 

προσκήνιο, ο Κέφαλος από τnν Αττική, που μαζl με 

τον Ελειό, γιό του Βασιλιά της Η?ιιδας, φτάνει στο 

νnσl. Λένε, ότι ο Αμφιτρύων, ο Βασιλιάς των θη8ών, 
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παρέδωσε σ'αιιτ6v τσ νησl, ως ανταμσιfJή, για τη 

8οtιθεια που του πρ6σφερε στην εκστρατεία του 

εναντ!σν τσυ Πτερελάσυ. Πάντως, 6πως και αν έχει το 

πράγμα, ο Κέφαλος κυριάρχησε στην εξέλιξη του 

μύθσιι, για να μεlνει έντονο το 6νομά του στην παρά

δοση ως την εποχn μας. Μάλιστα, κατά την πλοκή του 

μύθου, συνδυάστηκαν τα ον6ματα των τεσσάρων π6λεων 

του νησιού, της Κράνης, της Πάλης, των Πρ6ννων και 

της Σάμου, ον6ματα που 8ρlσκουμε στους ιστορικούς 

χρ6νους, με τα τέσσερα παιδιά του Κεφάλου, τον 

Κράν ιο, τον Παλέα, τον Πρόνησο και τον Σάμο. 

fΠληροφορ!ες απ6 το 8ι8λlο Γ.Μοσχ6πουλου 

της Κεφαλονιάς ") . 

"Ιστορία 

Το 6νομα των κατο l κων, όπως υπάρχει σήμερα, 

"Κεφαλλfινες", αναφέρεται για πρώτη φορά στη Ιλιάδα 

του Ομήρου, αλλά αποδlδεται γενικότερα στους 

υπηκ6ους του Οδυσσέα, που κατοικούσαν, σύμφωνα με 

τσ συνθέτη των ομηρικών επών, στην Ιθάκη, στη 

Ζάκυνθο, στη Λευκάδα, στην Ακαρνανία και γύρω απ6 

τη Σάμο, σημερινή Σάμη. (Πληροφορίες απ6 το 8ι8λlο 

Γ.Μοσχ6πουλου "Ιστορία της Κεφαλονιάς"). 

Η Κεφαλονιά αν και φτωχό σε γεωργική παραγωγή 

νηαl, παρουσίασε μεγάλη άνθηση κατά το παρελθόν, 

παρ 'ότι οι συνεχεlς σεισμοl επέφεραν κατά την 

πάροδο των αιώνων μεγάλες καταστροφές στα δημιοιιρ

γr'Jματα του μ6χθου των κατο!κων. Παρ 'όλα αυτά η 



-19-

καλλιτεχνική δpαστηpι6τητα των κατοlκων του νησιού 

δεν ήταν ευκαταφp6νητn. Σήμερα ακ6μη, σώζονται στην 

Κεφαλονιά, ορισμένα από τα ωραιότερα ξυλόγλυπτα 

εκκλησιαστικά τέμπλα ολόκληρου του εΛληνικού χώρου 

6πως εκεlνα των εκκλησιών των χωριών Ντομάτωv και 

ΚαΛιγάτων. Η ξυλογΛυπτική ήταν μια απ6 τις τέχνες 

που παρουσίασε αξιοσημεlωτn άνθηση καθ'6λη τnν 

διάρκεια της Βενετικής κυριαρχlας στην Κεφαλονιά. 

fΠληροφορlες απ6 το 8ι8Λlο Γ./'1οσχ6πουλου 'Ίστορlα 

τnς Κεφαλον ιάς 11 J. 

Οι πληροφοριακές ενδεlξεις των μύθων και των 

αρχalων συγγραφέων, καθώς και οι πλnροφορlες των 

αρχαιολόγων συyκλlνουν σ'ένα κοινό σημεlο: στην 

άποψη 6τι η Κεφαλονιά ήταν "Τετράπολ ις 11
• Από την 

πλnpοφορlα του θσυκυδlδη, που εlναι η πιο 

χαρακτηριστική για την ποΛιτική διαlpεσn του νησιού 

κατά τους αρχalους χρόνους, μαθαlνουμε 6τι "κεlται 

η Κεφαλλnνlα κατά Ακαpνανlαv και Λευκάδα τετpάπολις 

ούσα, Παλής, Κpάνιοι, Σαμα [οι ι Πpσνναlοι ". 

fΠληροφορlες από το 8ι8λlο Γ./'1οσχ6πουλου 

της Κεφαλον ιάς "J. 

"Ιστοplα 

Σύμφωνα λσιπ6ν με τις παλaι6τερες αυτές ενδεί

ξεις ολ6κληρο το νησl εtχε χωριστεl διοικητικά σε 

τέσσερα διαμεp{σματα, "πόλεις-κράτη", την ΠάΛn, την 

Κράνη, τη Σάμη και τους Πpόννσυς, σι οπο{ες 

αποτελούσαν αυτ6νομες πολιτεlες με ιδιαlτερο τρόπο 
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ζωής ιδιαlτερες ασχολlες των κατοfκων, ιδιαlτε:ρα 

νομlσματα και Λατρεlα διαφορετικών θεοτήτων. Τις 

πληροφορlες αυτές τις παlρνουμε απ6 επιγραφές που 

Βρέθηκαν σε διάφορα σημεlα του νησιού και απ6 

χαρακτηριστικές παραστάσεις που απεικονίζονταν στα 

νομlσματά τους. Τούτο τοποθετεlται χρονολογικά μετά 

τους μυκηναϊκούς χρόνους. fΠληροφορlες απ6 το 

8ι8λlο Γ.!1οσχόπουλου ''Ιστορία της Κεφαλονιάς"J. 

Ο ανεξάρτητος και αυτόνομος Βlος των "τεσσάρων 

πόλεων-κρατών" της Κεφαλο11 ιάς συνεχ l στηκε ως την 

κατάληψη του νησιού από τη Ρώμη. fΠληροφορlες από 

το Βιβλίο Γ.f1σσχ6πουλου "!στορlα της Κεφαλονιάς"). 

Το πσλ l τευμα 

Κεφαλληνίας ήταν 

και των τεσσάρων 

δημοκρατικό, μας 

π6λεων της 

πληροφορε l ο 

Ηλlας Ζερ86ς-!ακω8άτος ο οποίος στηρlζεται στους 

αρχαlους Ελληνες συγγραφεlς θουκυδίκη και Ηρόδοτο. 

Αυτό επίσης μπορούμε να το πιθανολογήσουμε και από 

τη φύση των παραστάσεων των νομισμάτων που εlχαν 

κοπεί από τις αυτόνομες αυτές πόλεις. Κατά την 

εποχή αυτή ήταν ανεπτυγμένη πολύ η vαυτιλlα και 

αρχαlοι συγγραφεlς μιλούν για αξιόλογn ναυτική 

δύναμη. Επlσης ανεπτυγμένη ήταν η κτηvοτροφlα και η 

yεωργlα. (Πληροφορίες από το ΒιΒλlο Γ.t1οσχόπου?ιου 

"Ιστορία της Κεφαλονιάς"J. 

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που έγιναν στο χώρο 

της Κεφαλονιάς, έφεραν στο φως ευρήματα που 
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πληροφορούν για την παρουσfα στο νησl 6λων των 

πολιτισμών, που ήκμασαν στην Ηπειρωτική Ελλάδα απ6 

τις αρχές της 3ης χιλιετ{ας (2800 π.Χ.) ως τους 

Ρωμαϊκούς χρ6νους. Μαρτυρlα σημαντική εlναι τα 

τεlχη της αρχαlας Κράνης (Παλαιοκάστρου). Εχουν δε 

8ρεθεl κατά καιρούς αρχαιολογικά ευρήματα στην 

Κεφαλονιά που χαρακτηρίστηκαν προμυκηναϊκά, για τα 

οποία ο Μαρινάτος μιλάει και αναφέρει κι8ωτ6σχημους 

λαξευτούς τάφους προμυκηναϊκής εποχής. Οι 

αρχαιολ6γοι κάνουν λόγο για μεγάλη ανάπτυξη κατά 

την μυκηναϊκή εποχή συνοικισμών της Κεφαλονιάς. Η 

ΛειΒαθώ, αναφέρεται σαν ένα από τα πιο πuκνοκα

το ικημένα κέντρα του 13συ π.Χ. αιώνα, σε μια 

περίοδο που οι γνωστοl οικισμοl σε ολ6κληρη την 

Ελλάδα έφταναν στους 413. Οι τάφοι της Λακύθρας 

1250-1150 π.Χ. είναι δεlγματα του μυκηναϊκού 

πολιτισμού, 6πως επtσης αξι6λογα εlναι τα ευρήματα 

και των χωριών Μεταξάτων, Μαζαρακάτων, Κοκολάτων 

και του νεκροταφεlου Διακάτων στnν Κρανιά και στο 

χωρι6 Κοντογεννάδα της Ανωγής. (Πληροφορίες από το 

8ι8λlο Γ.Μοσχ6πουλου "Ιστορlα της Κεφαλονιάς"). 

Η πρώτη μνεία της Κεφαλονιάς κατά τους ιστορικοιίς 

χρ6νους γlνεται από τον Ηρόδοτο όταν αναφέρει 6τι 

200 κάτοικοι της Πάλλης ( "Παλέες εν Κεφαλλnν l ης ") 

παρατάχθηκαν, το 479 π.Χ., στην Πλάταια στο πλευρ6 

των Λευκαδίων εναντlσν των Περσών. fΠληροφορlες από 
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το 8ι8λlο Γ.!1οσχόπουλου 'Ίστορlα της Κεφαλονιάς"). 

Ο Φίλιππος ο Ε' Βασιλιάς της !1ακεδσνlας επιχειρεί 

να καταλά8ει την Κεφαλονιά αλλά αποτυγχάνει οπότε 

στις αρχές του 2συ α ι . π. Χ., η Κεφαλσνιά γlvεται 

στόχος των επεκτατικών Βλέψεων της Ρώμης. Οι 

Κεφα?ισνlτικες πειρατικές επιδρομές δημ ισυργούv 

σοf3αρά προf3λήματα στις ρωμαϊκές ναυτικές δυνάμεις. 

Οι Ρωμαίοι όμως χρησιμοποισύ1ι πολιορκητικές μηχανές 

και προσπαθούν να καταλάf3ουν τη Σάμη. !1ετά από 

σκληρή μάχη η πόλη κατελήφθη και σι κάτοικοι της 

Σάμης πουλήθηκαν σαν δούλοι. Το 188 π.Χ. αρχfζει η 

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στην Κεφαλσνιά. Τέλος μετά από 

τη διαlρεση του Ρωμαϊκού κράτους η Κεφαλσνιά 

συμπεριλαμ8άνεται στην Βυζαντινή αυτσκρατορfα. 

fΠληρσφσρlες από το f3ιf3λίο Γ.!1οσχόπσυλου 

της Κεφαλονιάς"). 

"Ιστσρlα 

Από το έτος 394 μ.Χ. μέχρι το έτος 1185 μ.Χ η 

Κεφαλονιά αποτελούσε μέρος του Βυζαντινού κράτους 

και μάλιστα από τον 9ο αιώνα αποτελούσε διοικrιτικr'ι 

περιφέρεια, υπό την διοlκηση ενός Βυζαντινού 

στρατηγού, που εtχε υποχρέωση να προστατεύσει όλα 

τα Ιόνια Νησιά από κάθε επlθεση. Η διοικητική αυτή 

περιφέρεια σύμφωνα με την δισικητικτΊ διαlρεση που 

επικρατούσε στο 8υζα1rτ ι νό κράτος ονομαζόταν "θέμα 

Κεφαλλην l ας". Τους δύο τελευταίους αιώνες της 

Βυζαντινής κυριαρχlας η Κεφαλοvιά εtχε υποφέρει από 
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τις Ε3lαιες επιδρομές Πιζατών, Βενετών JΙ."α ι 

Νορμανδών. Οι ιστορικοl αναφερ6μενοι στο 6νομα της 

λέξης Φισκάρδο ισχυρlζονται 6τι εlναι παραφθορά του 

ονόματος του Γυιaκάρδσυ, Δούκα των Νορμανδών 

(1015-1085) ο οποlος αφού ταλαιπώρησε τα J6νια 

Νησιά και άλλες δυτικές επαρχlες του Βυζαντlου, 

νικημένος απ6 τους Βυζαντινούς αποσύρθηκε άρρωστος 

στο 8σρει6τερσ ακρωτήριο της Κεφαλονιάς το σημερινό 

Φισκάρδσ 6που και πέθανε. fΠληρσφσρlες από το 

8ι8λίο Γ.t1οσχόπσυλου "Ιστσρlα της Κεφα?ισνιάς"J. 

Τελικά οι Νορμανδσf, επωφελούμενοι εσωτερικής 

αναταραχής στο Βυζάντιο αλλά και των πολέμων των 

Βυζαντινών κατά των Σελτζούκων, απέσπασαν την 

Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο από το Βυζαντινό κράτος, ο 

δε Γουλιέλμος ο Β' έδωσε αυτά τα δύο νησιά, το 1185 

μ. Χ. ι ως τιμάριο στον vαύαρχό του 

!1αργαp ι τόνη, ο 

της !ταλlας. 

οποlος καταγόταν από 

f1εyαρε ( τn ή 

το !1πp { ντε:ζ ι 

Από τότε πολυπληθής ιταλική αποικlα 

προερχομένη από το !1πρlντεζι εγκαταστάθηκε στην 

Κεφαλονιά. fΠληροφορlες από το 8ι8λlο Γ.!1οσχόπουλου 

"Ιστοptα της Κεφαλονιάς"). 

!1ετά τον θάνατο του f1αpγαριτόνη, τον διαδέχθnκε 

δικαιωματικά το 1194 ο γαμπρός του f1ατθαlος Ορσlνι, 

απ6 τον οlκο Οpσίνι των Παλατlνων κομήτων της 

Ρώμης. Για το λόγο αιιτό οι κτήσεις των Ορσlνι στην 

Ελλάδα ονομάζονται Παλατlνη κομητεlα της Κεφαλλη-
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ν l ας. Ο σlκσς Ορσίνι κυριάpχnσε στο νnσl μέχρι το 

1335 σπ6τε και έσ8nσε αθ6ρυ8α. fΠλnρσφορίες από το 

8ι8λlσ Γ.t1σσχ6πουλσυ "Ιστσρlα τnς Κεφαλονιάς"J. 
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ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΚΚΩΝ f1357-1483J 

Ηετά τους Ορσlνι ακολουθεί μια εικοσαετία περlπου 

πολιτικής ρευστ6τητας και τελικά η Κεφαλονιά 

περιέρχεται στην εξουσlα του σlκου των κομήτων 

Τ6κκων στα 1357, οι οποίοι έχαιραν μεγάλης 

εκτιμήσεως στην Ανδεyαυική Αυλή της Νάπολης, αλλά 

ήταν και συγγενεlς των Ορσίνι. (Πληροφορίες απ6 το 

f3ιf3λlo Γ.t1οσχόπουλου "Ιστορlα της Κεφαί\ονιάς"). 

Ο Λεονάρδος Α' ήταν ο πρώτος από τον οiκο των 

Τ6κκων, ο οπσlος κυf3έρνησε την Παί\ατlνη κομητεlα 

της Κεφαλονιάς. Υπήρξε καλός κυf3ερνήτης και μοlραζε 

τον χρόνο του μεταξύ της Λευκάδας και της 

Κεφαλονιάς. Επισκεύασε το κάστρο του Αγlου Γεωργlου 

6που και έμενε και το αναμόρφωσε σύμφωνα με τις 

ανάγκες της πολεμικής αμυντικής τέχνης της εποχής 

του. Τελικά πέθανε στην Κεφαλονιά το 1381. 

(Πληροφορlες από το f3ιf3ί\lo Γ.Ησσχ6πουί\ου 

της Κεφαί\ονιάς"). 

"Ιστορία 

Ο διάδοχός του Κάρολος Α' υπήρξε ικανότατος 

κυf3ερνήτης και φιλοπ6ί\εμος στρατιωτικός ηγέτης. Επί 

των ημερών του η Κεφαί\ονιά έφθασε στην μεγαλύτερή 

της ακμή, της περιόδου της κυριαρχlας των Τ6κκων. 

Επεξέτεινε τις κτήσεις του στην Ηπειρο, την 

Αιτωλlα, την Ακαρνανlα και την Πελοπόννησο και 

έστελνε τους αιχμαλώτους του, για περισσότερη 

ασφάλεια, να φυλακιστούν στο φρούριο της Κεφαλο-
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νιάς. Το 1418 εlχε αποκτήσει τόσrι δύναμrι, ώστε 

εκτός από τους τίτλους του δούκα τrις Λευκάδας και 

του κόμητα τnς Κεφαλονιάς πήρε τον τlτλο του 

"δεσπότη των Ρωμαίων". fΠΛrιροφορίες από το 8ι8Λlο 

Γ.!1οσχόπουλου "!στορlα τrις ΚεφαΛσνιάς"). 

Η μεyάΛrι του δύναμη του επέτρεψε να συγγενέψει με 

τον αυτοκράτορα του Βυζαντlου. Ετσι η ανιψιά του, 

1'1αyδαληνή Τόκκου, αφού μετονομάστηκε σε Θεοδώρα, 

νυμφεύθηκε τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντlου 

Κωνσταντlνο ΠαλαιοΛόγο. fΠΛηροφορlες από το 8ι8λίο 

Γ.!1σσχ6πουλου "!στσρlα τnς Κεφαλονιάς"). 

Μετά τον Κάρολο τον Α' αρχlζει η παρακμή της 

Παλατlνης κσμητεlας της Κεφαλσvιάς και οι απι~ιλειες 

των κτήσεων του οίκου των Τόκκων στην Ελλάδα. 

fΠληροφορlες από το 8ι8λlο Γ.!1οσχ6πουλου 

της Κεφαλο v ι άς ") 

"Ιστορία 
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(Μικρογραφία από τον κωδικu του (ωγριiφου Γεωμγίου Κλόντζι.ι, στη \1αpκιανή llιβλ ιοΟήκη 

Βενετίας, CI. Yll, Ν0 ::!2. φ. ΙΟ7ν. Δημοσιεύτη1σ; από τον Αθανάσιο Παλιούρα. Ο ζωγράφοc Γεώργιος 
Κλόντί,ας (1500 ci-1608) και αι μικρογrαφίαι του ιcώδιιως αυτοt• , Αθήναι 1977, ;.ίν. 231) . 
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"fo"f ΛΓ. ΓΕ!JΡ(ΙΟV ,, 
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ΟΙ 1ΌΥΡΚΟ/ Σ1Ό ΝΗΣΙ 

Το 1452 αναλαμ8άνει την ηyεμονlα ο Λεονάρδος 

άνθρωπος πιεστικ6ς yια τους υπηκ6ους του. Οσοι 

εtχαν απομεlνει, ήταν σι κάτοικοι της Λευκάδας, 

Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, της Ζακύνθου και 

Γ' , 

του 

της 

της 

Β6νιτσας. Στη προσπάθειά του να αποκτήσει ισχυρούς 

συμμάχους καταφέρνει να δυσαρεστήσει τους Βενετούς, 

οι οπσlοι όταν συνήψαν συνθήκη ειρήνης με τον 

σουλτάνο, που υποypάφθηκε στις 20 Ιανουαplου 1479, 

μετά απ6 16 χρόνια πολέμου, δεν περιλαμ8άνουν σε 

αυτή τον Λεονάpδο. Ο σουλτάνος επωφελείται της 

ευκαιρlας για να αρπάξει τα νησιά της Κεφαλονιάς 

και της Ζακύνθου, τα οποlα χρειάζεται ως ορμητήρια 

για την επιτακτική που έχει πλέον ως στόχο την 

Ιταλία. Με την εμφάνιση του τουρκικού στόλου 

στ'ανοικτά της Κεφαλονιάς, τον lδιο χρ6νο 1479, ο 

Λεονάρδος μαζεύει τους θησαυρούς του και 

επι8ι8άζεται σε πλοlσ, το οποίο τον μεταφέρει στην 

ν6τια Ιταλlα, ενι[ι το κάστρο της Κεφαλονιάς πέφτει 

αμαχητί στα χέρια των Τούρκων του Κεντούκ Αχμέτ 

πασά, που κατατεμαχίζουν όσους από τους 

αξιωματούχους του Λεονάρδου συλλαμ8άνουν μέσα σε 

αυτό. Η συμπεριφορά τους έναντι των κατοlκων των 

περιοχών του νησιού, τις οποlες κατέλα8αν, δεν ήταν 

καλύτερη, αφού άλλους φόνευσαν, άλλους 

εξανδραπόδισαν και έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη, 
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ε νώ εγκατέστησαν ολιγάριθμη φρουρά στο νησί. 

(Πληροφοplες από το 8ι8λlο Γ.Νοσχ6πουλου 

της Κεφαλον ιάς "). 

"Ιστορlα 

Ομως οι Τόκκοι δεν ήταν από τους ανθρώπους που 

εγκαταλεlπουν εύκολα τον αγώνα. Χαρακτηριστικά 

έλεγε ένας από αυτούς για την απώλεια των χ:τήσεών 

τους: "Χάσαμε τα δακτυλiδια από τα χέρια μας , αλλά 

έχουμε ακόμη τα δάκτυλά μας, για να σύρουμε: Jι"α ι να 

κρατήσουμε το σπαθί". (Πληροφορlες απ6 το 8ι8λiο 

Γ.Νοσχόπουλου 11 /στορiα της Κεφα?ιονιάς"). 

Ετσι λοιπόν το 1481 ο Αντιίινιος Τόκκος με στρατό 

Ισπανών και Ναπολιτάνων μισθοφόρων καταλαμ8άνει 

πάλι το 1ιησl και το κάστρο. Την !δια εποχτΊ μεγάλο 

ενδιαφέρον για την Κεφα?ιονιά έ:δειχ1ιε και ο πάπας. 

(Πληροφορίες από το 8ι8λίο Γ . Νοσχόπουλου 

της ΚεφαΛον ιάς 11
). 

11 Ιστορ lα 

Την επιστροφή των Τόκκων στην Κεφαλονιά δεν εlδαν 

με κα?..6 μάτι οι Βενετοl. Νε την δικαιολσγlα ότι το 

νησl έχει γlνει ορμητήριο πειρατών, τους οποlους 

προστάτευσε ο Α ντιi.ιν ιος Τόκκο, έ:στε ι λαν τον στόλο 

τους στο νησ [ ι απε8ίf3ασαν στρατεύματα και 

πολιόρκησαν τον Ατώνιο στο κάστρο, όπου αυτός 

κατ'άλλους σκοτιi.ιθηκε κατά την έφοδο που 

επακολούθησε, κατ'άλ?ιους δο?ιοφονr'ιθnκε από 

στρατιώτες του. Νε αυτό τον Βlαιο τρόπο τελεlωσε η 

κυριαρχία των Τόκκων στην Κεφαλονιά το 1483. Αξlζει 
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να αναφερθεl ότι σε σπlτι στο Αργοστόλι Βρίσκεται 

ε1ιτοιχισμένn μια λιθόγλυφη πλάκα από την εποχr'ι των 

Τόκκων η οποlα παρουσιάζει το Κάστρου της 

Κεφαλσνιάς με τους μεσαιωνικούς του πύργους ~ια 

περι8άλλεται από τα σταυροκρατούντα χέρια του Ayloυ 

Φραγκίσκου της Ασlζnς, προστάτη των Τόκκων. Η πλάκα 

αυτή αποτελεl ένα από τα ελάχιστα ενθύμια της 

κυριαρχίας των Τόκκων στο νησ[. Αποτελεl ακόμη 

μαρτυρlα για την αρχιτεκτονική φυσιογνωμlα του 

φρουρlου κατά τον 150 αιώνα. fΠληροφορlες απ6 το 

8ι8λlο Γ./'1οσχόπουλου "Ιστορlα της Κεφαλονιάς"). 

/'1ετά τα γεγονότα αυτά ο σουλτάνος πρό8αλε 

αξιώσεις πάνω στο νησl και οι Βενετοί μη δυνάμενοι, 

λόγω άλλων εξωτερικcίJν τους προf3λημάτων και 

εμπλοκcbν, να έρθουν σε σύγκρουση με τον σουλτάνο, 

παρέδωσαν τον επόμενο χρόννο το νησί στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορ { α κρατ<l.ιντας όμως την Ζάκυνθο για τον 

εαυτόν τους. (Πληροφορίες από το 8ι8λlο 

Γ./'1σσχόπουλου 'Ίστορ!α της Κεφαλονιάς"). 

Οι Τούρκοι έμειναν κύριοι του φρουρtου μέχρι το 

1500. Την χρονιά εκε!νη όμως, με: τrιν προτροπή του 

πάπα, rι Ισπανlα συμμάχrισε με την Βενετική 

Δημοκρατlα με σκοπό τrιν αναχαlτισrι των δυνάμεων του 

σουλτάνου Βαγιαζήτ του Β'. (Πληροφορίες από το 

8 ι8λ {ο Γ .t1οσχόπουλσυ 'Ί στορ { α της Κεφαλο νι άς 11
). 
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Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Οι ενωμένοι στόλοι των συμμάχων έπλευσαν προς 

την Κεφαλονιά, η οποlα λόγω της θέσειίJς της εlχε 

μεγάλη αξlα για το θαλασσινό εμπόριο της Βενετlας. 

(Πληροφορίες από το 8ι8λίο Γ.Μοσχόπουλου 'Ίστορlα 

τnς Κεφα?ιον ιάς "J. 

7.300 Ισπανοl και 10.000 Βενετοl στρατιώτες 

συνεπικουρούμενοι από ένα άρτιο, ισχυρό πυρο8ολικό 

απο8ι8άστηκαν στο νησl και άρχισαν τnν πο?ιιορκlα 

του φρουρlου. Μαζί τους ενώθηκε και απροσδιόριστος 

αριθμός νησιωτών, στους οποlους οι Βενετοl έταξαν 

προνόμια και αμοιβές. Μεταξύ των νησιωτών αυτών 

διακρlθnκε ο Γιαννούλης Πατρίκιος. fΠ?ιηροφορίες από 

το 8ι8λlο Γ.Μοσχόπουλου "Ιστορία της Κεφαλονιάς"). 

Η υπεράσπισn του φρουρίου εlχε ανατεθεί σε 

απροσδιόριστο αριθμό αξιόμαχων Οθωμανών πολεμ ιστώ 1ι 

υπό τnν διοlκηση του Αλβανού Κισδάρ. fΠ?ιnροφσρlες 

από το 8ιf3λίο Γ.Μοσχόπουλσυ "Ιστορlα τnς 

Κεφαλον ιάς "J. 

Οι Τούρκοι εlχαν φροντlσει να επισκευάσουν το 

παλαιότατο και ισχυρό αυτό φρούριο που κάποτε ήταν 

παλάτι των Τόκκων. Ταυτόχρονα εlχαν φροντίσει και 

εlχαν άφθονα αποθέματα πο?ιεμσφσδlων. fΠJιηροφορlες 

από το 8ι8λίο Γ.Μσσχόπουλου "Ιστορία της 

Κεφαλονιάς "J. 

Με τnν έναρξη τnς πολιορκlας, πριν από τnν 
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πρώτη επlθεση, επειδή ήταν φανερό ότι η εκπόρθηση 

του φρουρlου ήταν δύσκολη ο Ισπανός ναίιαρχος 

GONZALO έστειλε πρεσ8εlα στους Οθωμανοίις με σκοπό 

την ειρηνική παράδοση του φρουρlου, απειλώντας 

ταυτόχρονα τους Τοίιρκους ότι σε αντlθετn περtπτωση 

κανεlς τους δεν θα γλίτωνε τον θάνατο. Την πρεσ8εία 

αποτελούσαν ανώτατοι Ισπανοί αξ ιωματοίιχο ι, οι 

οποίοι όμως γύρισαν άπρακτοι κομίζοντας μόνο τη~ι 

υπερήφανη απάντηση του Οθωμανοί! διοικητή. 

(ΠΛηροφορlες από το 8ι8Λlο Γ.ΜοσχόπουΛου "Ιστορlα 

της Κεφαλον ιάς 11 J. 

Ηδη ο Ισπανός διοικητής εtχε τοποθετr'ισει προ της 

κεντρικής πίιΛης του φρουρtου το μεγαλίιτερο μέρος 

του συμμαχικοί! πυρο8ολικοίι πlσω από προχώματα, τα 

οποiα κατασκείιασαν οι στρατιώτες του σε απόσταση 

τριακοσfων Βημάτων απ'αυτrΊ στη θέση που Βρίσκεται 

το σnμερ ι νό χωριό "Κάστρο". Το πυρο8ολικό 

υποστηριζόταν από δίιναμn 600 Ισπανών πεζών. Τριάντα 

πέντε Βήματα πιο πlσω τοποθέτησε το υπόλοιπο 

πυρο8οΛικό και εγκατέστησε το στρατnyε ίο του 

διατηρώντας κοντά του δύναμη 2.500 ανδρών. Λίγο πιο 

π [ σω αναπτιίχθnκε το μεyαΛύτερσ μέρος του 8ενετ ι κού 

στρατού, ενώ δεξιά της όΛnς παράταξης, δη Λαδή 

νοτιοανατολικά του φρουρlου, σε τοποθεσlα τnν οποlα 

οι Ισπανσl ονόμασαν EL ESPOLON, τοποθετήθηκε δύναμη 

1700 πεζών και ιππέων. fΠληροφορlες από το 8ι8λlο 
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Γ.f1οσχ6πουλου "Ιστορία της ΚεφαΛονιάς"J. 

f1ετά την απόρριψη των προτάσεων των συμμάχων από 

τους Τούρκους το πυρο8οΛικό άρχισε να Βάλει 

ακατάπαυστα κατά του φρουρlου, ενώ η πσλιορκfα 

έγινε περισσότερο στενή και οι συγκρούσεις 

γενικεύθηκαν. Ο στρατός των συμμάχων υπέφερε πολύ 

και από την πολεμική πανουργία των πολιορκημένων 

και από τις καιρικές συνθήκες, διότι π?ιnσlαζε ήδη 0 

χειμd.ινας. (Πληροφορίες από το 8ιf3?ιfο Γ.f1οσχόπου?ιου 

11 Ιστορ lα της Κεφαλονιάς "J. 

Ανήσυχος ο GONZALO φοf3ούμενος ότι ο χρόνος 

εργαζόταν εναντίον του, διέταξε να υπονομεύσουν 

τατεlχn του φρουρtου. Την 5η Νσεμ8ρlου του 1500, 

έδωσε εντολή να προκαλέσουν την ανατtναξη των 

υπονόμων και να ακοΛσιιθήσει επίθεση κατά του 

φρουρlου. Αν και σι εκρήξεις δεν απέφεραν το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα, αφσιί προκάλεσαν μικρή μόνο 

f3?ιάf3η στα τεtχη, η έφοδος πραγματοποιήθηκε. Οι 

γενναίοι 1 σπανσ l αψηφώντας το πυρο8σ?ι ι κό και τα 

κάθε εlδους πυρά των Τσύρκω11 ανέΕJηκαν ορμητικά στα 

τεtχη με σκάλες. Εκεl όμως έσπασε η ορμή τους πάνω 

στην αποφασιστικότητα και τις σπάθες των Τούρκων. 

Πολλοί Ισπανοl σκοτώθηκαν στις επάλξεις, ενώ άλλοι 

αναγκάστηκαν να πηδήξουν κάτω από τα τείχη με 

μεγάλο κtνδυνο και απρόf3λεπτες συνέπειες. Η νύκτα 

έf3α?ιε τέλος στην ισπανική επίθεση και κάλυψε τη 
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ιιπσχ,bρησrι των Ισπανών. f ΠΛηροφορ ί ε:ς απ6 το 8ι8λtσ 

Γ.1'1σσχ6πουλου 'Ίστσρlα της ΚεφαΛσνιάς 11 ). 

Τις επόμενες ημέρες 6μως σι Τούρκοι ανάπτυξαν 

αξι6?ΙΟVΠ πολεμική δραστηριότητα. Τις vιίχτες έκαναν 

τολμηρές εξόδους παρενοχλώντας τους χρ ιστ ιανοιίς, 

σκοτώνοντας και τραυματlζοντας αρκετούς απ6 αυτούς, 

ενci.ι ταυτόχρονα κατέστρεφαν τα εφ6δ ιά τους. ο 

Ισπανός ηγέτης διέταξε: να αvοιχθεl τάφρος στα 

σημεlα απ'όπου εξέρχονταν την νύχτα οι μωαμεθαvοt 

και ταυτόχρονα εγκατέστησε ελαφρά πυρσ86?ια τα οποlα 

σκόπευαν τα σημε l α δ ιέ?ιευσης των Τούρκων. Τα 

αποτελέσματα ήταν άμεσα και σι επόμενες έξοδοι 

υπήρξαν αιματηρότατες για τους Τούρκους. Σ'αυτό 

συντέλεσε και η προσωπική ανδρεlα του GONZALO. 

(Πληροφορίες από το 8ι8Λίο Γ.1'1σσχ6που?ισιι 

της Κεφα?ιο νι άς 11 J. 

"Ιστορ (α 

Λlγες ημέρες αργότερα, την 16η Νοε:μ8ρίσυ ο 

Βενετός ναύαρχος PESARO, επιθυμώντας για το ε:αυτ6ν 

του την δόξα της εκπόρθησης του φρουρίου ανέ?ια8ε: 

επιθετική πρωτο8ου?ιία. 1'1ε: τά από έντονη 

δραατηριότπτα του πυρο8ο?ιικού του, οδήγησε: τα 

στρατεύματά του σε έφοδο εναντίον των Τούρκων. Οι 

Βενετοl, αφού αντιμετώπισαν πεισματικά τα πυρά των 

Τούρκων, ανέΒnκαν στα τεlχn και άρχισαν να 

εισέρχονται στο φρούριο, όταν δυναμική τουρ1<.· ι κή 

αντεπlθε:σή τους ανέτρεψε και τους ε:κδlωξε με 
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μεγάλες απcίJλε ιες από το κάστρο. (Πληρσφορ ί ες από το 

8ι8λlσ Γ.t1οσχόπσυι'\ου ''Ιστορία της Κεφαλσνιάς"). 

Οι σύμμαχοι, παρ 'όλα αυτά, δεν απσγοητειίτηκαν 

από τις ατυχlες του πολέμου. Κατέφυγαν στις γνώσεις 

και τις ικανότητες του PETRO DE NAVARRO, ο οποlος 

μετά τρία χρόνια, το 1503, θα αποκτούσε μεγάλη φήμη 

στην πσλιορκlα της Νάπολης και στους ιταλικούς 

πολέμους, ως υπονομευτής φρουρίων. (Πληροφορlες από 

το 8ι8λίο Γ.!1οσχόπουλου 'Ίστορlα της Κε:φαλονιάς"). 

Παράλληλα εκπονήθηκε νέο σχέδιο επίθεσης κατά 

του κάστρου. Οργανώθηκαν τέσσερις φάλαγγες 

στρατιωτών. Τρεις φάλαγγες θα εισορμούσαν από τα 

κενά που θα δημιουργούσαν στα τε[χη σι υπόνομοι του 

NAVARRO και η τέταρτη θα εφορμούσε στο φρούριο με 

την Βοήθεια μεγάλης ξύλινης γέφυρας. Οι Τούρκοι 

όμως εtχαν παρακολουθήσει από τα τείχη την ανόρυξη 

των υπονόμων και εtχαν καταφέρει σε μεγάλο Βαθμό να 

τις εξουδετερώσουν. Οταν λοιπόν πυροδοτήθηκαν αυτές 

δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. !1ετά από 

την νέα αυτή αποτυχlα οι ναύαρχοι εμπιστεύτηκαν την 

άλωση του φρσυρlου στην γενναιότητα των στρατιωτών 

τους. Το πυρο8ολικ6 προπαρασκεύασε την έφοδο που 

τελικά στέφθηκε με επιτυχfα. (Πληροφορίες από το 

8ι8λlο Γ.t1οσχόπουλου 'Ίστορlα της Κεφαλονιάς"). 

Οι σύμμαχοι στρατιώτες με αυτοθυσία αναρριχήθηκαν 

στα τεlχη και στερέωσαν την ξύλινη γέφυρα με την 
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οποlα εξασφαλlστrικε rι εlσοδος στο φρούριο μεγάλου 

αριθμού στρατιωτών. rΠλrιροφοplες από το 8ι8λlο 

Γ.11οσχόπσυΛου "lστσρlα τrις Κεφαλονιάς"). 

/'1ετά από φονικότατrι μάχrι, κατά τrιν οποlα 

φονεύθrικαν όλοι οι Τούρκοι και ο διοικrιτr'ις τους, οι 

σrιμαlες των Αγlων !1άρκου και Ιάγου κυμάτιζαν 

αγέρωχα στα τεtχrι του φρουρίου. rΠλrιροφοplες από το 

{3ι/3Λlο Γ.11οσχόπουλσυ "Jστορlα της Κεφαλονιάς"J. 

Η είδnσrι της νfκης χαρσποίrισε την ισπανική αυλή 

και ολόκληρη τrιν Βενετlα. 11ετά από διπλωματικό 

δ ι ακανσ νι σμό των χρεών τrις 1 σπαν (ας προς τrι v 

Βεvετlα, με αντάλλαγμα το νrισl, n Κεφαλονιά έμεινε 

στην κυριαρχία της Βενετίας αποτελώντας μέρος τrις 

Βενετικής Δrιμοκpατlας, μέχρι την διάλυσrι αυτής της 

τελευταlας, στα τέλrι του 18ου αιώνα από τους 

δrιμοκpατικούς Γάλλους. fΠΛrιροφοplες από το 8ιf3λlο 

Γ./'1οσχόπουλου "lστορlα τrις Κεφαλονιάς"). 

Πρώτος προ8λεπτής του νrισιού ορlστnκε ο FRANCESCO 

LEONE και πρώτος διοικnτής του φρουplου ο GIOVANNI 

VENIERO. (Πλnροφορlες από το 8ι8Λίο Γ.!1οσχόπουλου 

11 Ι στσp l α τnς Κεφαλσ νι άς 
11

). 

Η Κεφαλοvιά προσαρτr'ιθnκε στnv Βενετικtι επικράτεια 

και παρέμεινε στην κυριαρχtα των Βενετών μέχρι τrιν 

κατάλυσn τnς Βενετικής Πολιτεlας το 1797. 

rΠλnρσφορlες από το 8ιf3λίο Γ.11οσχόπουλου 

τnς Κεφαλσν ιάς 
11 

J • 

"!στορlα 
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Πρώτιστο μέλημα των Βενετών υπήρξε η ανοικοδ6μηση 

και η ανασυγκρότηση του Φρουρlου, που εlχε υποστεί 

σο8αρ6τατες ζημιές κατά την πολιορκία του 1500. Οι 

σχετικές εργασίες άρχισαν το 1504 και περατώθηκαν 

το 1545. ΙΠΛηρσφσρίε:ς από το 8ι8λlσ Γ.Ηοσχ6πουλσυ 

11 /στορlα της Κεφαλσνιάς") 
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 

Οι Γάλλοι κατέλαθαν την Κέρκυρα και σε σύντομο 

χρονικό διάστημα όλες οι Βενετικές κτήσεις του 

Ιονlου Βρέθηκαν στην κυριαρχία των Γάλλων 
τους 

οποίους οι κάτοικοι μυημένοι στις δημοκρατικές 

ιδέες της Γαλλικής επανάστασης τους δέχθnκαν σαν 

ελευθερωτές, το έτος 1797 8άσε: ι της συνθήκης του 

Hambσ Fσrmiσ. Είναι γεγονός ότι Γάλλοι φρόντισαν 

για την Βελτίωση της κοινωνικής και πνευματικής 

κατάστασης των κτήσεων του Ιον!ου και ιδιαlτερα στο 

χώρο της παιδείας που εtχε παρακμάσει στην περίοδο 

της Ενετικής κατοχής. fΠληροφορlες από το 8ι8λlο 

Γ.f'1οσχόπουλου ''Ιστορία της Κεφαλονιάς 11
). 

Το έτος 1798 η Κεφαλονιά περιέρχεται στα χέρια 

των Ρωσοτούρκων συμμάχων. Το 1800 ιδρύθηκε η 

πολιτεία των επτά ενωμένων νησιών που θα την 

κυ8ερνούσαν οι πρόκριτοι χ:αι οι επιφανεtς του 

τόπου. Η σημαία της ήταν κιανόχρωμη με την εικόvα 

του λιονταριού του Αγίου f'1άρκου. (Πληροφορίες από 

το 8 ι8λ l ο Γ .f'1οσχ6πουλου "Ι σταρ l α της Κεφαλο νι άς "). 

Ετσι στέλνεται ο Ιωάννης Καποδίστριας το 1802 με 

ένα σύνταγμα ρωσικού στρατού στην Κεφαλονιά για να 

ρυθμίσει τις οπσιεσδr]ποτε ανωμαλίες και αναταραχές 

που είχαν δημ ιουρyηθε { ανάμεσα στον λαό. 

(Πληροφορίες από το 8ι8λίο Γ.Νοσχόπουλσυ "Ιστορία 

της ΚεφαΛσν ι άς "). 
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Το 1807-1809 έχουμε μια δεύτερη γαλλική κατοχn με 

τn συνθτΊκn του Tilsit (7 Ιουλlου 1807). Το 

Σεπτέμf3ριο του 1809 οι Γαλλικές δυνάμεις τnς 

ΚεφαΛονιάς παραδίδουν στον ΑγγΛο στρατnγ6 Osvalt το 

νnσl όπου ξεκινάει n ΒρετανικτΊ "προστασία" 

(1809-1864). fΠΛrιροφορίες απ6 το 8ιf3λlο 

Γ.f'1οσχόπουΛου "!στορlα τnς Κε:φαΛονιάς"J. 
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ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ (1809-1864) 

Αξfζει τον κόπο να αναφερθούμε με λεπτομέρεια 

στην εποχή αυτή κατά την οπσlα πολλά και άξια 
να 

μνημονευθούν γεγονότα διαδραματίστηκαν. 

(flληροφορlες από τσ f3ι8λfο Γ.Μσσχόπσυλου 

της Κεφαλσν ιάς "). 

"Ιστσρ(α 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Osva.1 t οι 

Κεφαλονlτες δέχτηκαν τους Αγγλσυς ως ελυθερωτές από 

το ζυγό των Γάλλων. fΠληροφορ ί ες από το f3 ιf3Λ f 0 

Γ.Μοσχόπουλου "!στορ{α της Κεφαλονιάς"J. 

Διαπρεπείς Κεφαί\ονίτες διαδραματfζουν πρωτεύοντα 

ρόλο στη διοίκηση του νησιού. Την πρώτη τοπική 

διοικητική αρχή απαρτlζουν ο Μαρίνος Βέγιας, 0 

Δημήτριος Πινιατώρος, ο Νικόλαος Δελλαπ6ρτας και 0 

Πανταζής Καρύδης που εκτελούν χρέη συμf3ούλων του 

Αγγί\ου διοικητή του νησιού και μαζl του αποτελούν 

την εκτελεστική εξουσlα. fΠληροφορlες από το f3ιf3λto 

Γ.Μοσχόπουλου "/στορlα της Κεφαλονιάς"J. 

Κατά την περίοδο 1810-1814 κυριαρχεί στον Κεφαλ

ληνιακό χώρο η μορφή του Καρόλου Φιλlππου Ντε Μποσέ 

0 οποlος έμεινε στην ιστορlα της Κεφαλονιάς με τα 

δημόσια έργα του δρόμων και δημόσιων κτιρlων κλπ., 

το όνομά τοιι φέρει η γέφυρα Δραπάνσυ-Δε8σσέτου 

(εικ.ΒJ που ενώνει την ακτή περιοχής Δραπάνσυ με 

την πόλη Αργσστολlου. (flί\ηρσφορlες από το 8ι8ί\lο 

Γ.Μοσχόπουλσυ 'Ίστορlα της Κεφαλονιάς"). 
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Αί\ί\ος αξιό?ιογος Διοικητής ήταν ο Θωμάς !1έϊτ?ιανδ 

(!1aitland) που γίνεται ο πρώτος αρμοστής των Ιόνιων 

Νησι,bν, τα οποία κατά τη συνθήκη των Παρισlων 

(1815) ανακηρύχθηκαν Κράτος ανεξάρτητο, με την 

επωνυμlα "Τα Ενωμένα Κράτη των Ιονίων Νησι,ίJν". Ηταν 

αξιό?ιογος και πρόσφερε στο νησl σπουδαlο έργο. 

fΠ?ιηροφορlες από το f3ι8?ιlσ Γ.!1οσχόπου?ιου 

της Κεφα?ιον ιάς 11
). 

"Ιστορ[α 

Α?ι?ιο ι επίσης σημαντικσl διοικητές ήταν ο 

Κάρσ?ιος-!άκωf3σς Νάπιερ, ο οποίος συνδέεται με την 

ανέγερση του Δικαστικού !1εγάpου Αργοστσ?ι ί συ και 

Ληξουρ l ου του γνωστού "!1αρκάτου 11
• !1ε το όνομά του 

σήμερα υπάρχει ο κήπος του Νάπιερ. fΠ?ιηροφορlες από 

το 8ι8?ιlο Γ.!1οσχόπου?ιου 1'Ιστορlα της Κεφα?ιονιάς 11 ). 

Την εποχή της Αγγ?ιοκρατίας υπήρχε το πρό8?ιημα της 

γαιοκτησίας που διατηρούσε το καθεστώς των μεγάλων 

γαιοκτημόνων, από παλαιότερες εποχές, σε αντlθεση 

με το φτωχό σέμπρο αγρότη. Τα αρχοντσ?ιό για, 

εφοπλιστική δραστηριότητα από τη1,,r άλλη μεριά 

ενεργούν στην διαφσρσπσlηση του πληθυσμού της 

Κεφα?ισνιάς σε κοινωνικές τάξεις: 

Η Α 1 τάξη με τους αριστοκράτες, μεγα?ιοκτηματlες 

και εμπόρους που έμειναν στο στόμα του λαού μέχρι 

και τα μέσα του 20συ αιώνα ως αφέντες και άρχοντες. 

Η Β 1 τάξη των αστών με τους κατώτερους εργάτες, 

Βιοτέχνες, τεχνίτες και μικρσεμπόρσυς. 
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Η σικσνσμfα του νπσιού τπν εποχή τπς Αγγλσκρατfας 

Βασιζόταν στα προϊόντα του νπσισιί τπν καλλιέργεια 

τπς σταφfδας, σταριού, 8αμ8ακιού, λινάρι, λάδι, 

κρασ f, τα ί πουρο, μέ ?ι ι, κερ f, τυρ l και μαλ?ι ι ά. Ομως 

η οικονομία υπέστπ ένα πλήγμα με το σύστrιμα τπς 

δημιοσισνσμικής πολιτικής τπς Αγγλικής διοlκησης 

δηλ. με τους φόρους που επέ8α?ιαν σι σποlσι έπλrιτταν 

ιδιαlτερα το εργατσαγροτικ6 πληθυσμό. Ετσι φθάσαμε 

στπν οικονομική κρlσπ των ετών 1847-1849 όπου 

έπληξε ακόμη και τις πλουσιότερες τάξεις. 

tΠ?ιrιροφορfες από το 8ι8λlσ Γ.Νσσχόπουλσυ 

τπς Κεφαλσνιάς"). 

"Ιστορfα 

Οσσ και αν ο Νάπιερ προσπαθούσε να Βρει λύση στο 

οικονομικό και κοινωνικό πρό8λημα της Κεφαλονιάς, η 

οικονομική δυσπραγία συνεχfστπκε και δrιμιουργήθrικε 

έτσι το κατάλληλο κλίμα για Βlαιες κοινωνικές 

επιδράσεις, που κατέληξαν στις ένοπλες εξεγέρσεις 

των ετών 1848-1849. fΠληροφορίες από το Βι8λfσ 

Γ.Νοσχόπουλου 11 /στορία τπς Κεφα?ιονιάς 11 ). 

Η εκπαίδευση την περlοδο της Α γγ?ιοκρατ l ας 

8ρlσκεται σε μειονεκτική θέση. Η χρήση της Ιταλικής 

γλώσσας, σαν επlσημη γλώσσα του Επτανησιακού 

Κράτους για 15 τουλάχιστον χρόνια, κατά παρά8αση 

του Συντάγματος, υπήρξε ουσιαστικά τροχοπέδη στη 

μόρφωση των κατωτέρω τctξεων, σι κρατικές δε 

επιχορηγήσεις ήταν ελάχιστες. fΠληροφορlες από το 
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8ι8Λίο Γ.f'1οσχόπουJ..ου "Ιστσρlα της Κεφαλονιάς"). 

Το πρόf3?ιημα τrις εκπαίδευσrις στον Ιόνιο χώρο 

απασχόλησε και τον Ιωάννη Καποδlστρια. Νε τrιν δική 

του πρωτοf3ου?ιία και δραστηριότητα έγινε μια σο8αρή 

τομή στο εκπαιδευτικό θέμα. Η γνωστή 

αλληλοδιδακτική μέθοδος άρχισε να δημιουργε;[ 

προϋποθέσεις καλύτερης μόρφωσης. (Πληροφορίες από 

το f3ιf3Λίο Γ.Νοσχόπουλου "Ιστορ{α της Κεφαλονιάς"). 

Ομως το Βάρος της εκπαlδευσης των νέων της 

Κεφαλονιάς κατά τα χρόνια τrις Α γγλοκρατ [ας 

επωμίζεται η ιδιωτική πρωτοf3ουλία. Κατά την περlοδσ 

αυτή λειτουργούν στο Αργοστόλι rι Αγγλική Σχολή 

Αρρένων και η Γαλλική Σχολή των Καθολιι<·ών καλο

γραιών η οπο[α ήταν προορισμένη για παιδιά ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων. Εξαίρετοι δάσκαλοι διδάσκουν στα 

σχολεlα αυτά. fΠληροφορlες από το 8ι8λlο 

Γ.ΝοσχόπσυJ..ου ''Ιστορία της Κεφαλονιάς"). 

Στο Κάστρο του Αγ.Γεωργίου από το 1815 λειτουργεί 

Σχολή όπου δlδαξαν εξιόλογσι δάσκαλοι. fΠληροφορfες 

από το f3 ιf3λ l ο Γ .f1οσχ6πουλου 11 Ι σταρ { α της 

Κεφαλον ι άς 11
). 

Η επιστήμη έχει να παρουσιάσει εξα[ρετους 

γιατρούς που φοίτησαν στα Πανεπιστήμια της Δύσης ή 

στην Ιόνιο Ακαδημlα. fΠ?ιηροφορlες από το 8ι8λlο 

Γ.Νοσχόπουλου " Ιστορία της Κεφαλονιάς"). 

Θα πρέπει να μνημονεύσουμε επlσης μια αξιόλογη 
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θεατρική κfνηση από τις αρχές του 19συ αιώνα. Την 

περίοδο αυτή εντύπωση προκαλούσε το ξύλινο 

οικοδόμημα ιταλικής αρχιτεκτονικής σχολής, που 

λειτουργούσε σαν θέατρο. Νπορούσε να φιλοξενήσει 

περίπου 450 θεατές. Ηταν γνωστό σαν θέατρο του 

Σπυρlδωνος Νπερέτα. fΠληροφορίες απ6 το 8ι8?ιlο 

Γ.Νοσχόπουλου 'Ίστορlα της Κεφαλονιάς"), 

Η θεατρική ζωή στο νησl κορυφώνεται με την lδρυση 

του θεάτρου ο Κέφαλος το έτος 1858. fΠληροφορ[ες 

από το 8ι8λlο Γ.Νοσχόπουλου "Ιστορlα της 

ΚεφαΛον ιάς "). 

Νετά από την ποΛύ καταπlεση της αγγλικής 

προστασlας και της ντόπιας οΛιγαρχlας, το ελεύθερο 

Κεφαλονίτικο πνεύμα επανασταστε[ και ζητά την 

ανεξαρτησία του. Οι Ριζοσπάστες και το Φιλελεύθερο 

Κlνημα του 1830 με επικε:φαλή τον Γεράσιμο Λειθαδά 

ξεκινούν το δρόμο προς την ανεξαρτησlα τους. 

Επηρεασμένοι από τις ιδέες του γαλλικού και του 

ιταλικού διαφωτισμού και με την συμπαράσταση του 

κλήρου της Κεφαλονιάς, το Κlνημα γενικεύεται στην 

νεολαία και τις εργατικές τάξεις και φτάνουμε στο 

Φε8ρσυάριο του 1848 με την πρώτη ένοπλη εξέγερση. 

Πρωτεργάτες της εξέγερσης ήταν ο Γεράσιμος 

Λει8αδάς, ο Ηλlας Ζερ8ός Ιακω8άτος, Γεώργιος 

Νεταξάς και Νικόλαος Φωκάς. Ακολουθούν πολλές 

εξεγέρσεις σε πολλά μέρη του νησιού, οπ6τε οι 
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Α γγΛσ ι Λαμf3άνουν σκΛηρά μέτρα για την καταστσΛή 

τους. Οι επlσημες μαρτυρίες αναφέρουν ότι από τις 

31 Αυγούστου έως 27 Οκτω8plου 1849 πpαyμα-

τσπσιήθηκαν 21 εκτεΛέσεις, 12 άτομα μαστιγώθηκαν, 

34 φυλακ t στη καν και άλλα 75 μαστ ι yώθηκαν εν ψυχρώ. 

fΠΛηροφοpίες από το 8ι8Λlο Γ.Μοσχόπσυλου 

της Κεφαλονιάς "). 

"Ιστορία 

Οι εξεγέρσεις της Κεφαλονιάς κατά τα έτη 

1848-1849 υπήρχαν αποφασιστικής σημασlας ορόσημα 

και απαρχή για ραyδαlες κοινωνικές και ποΛιτικές 

εξελlξεις στον ΚεφαΛληvιακό χώρο και γενικώτερα 

στην Επτάνησα. fΠΛηροφορfες από το 8ι8Λlο 

Γ.!1οσχόπσυλου "Ιστορία της Κεφαλονιάς"). 

Γlνονται εκΛογές όπου παρατηρε[ται 8ία και νσθεlα 

ώστε να μην εκΛεyεl κανένας Ριζοσπάστης, τους 

οποίους κατάφεραν να διώξουν από το νησί. Ετσι 0 

Ηλlας Ζερθός !ακω8άτσς και Ιωσήφ Μσμφεpάτος 

Βρίσκονται σε εξορία, οι οπσlοι, με αlτημα των 

εκπροσώπων του νησιοιί στην Ιόνιο ΒουΛή Παύλου 

Δελλαπόρτα και Νικολάου Ιyyλέση, επανέρχονται στον 

τόπο τους. fΠληpοφοpίες από το 8ι8λtο Γ.!1οσχ6πουλσυ 

"Ιστοplα της Κεφαλονιάς"). 

f1ετά από πολλές προσπάθειες και πολλούς αγώνες με 

τις γνωστές συνέπειές τους, στις 16 11αϊου 1864 

υπογράφεται η πράξη άρσης της προστασlας με την 

οποία καθοριζόταν η αναχ(bpηση των 8ρετταv ι Κ(ί>V 
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Αγγλοι λαμ8άνουν σκληρά μέτρα για την καταστολή 

τους. Οι επlσημες μαρτυρ{ες αναφέρουν ότι από 
τις 

31 Αυγούστου έως 27 Οκτω8ρfσυ 1849 πραγμα-

τσπσιήθηκαν 21 εκτελέσεις, 12 άτομα μαστιγώθηκαν, 

34 φυλακfστηκαν και άλλα 75 μαστιγώθηκαν εν ψυχρώ. 

fΠληροφορlες από το 8ι8λlο Γ.Νοσχόπουλου "Ιστορ[α 

της Κεφαλονιάς "). 

Οι εξεγέρσεις της Κεφαλσνιάς κατά τα έτη 

1848-1849 υπrΊρχαν αποφασιστικής σημασlας σρόσrψο 

και απαρχή για ραγδαlες κοινωνικές και πολιτικές 

εξελlξεις στον Κεφαλληνιακό χώρο και γεν ι κώτε:ρα 

στην Επτάνησα. ( Πληρσφορ ί ες από το 8ι8λlσ 

Γ.Νσσχόπουλου ''Ιστορία της Κεφαλονιάς"). 

Γlνονται εκλογές όπου παρατηρεfται Βία και νοθεtα 

ώστε να μην εκλεγεl κανένας Ριζοσπάστης, τους 

οποίους κατάφεραν να διώξουν από το νησί. Ετσι 0 

Ηλlας Ζερ8ός Ιακω8άτσς και Ιωσήφ Νσμφεράτος 

Βρίσκονται σε εξσρlα, σι σπσlσι, με α/τημα των 

εκπροσώπων του νησιοιί στnν Ιόνιο Βουλή Παύλου 

Δελλαπ6ρτα και Νικολάου Ιγγλέση, επανέρχονται στον 

τόπο τους. fΠληροφορίες από το 8ι8λtο Γ.Νσσχόπσυλοu 

"!στορlα της Κεφαλσvιάς"). 

Νετά απ6 πολλές προσπάθειες και πολλούς αγώνες με 

τις γνωστές συνέπειές τους, στις 16 Ναϊου 1864 

υπογράφεται η πράξη άρσης της προστασlας με την 

σπσ ία καθοριζόταν η αvαχcbρηση των 8ρετταv ι κcbv 
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στρατευμάτων από τα νησιά. Την 21η t1αϊσυ σ αρμοστής 

Στρσκς αναγγέΛει επfσημα την άρση της προστασfας 

και την ένωση. Την 23η t1αϊσu φτάνει στην Κεφα?ιονιά 

σ εΛ?ιηνικός στρατός και επισκέπτεται το νησί 0 

Βασι?ιειίς Γεώργιος Α '. fΠΛηρσφσρ lες από το f3 ι8Λlσ 

Γ.t1σσχ6πσυ?ισυ "!στσρlα της ΚεφαΛσνιάς"). 

Από τότε το νησ l ενσωματώθηκε με την ΕΛ?ιάδα χ:α ι 

έζησε μαζl τα γνωστά γεγονότα του Α' και 8' 

Παγκσσμ ί συ Πολέμου καθώς ι<α ι τα θ?ιιf3ε:ρά 

του ΕμφυΛlσυ. fΠΛnρσφσρίες από το 

Γ.!1οσχόπσυ?ισυ "Ιστορία της Κεφα?ισνιάς") 

γεγονότα 

f3ιf3?ιlσ 
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ΠΙΝΛΚΑΣ 3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ DE BOSSET * 

Κάστρο Αγίου Γεωργίου 

1. Μικέλης Ιγγλέσης Νικολάου 
2. Κων. Μηλιαρέσης Νικολάου 
3. Γερ.:lcrιμC>ς Β.χ\.~:ιμi :(η~. δ::>τόρ1 Μ:ιρ. 
4. Γεράcrιμο; Π:χν.:1; Ζ:ιυ~άrσ;;, δ:>τ~p, 
5. Ανδρέας Α ντύπciς Στέλίόυ 
6. Νικόλαος Άννινος Θωδώρου 
7. Θεόδωρος Κοντομίχαλος 
8. Δημήτριος Γκεντιλίνης 
9. Γεράσιμος Κλαδάς, κόμης 

10 . . Στέλίος Βαλλιάνος 
11. Ανδρέα; Άνvιν::>; - Κ3.;3::ι'λ.ιεράτο; 

12. Παναγής Φ(ι)κάς - Αλεξανδρά.τος 
13. Οκτάβιος Βαλλιέρ, δοτόρ 
14. lωiννη; Κι:ιμιτίτση; Γ ;;,η::Jίμ:>υ 
15. Άγγελο; Κόκκινος 
16. Ιωiννη; Β:χπτιστής Αντύπας 
17. Γερ:iσιμο; Λού~ης, δοτόρ 
18 .. Χριστόδουλος Καρούcrο; Ι:οiννη 
19. Σm>ρίδων Λουκίσας Φραγκίσκου 
20. Ανδρέας Σδρι ν Αυρηλίου 

Αργοστόλι 

1. Δημήτριος Δελλαδέτσιμας, κόμης 
2. Γεράσιμος Μελισηνός, δοτόρ 
3. Σεβαστιανός Σιcιαδάς, δοτόρ 
4. Ιωriννης Τσιμάρας Νικολάου 
5. Δημήτριος Πινιατώρος 
6. Τζώρτζης Μεταξάς - Αντζολάτος 
7. Ευστάθιος Μεταξάς, δοτόρ 
8. Σπυρίδων Μεταξάς - Λυσέος 
9. Σπυρίδων Μουσούρης Δημητρίου 

10. Ηλίας Σβορώνος 
l l. ΕυστάΟιος Χωραφάς. δοτόρ 
12. Πέτρος Χοϊδάς, δοτόr ! 
13. Μαρίνος Φωκά; Αντωνίου 
14. Ιωiννης Λοβέρδος :παναγή 
15. Ανδρέας Μεταξάς, κόμης · 
16. Ματθαίος Παγκάλης 
17. Φραγκίσκος Inchiostri 
18. Αναστάσιος Πήλικας Σπυριδ. 
19. Σπύρος Φωκάς - Τζανετάτος Δημ. 
20. Ανδρέας Φωκάς - Κοσμετάτος lωάv. 

Ληξούρι 

1. Ιωάννης Πυλαρινός Διονυσίου 
2. Πέτρος Τυπάλδος Αγγέλου 
3. Ιωάννης Μηνιάτης, δοτόρ 
4. Ιωάννης Λοβέρδος - Μικελακάτος, κόμης 
5. Γεώργιος Κατζαίτης Ιωάννη, δοτόρ 
6. Νικόλαος Τυπάλδος - Χαριτάτος, δοτόρ 
7. Ιάκωβος Αντζολάτος 
8. Κωνσταντίνος Τσιτσέλης 
9. Δανιήλ Χοϊδάς, δοτόρ 

10. Διονύσιος Λαυράγκας 
l l. Αυγουστίνος Λιβαθηνόπουλος, δοτόρ 
12. Δημήτριος Τυπάλδος - Ξυδιάς 
13. Ανδρέας Τρέκκας 
14. Δημήτριος Λιβαδάς Σπυρίδώνος 
15. Μαρίνος Δελλαπόρτας, δοτόρ 
16. Γεράσιμος Βρυώνης Στέλιου 
17. Βερνάρδος Τυπάλδος - Χαριτάτος, δοτόρ 
18. Μάρκος Κακουράτος 
19. Ιωάννης Κρασάς, δοτόρ 
20. Μαρίνος Τυπάλδος - Ξυδιάς 

* Τα ον.'>.ητ:ι δTJ.J:nεύ.)'/t.J.t μ~ τη σ~ιρi που είναι στο έγγραφο. Βιογραφικές πληροφορίες για τα περισσότερα από 

τα παραπάνω ονόματα βλ. Τσιτσέλη, ΚΣ, τόμ. Α', στα σχετικά λήμματα. (Αρχειακή πηγή : P.R.O., ό.π., φ. 126 - 130). 

Nb 8/θ/JΙD 
,, 
ΙΣ'fι:JΡΙΑ ΙfΕ~ΑΛΟΑ/ΙΑ~" r: MιJr~onor;ιoc 
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ΠΙΝ ΑΚΑΣ 4 

Ο ΠΛΗΘ :::'Σ;'1.UΣ ΤlΙΣ Κ.t.ΡΑΛΟΝΙΑΣ ΤΟ loJu ~~ΑΤΑ ;1ΛΙΚ1Α ΚΛΙ ς ΥΛΟ 
[Α.pχειαιcή πηγή: British Museum, AD. 20187, foglio statistico dell·isola di Cefalonia 

ed operazioni relative, compilato all'anno 1810] --
Πόλη ή περιοχή 

Αpγοστόλι 
Ληξούρι 
Λειβαθώς 
l(, 
αστρο Αγίου Γε-
~Ργίου ιcαι Προ
αστιο 

Ταλαμιές 
Ομαλά 

Εικοσιμ ία 
Ελιόc · 
Σιcάλ~ 
Αpάκλι 
Uυργί 
Σάμος 

nοταμιάνα 
Uύλαρος 
Θηνιά 
Φρούριο ·Α 1 
Έ σου ιcαι 

1 

~ Ρισος I 
~ατωή 

Ανωή 
λiονα . 

στηρια 

Σύνολο 

> 
·8 

V' μ 
ω ω 

> 
ω "° c. -c. .,J 

< c. 
χ . 
-ω 
::t 

960 

906 
1981 

209 : 
154 : 
345 i 

171 ! 
229 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑrΓΛΟΚΡΑΠΑΣ 

(Ο κατάλογος καταρτίστηκε με βάση τις εργασίες των Αγγελο - Διονύση Δεμπόνου, Επιστήμονες 
Υγειονομικοί κ.λπ., σ. 116 • 122, και Ιω. Λασκαράτου, Πρόληψη της αρώστιας κ.λπ .. σ. 70- 71 ) 

1. Άννινος - Καβαλιεράτος Αναστ. (χειρουργός) 29. Λιβαδάς Διονύσιος 
2. Άννινος Ιωάννης του Ανδρέα (χειρουργός) 30. Λοβέρδος - Κωστάτος Ανδρέας 
3. Αραβαντινός Ευάγγελος του Ρόιcκου 
4. Ασάνης Μαρίνος του Χριστοφόρου 

31. Λοβέρδος-Κωστάτος Γεράσ. του Ιω. (χειρ.) 
32. Λοβέρδος Στυλιανός 

5. Ασάνης Παναγής του Χριστοδούλου 33. Λούζης Γεράσιμ~ 
6. Αυγερινός Γεώργιος (χειρουργός) 
7. Βανδώρος Χριστόδουλος του Μιχαήλ 
8. Βοθρωντός Δημήτριος (χειρουργός) 

34. Μελισηνός Άντζουλος (χειρουργός) 
35. Μεταξάς· Αγγελάτος Επαμεινώνδας του κ. 
36. Μεταξάς Ρόκκος - Μαρίνος του Νικολάου 

9. Δελλαπόρτας Αδαμάντιος 37. Μηλιαpέσης Αντώνιος (χειρουργός) 
10. Δελλαπόρτας Διονύσιος 38. Πανάς - Λοϊζάτος Αντώνιος 
11. Δελλαπόρτας Νικόλαος του Αντωνίου 
12. Δελλαπόpτας Παύλος 

39. Παν~ς - Λοϊζάτος Γεράσιμος (χειρουργός) 
40. Πανας - Παπαδάτος Νικόλαος 

13. Δεστούνης Κων /νος (βλ. και Τσιτσέλη, 41. Πινιατώρος Βασίλειος του Μαρίνου 

ΚΣ, Α'~ J25) 42. Πολυκαλάς Ιωάννης 

14. Ζερβός Μαρίνος 43. Πυλαρινός Σταματέλος 

15. Ζερβός Π. (υγειονομικός υπεύθυνος 44. Ραζής Νικόλαος (χειρουργός) 

Ποταμιάνας) 45. Ραζής Σπυρίδων του Κωνστ. 

16. Ιγγιόστρης Φραγκίσκος του Ιωάννου 46. Σκιαδάς Πέτρος 

17. Ιγγλέσης Δημήτριος 
18. Ιγγλέσης Νικόλαος του Σπ. (χειρουργός) 
19. Ιγγλέσης Σταύρος (χειρουργός) 
20. Καλλιγάς Γεράσιμος Αναστ. (χειρουργός) 
21. Καλλιγάς - Μποσώνης Γεώργιος (χειρουργός) 
22. Κανάλης Σπυρίδων του Ιωάν. (χειρουργός) 
23. Κατσαίτης Ανδρέας τού Δημητρίου 
24. Κατσαίτης Λεωνίδας του Νικολάου 
25. Κεφαλάς Αντώνιος του Σπυρίδωνος 
26. Κλαδάς Ευάγγελος 
27. Κουντούρης Δημήτριος Σπυρ. (χειρουργός) 

47. Τυπάλδος - Ξυδιάς Δημήτριος 
48. Τυπάλδος· Χαριτάτος Δημήτριος 
49. Τυπάλδος - Χαριτάτος Μιχαήλ 
50. Τυπάλδος - Jακω~άτος · Χαράλαμπος 

51. Τυπάλδος - Πρετεντέρης Χαράλαμπος 
52. Φωκάς· Λιναρδάτος Νικόλαος 
53. Φωκάς - Κοσμετάτος Σπυρίδων 
54. Χοϊδάς Βόρτολος 
55. Χοϊδάς Γεράσιμος (χειρουργός) 
56. Χοϊδάς • Σκιαδάς Γερόλυμος 
57. Χωραφάς Ιωάννης του Ηλία 

28. Λαυράγκας Θεοδόσιος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

1. Η θέση του Κάστρου. 

Η τοποθεσία "Κά.στρο" είναι ένα ύψωμα το οποίο 

8ρlσκεται νοτιοανατολικά από το Αργοστόλι (εικ.4) , 

την πρωτεύουσα του νησιού και έχει ιίψος 320 περ f που 

μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Το ύψωμα 

Βρίσκεται σε στρατηγική, δυσπρόσιτη θέση, δεσπόζει 

δε ολόκληρης της περιοχής και έχει θέα μέχρι την 

Ζάκυνθο (εικ. 11, 12). Ολόκληρο ε l ναι σπαρμένο με 

κοχύλια, γεγονός το οποίο μαρτυρά ότι κάποτε ήταν 

Βυθός της θάλασσας, το οποίο μια ιδιοτροπία της 

φύσης μεταφόρφωσε σε ύψωμα. (Πληρ. από το 8ι8λίο 

Ν .Βασ ι Λάτου "Κάστρα της Ε?ιληv ι κής Γης"). (Π?ιηρ. από 

το 8ι8?ιlο Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελ?ιη1ιικής Γης"). 

Νετά τnν πο?ιιορκlα, το μεσαιωνικό φρούριο ήταν 

σε πολύ κακή κατάσταση, έχοντας υποστεί τα δεινά 

του πολέμου. Οι Βεvετο ί αποφάσισαν να το 

ανακατασκευάσουν εκ θεμελlωv στην !δια ακρι8ώς 

θέση. Στα έγγραφα το Φρούριο του Αy.Γεωργίου 

συναντάται με την επωνομασlα "Fortezza di 

Cefalσnia." (φρούριο της Κεφαλονιάς) και "Fortezza. 

'l , 'ριο) και έτσι αντιδιαστέλλεται Vecchia." {πα/Ιαιο φρου 

από το φρούριο της Ασσου {Fortezza. di Asso), ποιι 

είναι vε6 τε ρο · 
fΠ?ιηρ. από το 8ι8λίο Ν.Βασι?ιάτοu 

Γ "J "Κάστρα της Ελί\ η νι κής nς ' 
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Οι δυτικές κ ί\ ι τύε:ς τσυ Uψ(ίJματος ε: ίνα ι Βραχώδεις, 

απ6τομες και δύσ6ατες με Βλάστηση που αποτεί\εlται 

κυρlως απ6 φραγκοσυκιές και αθάνατους θάμνους, 

εξαιρετικά αγκαθωτούς, τους οπσlους φύτευαν οι 

Βενετοί, για να εμποδίζουν την αναρρlχηση στο 

ύψωμα, ενισχύοντας έτσι την φυσική οχύρωση του 

εδάφους. ι'Πί\ηρ. απ6 το 8ι8ί\lσ Ν.Βασι?ιάτου 

της Εί\ί\ηνικής Γης"). 

"Κάστρα 

Οι ανατολικές κλιτύες ε!ναι και αυτές Βραχώδεις, 

έχουν 6μως καλυφθεί σε μεγάί\ο 8αθμ6 με κοκκινόχωμα, 

το οποlο δεν Βοηθά την αvαρρlχηση και το οπσlο 

μαρτυρά πλούσια περιεκτικ6τητα σε οξεlδια του 

αιόήρρv τgqρ χρnσιμα στην γεωργία και ιδιαίτερα 

σημε[α φτάνει τις 1Οο πεplncιu. Η νrωφυσιJοj ί\οιπόv 

δtαμόρψωσn rdU υωωμaτος καθ~στct δvσχεpέστατη την 

πρσσπtΛασπ προς την 
κορυφή. fΠΛnp. 

Ν.Βασιλάτου "Κάστρα τπς ΕΛΛπνικής Γnς''). 

Αντό ?ιcιιπόv το πpQικισμένο από τη φύση ύψωμα 7'ταν 

αναμενόμενο και 
Λσvικ6 να χρnσιμσπσιnθεί για τπν 

κατασκευή του Φρουρ t συ. Δεν απ6Λι.ιτα 

σlγσυρσι για το π6τε 
πρωτοκτ ( στηκε. fΠΛ.np. από το 

{3ιf3λ(σ Ν,ΒασιΛάτου "Κάστρα της ΕΛ?ιηvικής Γης"). 
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1 ΣΤΟΡ Ι Α 1ΌΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Το Κάστρο του Αγlου Γεωργlου λεγ6ταν Castelo de 

Kefalonia ενώ στους παλαιούς χάρτες της Κεφαλονιάς 

του Φρουρίου αναγράφεται με τη λέξη Kefalonia. Σε 

παλαιές χαλκογραlες φαlνεται ότι υπήρχαν κατοικίες 

στην κορυφή του Κάστρου (εικ.3). (Πληροφορlες απ6 

το 8ι8λlο του Ν.Φωκά-Κοσμετάτου "Το Κάστρο του 

Αγlου Γεωργlου 11 J. 

σπουδαστών). 

(Πληροφσρlες από έρευνα των 

Το Φρούριο του Αγίου Γεωργίου 6πως αναφέρει σ 

Ζήσιος εlναι παλαιότερο και από την εποχή των 

Νορμανδών, Οσσlνι και Τ6κκων και στη θέση αυτή 

υπήρχε παλαιότερο 8υζαντιν6 κτίσμα το οποlο 

ενισχύθηκε στην οχύρωσή του από τους Βενετούς. 

(Πληροφσρlες από έρευνα των σπουδαστών). 

Στο Κάστρο του Αγlου Γεωργίου εκτός από τις 

Βενετικές αρχές στάθμευε και η κύρια στρατιωτική 

δύναμη του νησιού το μέγεθος της οποlας ποlκιλλε 

ανάλογα με τις εποχές και την λεπτή ισορροπlα, η 

οποία υπήρχε στις σχέσεις της Γαλην6τατης 

Δημοκρατίας και της Υψηλής Πύλης. fΠληροφορ(ες από 

έρευνα των σπουδαστών). 

Πολύ αποκαλυπτική, για την επάνδρωση και την 

επιμελετημένη στρατιωτική οργάνωση του φρουρlου, 

είναι η έκθεση, την οποία συνέταξε και απέστειλε 

στην Γερουσlα της Βενετlας ο προ8λεπτής ALOYSH 



CALBO το 1548. 

σπουδαστ,bν J. 
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(Πληροφορ f ες από έρευνα 

Στην έκθεση, αφού εισαγωγικά τονlζεται 6τι 

των 

το 

κάστρο είναι ισχυρό και γεροφτιαγμένο, αναφέρε ται 

6τι την υπεράσπισή του είχαν αναλά8ει 2 Ιταλοf 

εμπειροπόλεμοι καπετάνιοι, στις διαταγές των οποlων 

εtχαν ταχθεl 1 υπαξιωματικός και 20 στρατιώτες για 

τον καθένα. Αναφέρεται ακόμη 6τι στο κάστρο 

υπηρετούσαν μόνιμα 1 μηχανικός, 2 λ ι θοδ6μσ ι κ·α ι 1 

μαραγκός για την καλή συντήρησή του. Το στρατιωτικό 

προσωπικό του κάστρου συμπληρωνόταν με 4 8ομ8αρδ ι -

ατές, σι οποlοι είχαν την ευθύνη της φύλαξης της 

πυρlτιδας και της συντήρησης των πυρο86λων, καθώς 

και με ένα μικρό αριθμό ιπποκόμων. (Π?ιηροφορlες από 

έρευνα των σπουδαστών}. 

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η περιγραφή στην έκθεση 

αυτή των έφιππων σωμάτων των προορισμένων για την 

άμυνα της Κεφα?ιονιάς, τα οποlα εξαρτιώνταν από τη11 

διοίκηση του φρουρlου. Αναφέρονται σι Α.Μενάγιας, 

ως επικεφαλής 50 ιππέων, και Ηλlας Κομπσθέκρας 

επικεφαλής επίσης 50 ιππέων. Γι 'αυτόν τον τελευταlο 

και τους άνδρες του ο προ8λεπτής στην έκθεσή του 

αναφέρεται με κολακευτικά Λόγια και για το 

παράρτημά τους και για την άρτια πολεμική τους 

εκγύμναση και ετο ι μότητα. Αναφέρεται ακόμη ο 

Στεφανίν Φωκάς, τέκνο του νησιού, επικεφαλής 20 
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εφlππων, και, τέλος, χωρlς πολλές Λεπτομέρειες 

αναφέρεται 6τι υπήρχαν και άλλοι αρχηγοl επικεφαλής 

μικρ6τερων ομάδων έφιππων στρατιωτών. fΠΛηροφορlες 

από έρευνα των σπουδαστών). 

Δύο αιώνες αργότερα, ο Γάλλος περιηγητής BELLIN, 

ο οποlος επισκέφθηκε το κάστρο, σημειώνει στο έργο 

του "DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE DU GOLFE DE VENISE" 

ότι ο πρσ8Λεπτής του νησιού έμενε ακόμη στο κάστρο 

μαζl με 30 Ιταλούς στρατιώτες και όχι στην νέα 

πρωτεύουσα Αργοστόλι. Στις διαταγές του ο προ8λε

πτής εfχε ακόμη 600 πολιτοφύλακες, ντυμένους με τις 

στολές του στρατού της Γαληνότατης Δημοκραrlας. 

fΠληροφορlες απ6 έρευνα των σπουδαστών). 

Κατά την περlοδο της αγγλικής προστασlας των 

Ιόνιων Νήσων f 1809-1864) στο Κάστρο του Ayloυ 

Γεωργlου στρατωνίζονταν οι στρατιωτικές δυνάμεις οι 

προορισμένες για την υπεράσπιση της ΚεφαΛονιάς. Για 

τον λόγο αυτ6 οι Αyyλοι εlχαν κατασκευάσει, κυρ/ως 

στο νότιο τμήμα του φρουρlου, ορισμένα κτfρια ως 

κατακύματα των στρατιωτών. (Πληροφορίες από έρευνα 

των σπουδαστών J. 

ο H.HOLLAND, ο οποlος ταξlδεψε στην Ελλάδα στις 

αρχές του 19ου αιώνα, Βρήκε την φρουρά του κάστρου 

να αποτελεf ται από 300 Ελληνες, στην υπηρεσlα 

των Βρετανών, του συντάγματος του Ιόνιου ελληνικού 

πεζικού και μας πληροφορεl 6τι το κάστρο ήταν το 
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ισχυρότερο οχυρό του νησιού . 

έρευνα των σπουδαστών). 

fΠληροφσρlε:ς απ6 

Το Κάστρο το επισκέφθηκε επlσης ο WILLIAM TURNER 

στις αρχές του 19ου αιώνα. Περπάτησε στις επάλξεις 

του με ξεναγό έναν από τους αξιωματικούς του 

σώματος των ROYAL CORSE, εντυπωσιάστηκε από την 

διαύγεια του νησιώτικου φωτός, θαύμασε την θέα που 

απλωνόταν στους γύρω κάμπους και άφησε το Βλέμμα 

του να περιπλανηθεί στην θάλασσα και πέρα απ'αυτήν 

μέχρι τnν Ζάκυνθο. 

σπουδαστών). 

fΠληροφσρlες από έρευνα των 

Η τελειότητα της αμυντικής αρχιτεκτονικής του 

φρουρίου, η τσποθεσlα στην οποία εtχε κτιστεl και η 

προστασlα την οποlα του προσέφερε το ισχυρό και 

άρτιο πυρο8ολικ6 του, εlχαν ως αποτέλεσμα την 

αποθάρρυνση όσων το επσφθαλμιούσαν , καθώς και των 

επίδοξων πορθητών του. Για τον λόγο αυτό n πολεμική 

ιστορία του 8ενετ ικού κάστρου είναι μικρή. 

fΠΛηροφορtες από έρευνα των σπουδαστών). 

Κατά. τnν διάρκεια της Βενετικής κιιριαρχlας της 

νήσου σι Τούρκοι έκαναν δύο φορές μεγάλες επιδρομές 

στην Κεφαλσνιά, αιχμαλωτίζοντας χιλιάδες κατοlκους, 

λαφυραγωγώντας τα σπίτια και καταστρέφοντας τους 

οικισμούς του νότιου τμήματος του νησιού. Η πρώτη 

έγινε από τον δια8όητο ναύαρχο, στόλαρχο του 

τουρκικού στόλου, Βαρ8αρ6σσα και έλα8ε χώρα το 
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1538. Οι Τούρκοι, αν και απο8ι8άστηκαν κοντά στο 

κάστρο, σε μια μικρή χερσ6νrισο στα νοτιοδυτικά του 

νησιού, 

ποδάρι " , 

η οποία ακ6μη ονομάζεται "του Τούρκου το 

δεν τόλμησαν τελικά να προσ8άλουν το 

κάστρο και αρκέστηκαν στο κούρσεμα του νησιού, το 

οποίο ήταν ασφαλέστερο και αποδοτικότερο. 

fΠΛηροφορ!ες απ6 έρευνα των σπουδαστών). 

Το 1570 ή το 1571 έγινε απόπειρα του τουρκικού 

στόΛου και του τουρκικού στρατού να καταλά8ουν το 

φρούριο. Η απόπειρα όμως στέφθηκε με αποτυχlα και 

οι Τούρκοι, αφού έ:Λυσαν την σύντομη ποΛιορκlα, 

εγκατέΛειψαν άπρακτοι το νησί. fΠΛrιροφορlες απ6 

έρευνα των σπουδαστών). 

Το 1716 ήταν χρονιά η οποία σφραγίστηκε απ6 

εσωτερικές αναταραχές στο νησ{. Εκδηλώθηκε στάση 

των χωρικών, σι οποίοι προσπάθησαν χωρ!ς επιτυχtα, 

να διώξουν τις Βενετικές φρουρές από τα φρούρια του 

Αγlου Γεωργίου και της Ασσου και να παραδώσουν το 

νησl στον Τούρκο στόλαρχο Καπουδάν πασά, ο οποlος 

Βρισκόταν τότε με τον στόλο του στις δυτικές ακτές 

της Ελλάδας, περιμένοντας να αρπάξει την ευκαιρlα. 

Οι χωριανοί αντιμετωπίστηκαν με 

λίγους ΙταΛούς στρατιώτες 

ευκοΛία από τους 

και ποΛυάριθμους 

ΚεφαΛλσνlτες, οι οποίοι αγανάκτησαν με την στάση 

αυτή των χωρικιί;ν. Ηταν η τεΛευταlα φορά κ·ατά την 

οποlα το κάστρο Βρέθηκε σε πολεμική ετοιμότητα. Με 
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τnν μεσσλά8ησπ νησιωτών με κύρος επικράτησε 
η 

μετριοπάθεια και δεν έγιναν αιματηρά αντlποινα. 

Μετά την καταστολή 

οικογένειες χωρικών 

της στάσης 6μως, 

μετανάστευσαν στον 

(Πληρσφσρ ίες από έρευνα των σπσυδαστcίιν). 

μερικές 

Μοριά. 

Η πιο Λαμπρή ημέρα για το κάστρο ήταν κάθε χρ6νο 

η 25η Απριλίου, ημέρα της εορτής του Aγlou Μάρκου. 

Εκείνη την ημέρα έφερναν απ6 την μονή Σισσίων στο 

κάστρο τις πολύτιμες και θαυματουργές εικόνες της 

μονής και γινόταν Λιτανεlα. Η μονή των Σισσlων ήταν 

κτισμένη στα νότια παράλια του νησιού. Ανήκε στους 

Φραγκισκανούς μοναχούς και ήταν από τις 

αξιολογότερες καθολικές μονές στην ελληνική γη. 

Εξαιτίας όμως των συ1ιεχών επιδρομών Ληστών και 

πε ιρaτlbν και των δηΛlbσεων και Ληστε: ιών, από τις 

οποίες υπέφεραν σι Φραγκισκανοί μοναχσ [, 

αναγκάστηκαν να την εγκαταΛε l ψσυν ι<:α ι να αποσυρθούν 

σε μονή, την οποlα έκτισαν στο κάστρο, ενώ στη μονή 

των Σισσlων εγκαταστάθηκαν ορθόδοξοι μοναχοί από τα 

μέσα του 16ου αιώνα. fΠΛηροφορlες από έρευνα των 

σπουδαστών). 

Σύμφωνα με την παράδοση, η μεταφορά των εικόνων 

της μονής στο κάστρο γινόταν προς τιμή των 

πρσ8Λεπτιbν και σε ανάμνηση του γεγονότος, όπου, 

όταν κάποτε η μονή κινδύνευε από την επιδρομή 

πειρατών, σώθηκε από τον πρσ8Λεπτή, ο οποίος έφθασε 
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επικεφαλής των στρατ ιωτ,(;ν του ταχύτατα από 
το 

κάστρο στη μονή των Σισσiων και έδιωξε 
τους 

πειρατές. Στην πραγματικότητα όμως η λιτάνευση των 

εικόνων της μονής στο κάστρο, μαζl με την συμ8ολική 

προσφορά εννός τρlλιτρου κεριού από τον ηγούμενο 

της μονής στον προ8λεπτή και η δοξολογία την οποία 

έψελναν οι μοναχοί υπέρ της ευημερίας και της 

κραταίωσης της Γαληνότατης Δημοκρατlας, είχαν την 

έννοια της εκφράσεως της πίστης των μοναχών της 

μονής και κατ
1

επέκταση των κατοίκων του νησιού, 

στην Βενετική Δnμοκρατlα. 

των σπουδαστών). 

(Πληροφορίες από έρευνα 

Η λιτανεία των εικόνων επισημοποιήθηκε και 
με 

απόφαση του Βενετού γενικού πρσ8λεπτή της θάλασσας, 

η οποlα εκδόθηκε το 1676 στο Φισκάρδο. fΠληροφσρlες 

από έρευνα των σπουδαστών). 

Η προσκόμιση των ιερών εικόνων στο κάστρο από τον 

ηγούμενο, συνοδευόμενο απ 1όλσυς τους μσ1ιαχούς της 

μονής, εtχε πανηγυρικό χαρακτr'φα, γινόταν με όλη 

την μεγαλοπρέπεια, την οποlα απαιτούσαν οι 

Βενετικές τελετές και την παρακολουθούσαν κάτοικοι 

απ'6λα τα χωριά του νησιού. !1ε επικεφαλής τον 

πρσ8λεπτή σι Βενετικές αρχές και η φρουρά έ8yαιναν 

από το κάστρο σε πομπή φορώντας τις πολύχρωμες 

επίσημες στολές τους, yια να προϋπαντήσουν τις 

εικόνες. Στην συνέχεια ενώνονταν με την θρησκευτική 
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πομπή, 6που οι στρατιωτικές σημαlες του Αγlου 

Νάρκου ανέμιζαν κάτω απ6 τον ανοιξιάτικο νησιωτικ6 

συραν6 δlπΛα δίπΛα με τα ορθ6δοξα και καθολικά 

θρησκευτικά Λά8αρα και οι ψαλμωδίες των μοναχών 

ενώνονταν με τους ήχους των τυμπάνων και 
των 

πνευστών της στρατιωτικής μουσικής της φρουράς. 

fΠΛηροφσρ lες από έρευνα των σπουδαστιίJν). 

Η πομπή κατευθυν6ταν προς τον μητροπολιτικό να6 

της Ευαγγελlστριας και στην συνέχεια οι εικόνες 

κάτω από πολύτιμη μεταξωτή ουρανί α f BOLDACCHINOJ , 

τους κόντοιις της σπσ lας κρατούσαν ο προ8Λεπτής, 
0 

ι 

δύο του σύμ8ουΛοι και ο πρεσ8ύτερος των συνδf κων 

του νησιού, έμπαιναν με την πομπή στο κάστρο, όπου 

γινόταν περιφορά των ε ι κό 1ιων στον εσωτερικό 

περl8σΛο και τις επάλξεις του για την προστασlα του 

κάστρου, της φρουράς και των κατο l κων του. 

fΠΛηροφορfες από έρευνα των σπουδαστών). 

Dταν τελεlωναν όΛες σι τελετές, μετά τρεfς 

ημέρες, ο ηγούμενος και οι μοναχοt σι συνοδεύοντες 

τις εικόνες αποχωρούσαν από το κάστρο μέσα σε μια 

εορταστική ατμόσφαιρα όμοια με εκεlνη της άφιξής 

τους. fΠληροφορlες από το 8ι8λlσ του Ν.Βασιλάτου 

"Κάστρα της Ελλην ι κr'ις Γης")· f Πληροφορίες από 

έρευνα των σπουδαστών). 

Η περιφορά αυτή των εικόνων φθάνει μέχρι και τις 

μέρες μας. Την Κυριακή του Θωμά μεταφέρεται η 
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εικόνα με Λιτανεtα από τα Σtσσια στο Κάστρο και ένα 

μήνα μετά το Πάσχα επιστρέφεται με Λιτανεlα πάλι 

από το Κάστρο στα Σlσσια. fΠΛnροφοplες από έρευνα 

των σπουδαστών) 
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Η Βενετία μπορεί να μην είχε τεlχη και οχυρά, για 

να την προστατεύουν, η 8ενετ ι κή όμως 

αρχιτεκτονική του !1εσαlωνα και 

οχυρωματ ι κf] 

κυρlως της 

Αναγέννησης είχε αναπτυχθεl εξαιρετικά και μπορεί 

να θεωρείται από τις τελειότερες στην Ευρώπη. Σε 

σύγκριση μάλιστα με την οχυρωματική τέχνη των 

Γενοθέζων, πολλά lχνη της οποlας σώζονται στην 

Ελλάδα, εκεlνη των Βενετών υπερέχει κατά πολύ σε: 

τελειότητα χ·ατασκευής. fΠΛηροφορίε:ς από το 8ι8Λlο 

Ν .Βασ ι λάτσιι "Κάστρα της Ελληνικής Γής "J. 

Τα υπερπόντια εδάφη, οι εμπορικοl σταθμοl και οι 

κτήσεις της Βενε:τ f ας, απλωμένοι σε ολόκληρη την 

ανατολική λεκάνη της !1εσογεlσυ έπρεπε, με μικρές 

στρατιωτικές δυνάμεις, να μπορούν να 

με επιτυχία σε επιθέσεις, ακόμα 

αντ ιστέ:κσντa ι 

και όταν ο 

επιτιθέμενος ήταν η ισχυρή Οθωμανιχ·ή Αυτοκρατορία, 

μέχρι να ειδσπσιnθεl για την επίθεση η Γαληνότατη 

Δημοκρατία, να ετσ ιμαστε f, να αποπλεύσει, να 

διασχίσει την !1εσόγεισ και να φτάσει ο Βενετικός 

στόλος, για ι,ια λυτρώσει την απειλούμενη περιοχή και 

να διώξει μακριά τον κίνδυνο και τον επιδρομέα. 

{Πληροφορίες από το 8ιf3λίο Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της 

Ελληv ι κής Γής "J. 

Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους και πιο διάσημους 

αρχιτέκτονες της εποχής εκείνης, όπως οι MICHELE 
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κα ι GIAN GIROLAMO SANMICHELI πσιι σχεδίασαν τις 

αξιοθαύμαστες οχυρώσεις της Κρήτης, υποδειγματικές 

για τους περισσότερους στρατιωτικούς συγγραφε:tς του 

17ου αιώνα, αλλά και εκείνες της Κέρκυρας, μόχθησαν 

για να σχεδιάσουν φρούρια και οχυρcίJσεις άτρωτες , 

ώστε να προστατεύουν τους τοπικούς πληθυσμούς από 

την επιθετικότητα των Τούρκων, ενώ οι τεχνίτες της 

Δημοκρατίας υλοποιούσαν τα σχέδια των αρχιτεκτόνων 

με φιλοτιμία και ακρίΒεια. fΠληροφορtες από 
το 

8ι8λίο Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γής"). 

Τα κάστρο ου Ayloυ Γεωργ!ου της Κεφαλονιάς ε!ναι 

αναμφισΒήτητα ένα από τα καλύτερα και αξιολογότερα 

δεlγματα της Βενετικής αμυντικής αρχιτεκτσνιι<:ής. Το 

κάστρο αυτό όμως εlναι ένα από τα αξιολογότερα της 

Ευρώπης και για ένα άλλο λόγο, διότι αποτελε{ τον 

συνδετικό κρίκο μεταξύ μεσαιωνικής και 

αναγεννησιακής φρουριακής αρχιτεκτονικής, 

fΠληροφορlες από το 8ι8λίο Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της 

Ελληνικής Γής "J. 

Η ραγδα!α ανάπτυξη του πολιορκητικού πυρο8ολικού, 

κατά το 150 αιώνα, είχε ως αποτέλεσμα την σταδιακή 

αλλαγή της τέχνης των οχυρ(.ί;σεων. fΠληροφορ ίες από 

το 8ιf3λίο Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γής"). 

Η πτώση της Κωνσταντινούπολης, με την διπλή ζcίινη 

τειχών και τους ισχυρούς πύργους, το 1453, μέσα σε 

χρσ νι κό δ ι ctστημα λ ι γό τε ρο των δύο μη νc[ιν ή ταν καθαρό 
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επ / τευγμα του πυρο8οlιικσύ του !1ωάμεθ Β 1 

του 

Πορθητή. Οι δυτικοευρωπα/οι αρχιτέκτονες έ8γα?ιαν τα 

συμπεράσματά τους απ'αυτή την πολιορκlα. Από 
το 

δεύτερο μισό του 15ου α ιci.ινα η αμυντική 

αρχιτεκτονική αρχίζει να αλλάζει σταδιακά, ώστε: να 

μπορεl να εξουδετερώνει την καταστρεπτική δύναμη 

του πυρο8σλικσύ. Πρόκειται για μια μεταμόρφωση που 

κράτησε μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα. 

fΠληροφσρlες από το 8ι8λlο Ν.Βασιλάτου ιιΚάστρα της 

Ελληνικής Γής"). 

Τα κάθετα προς το έδαφος τεlχη καταργούνται, όπως 

καταργούνται σιγά σιγά και οι πύργοι οι οπο/οι 

δέσποζαν όλο το t1εσα/ωνα των φρουρlων. Τα τείχη 

γ/νονται πολύ παχύτερα στην Βάση τους και έχουν μια 

κλlση σε σχέση με το έδαφος, ώστε να σχnματίζουν 

σξεlα yωνlα. Κατ'αυτό τον τρόπο ανθlστανται στις 

Βολές του πυρο8ολικού αλλά και στις υπονομεύσεις. 

fΠληρσφορlες από το 8ι8Λlο Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της 

Ελληνικής Γής ") · 

Αντ l των ψηλών πύργων τώρα κατασκευάζονται 

οξύμορφοι προμαχώνες τις περισσότερες φορές γεμάτοι 

με χώμα που σπάνια ξεπερνούν το ύψος των τε ιχώv κ:α ι 

προτάσσονται αυτών, ώστε να κρατάνε με τα πυρο8όλα 

τους το εχθρικό πυρο8ολικό μακριά απ6 τα τεlχη. 

(Πληροφορlες από το f3ι8Λlο Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της 

Ελληνικής Γής ") · 
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Μπροστά από τους προμαχιbνες κατασκευάζονταν 

αναχιbματα και ά?ιί\α πολυσύνθετα ανασχετικά αμυr,,•τ ι κά 

έργα και γενικά τα φρούρια περιστοιχtζονται από 

άνυδρες φαρδιές τάφρους. Τα τεfχη κατασκευάζονται 

επί τεθλασμένης rΊ ψα?ι ι δω τής γραμμής και ε {ναι 

πολυγωνικά. Πρόκειται για την περfφημη αμυντική 

χάραξη που γεννήθηκε στην Ι τα?ι f α, γι 'αυτό και 

έμεινε στην ιστορfα με το όνομα "TRACE ITALIENE" 

( ι ταΛ ι κrΊ χάραξη J. !1ε αυτές τις Βελτιώσεις η 

αμυντική οχυρωματική τέχνη ανταποκρίθηκε στις νέες 

απαιτήσεις του πολέμου, που δημιούργησε η εξάπλωση 

και η τεί\ειοποfηση του πυρο8ο?ιικού. fΠ?ιηροφορfες 

από το 8ιf3Λlο Ν.ΒασιΛάτου "Κάστρα της Ελληνικής 

Γής "J. 

Το Φρούριο Λοιπόν του Αγ/ου Γεωργfου το οποlο 

κτfστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα εfναι μια 

σύνθεση στοιχε:tων οχυρωματικrΊς τέχνης, μεσαιωνικών 

και αναγεννησιακών, μιας αρχιτεκτονικής που 

παρακμάζει και μιας αρχιτεκτονικής που γεννιέται, 

εlναι 0 συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην φρουριακή 

αρχιτεκτοvικrΊ του !1εσαlωνα και εκείνης της 

Αναγέννησης. Εμπεριέχει τα στοιχεlα μιας 

νεωτερlστικης αρχιτεκτονικής. fΠΛηροφορlες από το 

8ι8Λίο Ν.ΒασιΛάτσυ "Κάστρα της Ελληνικής Γής"J. 

Οι Βενετσl γνώριζαν ότι έκτιζαν ένα φρούριο σε 

"παραμεθόρια", όπως θα Λέγαμε σήμερα, περ ιαχή. 
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Επρεπε Λοιπόν το φρούριο αυτό να πληρεf όλες τις 

προϋποθέσεις της άμυνας, της προστασlας των εντός 

αυτού ευρισκομένων και της αντοχής 

πολιορκlα. fΠΛηροφορlες από το 8ι8Λlο 

"Κάστρα της Ελληνικής Γής 11
). 

σε πολύχρονη 

Ν.ΒασιΛάτου 

Την αποστολή αυτή ανάθεσαν στον NICOLO DALLA 

CIMARA, ο οποlος ανταποκρlθηκε απόλυτα στις 

προσδοκlες της Βενετικής γερουσίας, αποδεικνύοντας 

ταυτόχρονα ότι υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους 

στρατιωτικούς αρχιτέκτονες του αιώνα του, ισάξιος 

των SANMICHELI. Το 1503 έφτασε στο νησf ο CIMARA 

συνοδευόμενος από ικανό αριθμό τεχνιτών, εργατών 

και Λιθοδόμων. Αφού επιθεώρησε την τοποθεσlα 

κατέστρωσε τα πρωτότυπα για την εποχή σχέδια και 

επέ8Λεψε: την καλή κατασκευή του έργου. Για την 

γρr?γορη αποπεράτωση του φρουρlου επι8λήθηκε 

προσωπική, υποχρεωτικrΊ εργασία των κατοlκωv, εξαι

ρουμένων μόνο όσων είχαν την οικονομική δυνατότητα 

να πληρώσουν έναν εργάτη, για να τους 

αντικαταστήσει στην υποχρέωσή τους αυτή. ΕπιΒ?ιήθηκε 

ακόμη ειδικός φόρος ενός σολδίου για κάθε μικρό ζώο 

και μέχρι αποπερατώσεως του όλου έργου. Οπως 

γίνεται όμως και στην σημερινή Ελλάδα, ο φόρος 

αυτός, αν και προσωρινός, μονιμοποιrΊθnκε και έμεινε 

μέχρι του τέλους της Βεvετοκρατlας. fΠΛηροφσρlες 

από το f3ιf3?ιίο Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής 
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Γής "J. 

Η Βενετική Δημοκρατlα δεν αρκέστηκε μ6νο 
στην 

αποστολή του έμψυχου υλικού. Ναζ! με το ανθρώπινο 

δυναμικ6 το σπσtσ έστειλε στην ΚεφαΛοvιά για 
την 

κατασκευή εν6ς άρτιου φρουριακού και αμυντικού 

συστήματος, έστειλε 500 δουκάτα απ6 το lδιαlτερο 

των Δημοσfων Οικοδομών Ταμε!ο της Ανατολής, 6πως 

μάρτυρα έγγραφο το οποlο 8ρlσκεται στην Ναρκιανή 

Βι8λισθήκη της Βενετlaς. fΠληροφορlες απ6 το 8ι8λlο 

Ν .Βασ ι Λάτσυ "Κάστρα της Ελλnν ι κής Γής "). 

Το αποτέλεσμα ήταν αντάξιο των προσπαθειών, αφού 

τα εξωτερικά τεlχn και σι τρεις προμαχώνες του 

φρουρlου κτlστnκαν τ6σο στερεά, ώστε σώζονται σε 

σχετικά καλή κατάσταση, παρά τα 500 χρόνια τα οποtα 

πέρασαν από τότε και τους επανειλημμένους σεισμούς 

που συγκλ6νισαν τσ νnσt, στην διάρκεια των πέντε 

αυτών αιώνων. Το κάστρο λοιπ6ν αυτ6 αποτελεf ένα 

απ6 τα ελάχιστα αρχιτεκτονικά μνημεtα της άλλοτε 

πλούσιας σε αρχιτεκτονική κληρονομιά Κεφαλονιάς. 

(Πληρσφορlες από το 8ιf3Λfσ Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της 

Ελlιην ι κής Γής 11
). 

Η στερεότητα και η ανθεκτικότητα της κατασκευής 

των εξωτερικών τειχών σφεlλεται κυρ/ως στους 

λιθοδόμσυς της εποχής εκε!vης. Ηδn απ6 την εποχή 

του Νεσαlωνα σι λιθσδόμσι αποτελούσαν σε ολόκληρη 

την δυτική και κεντρική Ευρώπη εξαιρετικά αναπτυγ-
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μέvη από άποψη γνώσης, πνευματικής καΛΛιέργειας και 

πολιτισμού, τάξη οργανωμένη σε σωματεία και 

συντεχνίες, με σαφή ιεραχία και στενό μεταξύ των 

μελών τους δεσμ6. Οι και σι 

προωτομάστορές τους είχαν γνώσεις φι Λοσσφ ι κ·ών 

θεωριών, σι οποίες αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη 
την 

λεκάνη της ανατσΛικής /'1εσογεfου και την Περσ{α κατά 

την αρχαιότητα. Εργα τους, εκτός από πολλά φρούρια , 

ε{ναι και σι περισσότεροι από τους καθεδρικούς 

ναούς του /'1εσαlωνα, σι οπσlσι κοσμούν ακόμη τη~ι 

Ευρ<l.ιπη και προκαλούν τον θαυμασμό. Συνήθως τα 

δημιουργήματά τους εlναι μεγάλων διατάσεων 
και 

επιθλητικά. 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 

οποlο έπρεπε να υλοποιήσουν, τις διαστάσεις, την 

αναλογία και τον προσανατολισμό του υπό κατασκευή 

κτιρfσυ. Φαlνεται, κυρίως, από διάφορα διακο-

σμητικά στοιχεία, τα οποlα χρησιμοποιού11, ότι 

μεγάλη επιρροή είχαν ασκήσει πάνω τους τα διδάγματα 

των Γωστικώv και των Οφιτών της Αλεξάνδρειας, η 

Αριστοτέλεια Λογική, καθώς και τσ έργο του 

Πυθαγόρα. Τις γνώσεις αυτές έφεραν στην Ευρώπη, σι 

επ ιστρέφσντες από τους Α γ ισυς Τόπους σταυροφόροι. 

Οι Λιθοδ6μοι της Ευρώπης έκτιζαν τα επιθλητικά και 
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εντυπωσιακά τοιις οικοδομήματα, εfτε φρούρια ήταν 

αυτά εfτε καθεδρικοί ναοί, πιστεύοντες σε μια 

απόκρυφη αναί\ογf α μεταξύ της γης και τωv άΛΛωv 

πλανητών, των τεσσάρων στοιχεlων της φύσης , καθώς 

και της αντιστοιχfας μεταξύ ορατού και α6ρατου 

κόσμου. θεωρούσαν 6τι ορισμένοι αριθμοl εlχαν μια 

μυστηριακή δύναμη, ενώ γνώριζαν και ερμήνευαν 

μεταφυσικά τον μύθο του Λαομέδοντα, 8ασιί\ιά της 

Τροίας, ο οποlος χρησιμσποlησε τους θεσιίς ΑπόλΛωνα 

και Ποσειδώνα για την κατασκευή των τειχώ 1ι της 

Τρο lας. fΠΛnρσφορlες από το 8ι8Λfο Ν.Βασιί\άτου 

"Κάστρα της Εί\λη νι κής Γής "). 

Ποί\λές από αιιτές τις συντεχνfες των λιθσδόμων δεν 

έμεναν σε έναν τόπο αλλά ταξίδευαν για va 

προσφέρουν τις υπηρεσ!ες τους όπου τις ζητούσαν. Η 

κάθε συντεχνία εtχε τα δικά τnς σύμ8οί\α και 

προστάτη Αyισ, ο σποfος τις περισσότερες φορές ήταν 

ο Αγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. fΠληροφορlες από το 

8 ι8λ f σ Ν .Βασ ιλάτοιι "Κάστρα της Ελληνικής Γής "). 

Οι λιθοδόμοι απέδιδαν μεγάλη σnμααlα στην 

τοποθέτηση του 

εtχε μεγάλες 

θεμέί\ιου λίθου, ο 

διαστάσεις. Τον 

οποlσς συνήθως 

θεμέλιο λfθο 

τοποθετούσαν στην 8σρεισανατσλική πλευρά του υπό 

κατασκευή κτιρfου. fΠ?ιηρσφσρlες από το 8ι8λtο 

Ν.Βασιλάτσυ "Κάστρα της Ελληνικής Γής 
11

). 

Νετά από σχετική έρευνα στην εξωτερική πί\ευρά του 
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αvατοΛικού τείχους του φρουρίου, επισημά.vθηκε κοντά. 

στο 8ορειοαvατολικό τελε ίωμά του, 8ρά.χος 

μισοκατεργασμέvος μεγά.λωv διαστά.σεωv, ο σποlος 

ξεχωρ{ζει από τηv υπόλοιπη Λιθοδομή του τεlχους και 

μπσρεl να θεωρηθεί ως σ θεμέλιος Λlθος του. 

(Πληρσφορlες απ6 τσ f3ι8?ιίο Ν.Βασιλάτσυ "Κά.στρα της 

Ε?ιΛηv ι κής Γής "). 
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ΚΕΦΑΛΑJΟ 3ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΣΤΡΟΥ 

1 J ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ TEJXH 

Δεν γνωρfζουμε τις αρχικές διαστάσεις του Φρου

ρfου, γιατί ήταν αδύνατο να 8ρούμε σχεδιάγραμμά του 

πα?ια ι 6 τε ρο απ6 το 1500 μ. Χ. (Πληροφορίες απ6 το 

f3 ιΒ?ι ίο Ν .Βασ ι lιάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γής 11 ). 

Το φρούριο Βρίσκεται σε ύψωμα 320 μέτρων περfπου 

από την επιφάνεια της θαλάσσης. (Πληροφορfες απ6 το 

8 ιΒλ f ο Ν. Φωκά-Κοσμετάτου "Το Κάστρο του Αγίου 

Γεωργίου"). (Πληροφορίες από το 8ι8λlο Ν.Βασι?ιάτου 

"Κάστρα της Ελληνικής Γής 11 J. 

Το σχήμα των εξωτερικών τειχών, τα οποία έχουν 

επιf3λητική φρουριακή γραμμή, ε f ναι ακανόνιστο 

πολύγωνο που πλησιάζει το ατρακτοειδές σχήμα και η 

περlμετρός του, η οποfα περικλεfει έκταση 16.ΟΟΟ 

περfπου τετραγωνικών μέτρων, είναι λfγο μεγαλύτερη 

των 600 μέτρων. ( Πληρσφορ l ες από το 8ι8λfο 

Ν.Βασιlιάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γής"J. 

Το ύψος των τειχών πσικlλλει από 10 ως 15 μέτρα 

περίπου και είναι κτισμένα με μεγάλη κlιfση, η οποlα 

σκοπό έχει να επαυξήσει την στερεότητα και την 

ανθεκτικότητά τους. (Πληροφορfες από το 8ι8λfο 

Ν.Βασι?ιάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γής"J. 

Περιφερειακά το τεtχος, όπως άlιlιωστε και ο ι 

προμαχώνες του, περιΒάλλεται από ένα λlθινο 
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διακοσμητικό διάζωμα σχήματος καμπύλου, πσ...'\ιί 

χαρακτηριστικού στην f3ενετική οχυρωματική 

αρχιτεκτονική του 15ου και του 16ου αιώνα. 

(Πληροφορίες από το 8ιf3λίσ Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της 

Ελληνικής Γής 11
). 

Το πάνω από το διάζωμα τεlχος εfναι κάθετο και 

έχει διαφορετικό πάχος στις διάφορες πλευρές τ ου. 

Αυτό οφεlλεται αφ'ενός μεν στο ότι το τσ άνω μέρος 

των τειχών ήταν περισσότερο ευαίσθητο στην φθορά 

του χρόνου και έχει δεχθε:l κατά καιρούς 

διαφορετικές επισκευές με αποτέλεσμα να ποικίλλει 

το πάχος του, αφ 'ετέρου στο ότι αμυντικοl λόγοι 

επέf3αλαν σε ορισμένα σημεία τσ τείχος να εlναι 

ισχυρότερο. Ετσι το πάχος των τειχών στην νότια 

πλευρά, όπου σήμερα f3ρίσκεται το χωριό και 

παλαιότερα ήταν το κέντρο της εκτός του κάστρου 

πολίχνnς και απ'όπου περνάει η οδός η οπσlα οδηyεl 

στην πύλη του κάστρου, εlναι 3, 80 μέτρα. Στην 

πλευρά αυτή υπάρχουν τρεις θυρίδες μεγάλων 

πυρο8όλων με άνο ι yμα περί που 450, από τις οπο l ες τα 

τηλεf3όλα μπορούσαν να καλύπτουν ολόκληρη την νότια 

πλευρά του φρουρfου και την εκτός του φρουρlου 

πόλη, τnν σπσlα ονόμαζαν τότε "Εξ , ωπσυργο 11
• Το 

κτητοpικό συμf36λaιο τnς !1ονής Αγlου Ανδρέα 
της 

!1nλαπιδιdς με 
χρονολσγf α 1587 αναφέρει ότι 

συντάχθηκε στο 
11Εξωπσύργο 11 του κάστρου της 
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Κεφαλονιάς. Η λέξη BORGO προέρχεται από την 

λατ ι 1ιογε 1ιή ''BURGUS" και σημαίνει πόλη αλλά και 

φρούριο. Η ε:λλrινολατινικτΊ λοιπόν λέξη "εξωπούργο" 

σημαlνει έξω-πόλη, εκτός των τειχών. fΠληροφορlες 

από το ΒιΒλlο Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής 

Γής "). 

Το τεtχσς συνεχίζει με κατεύθυνση νοτιοανατολική 

(εικ.17) επί πλευράς μήκους 15 περίπου μέτρων και 

πλάτους 3 περίπου μέτρων. Στο σημεlο αυτό υπάρχουν 

επάλξεις με θυρίδες τουφεκιών, καθώς και διάδρομος 

ο οποlος επιτρέπει την κlνηση των στρατιωτικc/Jν πlσω 

από τις επάλξεις. Υπάρχουν ακόμη παρατηρητήρια και 

μια θυρίδα ελαφρού πυρο8όλου για την πλαγιοφύλαξη 

του τεfχους. Στην ανατολική πλευρά και μεταξύ των 

δύο εκεί υπαρχόντων προμαχώνων του νοτιοανατολικού, 

οvομαζομένου της MEZZALUNA, και του 

Βορειοανατολικού, το πάχος των τειχών εlναι μόλις 2 

μέτρα. Στην πλευρά αυτή υπάρχουν στις επάλξεις των 

τειχών, θυρlδες 

ελάχιστες μόνο 

τουφεκιών, 

θέσεις 

παρατηρηττΊρια και 

ελαφρών 

f SERPENT Ι NES, FAUCONS, FAUCONNEAUX, 

πυρο8όλων 

MINIONJ. 

(Πληροφορίες από το 8ιf3λίο Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της 

Ελλην ι κr'ις Γr'ις 
11 J • 

Ουσιαστικά η πλευρά αυτή καλύπτεται από άποψης 

πυροf3ολικού από τα τηλε8όλα των προμαχώνων και από 

τα σαρωτικά πυρά των μεγάλων πιιροf36λωv της 
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ακρόπολης. fΠληρσφσρlες από το 8ι8λtο Ν.Βασιλάτου 

"Κάστρα της Ελλnν ι κτΊς ΓτΊς "). 

Τσ πάχο~ τωv• τε: ιxrJ.ιv στη δuτ ι κrΊ π?\ε:ιιρά (ε:ικ. 

16, 19), όπου το έδαφος του υψώματος είναι πολύ 

απότομο, Βραχώδες και δύσf3ατο και απ ι όπου 17 

προσ8ολτΊ του φρουρίου εlναι δύσκολη, κυμαtνεται απ6 

1,30 ώψς 2 μέτρα. Στην πλευρά αυττΊ υπάρχουν tχνη 

από την ύπαρξη ενός ισχυρού, υπερυψωμένου 

παρατηρητηρ f ου και ενός υπερυψωμένου οχυpοίι επ l των 

Βορειοδυτικών επάλξεων, το οποίο κατά την 

στατιωτικτΊ ορολογlα του 16 και 1 7ου αιώνα σ νομα-

ζόταν "CAVALIER". Το οχυρό αυτό τΊταν εξοπλισμένο 

με πυρο8όλα, για την κάλυψη του δυτικού τεlχους απ6 

κάθε πpοσ8ολrΊ. Η δυτική πλευρά του τεtχους 

καλυπτόταν ακόμη και από πυpο8όλα τα οποlα ήταν 

τοποθετημένα σε ψηλά σημεία πάνω σε οχυρό κτισμένο 

μέσα στην εσωτερική πόλη. fΠληροφο~lες από το 

f3ι8λlο Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της ΕλληνικrΊς ΓrΊς"). 

Το 8σρε:ιοδυτικό μάλιστα αυτό οχυρό ήταν κτισμένο 

10 περlπου μέτρα μετά την κορυφή μιας σκάλας 

(ε:ικ.20) που οδηγε:l από το νοτιοδυτικό στο 

Βορειοδυτικό τμήμα του φρουρlου, με αποτέλεσμα να 

ελέγχει ιr:αι να προσταειίε:ι τrμ· διά8αση από τα νότια 

προς τα Βόρεια μέσα στο φρούριο. Στα σωζόμενα 

ερεlπιά του διακplνεται θυplδα πυρο8όλου μεσαlου 

διαμετρήματος fCOULEVRINE, BATARD, PASSAVOLANTE J 
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ικ 1-1 σκάλα n οποία οδnγεί υπό το νότιο σιο βόρειο τμnμα του φρουρίου . 
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l:.Ϊ%ιiιι• '!Ο. J ι•τι%όv μt'']ο; 
τοιi τt· ι'χοι•; τοι• ψ]ΟΙ'ΙJt'''' 
:Τ(?ό τιj; :ττιι)rιεω~ τή; σ%ιι

.ϊιrί;. F.ί.; τιi {fr1Uoς 1j ι·ιjσο; 

Ζιίκυι·Οu;. Φωτογρ. :τgό τοι~ 
UΙ.3(1. 

i:Ϊ%ιuι• '!1. ".·lί.λη ii:τοψι~ 
ι)ι•Τt%Οι; ,ιιt'~ιrιι•; τού τείχοι·; 

:7[!ύ τιίιι• σεισ,ιιώv. (Φωτ. 

: l. Φψιι'Τ.:ιj, __ 1938). 
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για τπγ πλαγιοφιί?ιαξπ του Βορειοδυτικού τείχους. Το 

οχυρ6 αυτ6 διακρίνεται σε παλαιές χαλκογραφlες του 

16ου αιίί.ινα, σι οπσlες αναπαριστούν το φρούριο, αν 

και η απόδοση του περιγράμματος των τειχών δεν 

ε l ναι ακρ ι8τΊς. fΠΛηροφορlες από το 8ι8?ιlο 

Ν.Βασιλάτοu uκάστρα της ΕλληνικτΊς ΓτΊςu). 

Πέντε .τουλάχιστον λίθινες κ·υλινδρικές, σκεπαστές 

με θσλωττΊ σκεπτΊ, σκοπιές (εικ.21,22) υπτΊρχαν στο 

φρούριο. Οι δύο τΊταν κτισμένες στα νότια τείχη και 

έλεγχαν την πρόσ8αση προς το φρούριο και την πόλη, 

με οπτικό πεδίο το οποlσ έφτανε μέχρι το θαλάσσιο 

στεν6 μεταξύ Ζακύνθου-Κεφαλονιάς για την ενδεχόμενη 

εμφάνιση πειρατών ή του τουρκικού στόλου κ·αι 

8ριακόταν σε υπερυψωμένα σημεία των επάλξεων. Η μια 

μάλιστα απ'αυτές Βρισκόταν μεταξύ του μεγάλου 

νότιου προμαχώνα και των επάλξεων, ώστε να ελέγχει 

και την κlνηση στις επάλξεις αλλά και την 8άση του 

προμαχώνα. Οι άλλες τρεις σκοπιές f3ρlσκονταν στην 

δυτική πλευρά. Η μια Βρίσκεται πε:ρlπου στην μέση 

του δυτικού τεlχους, για να ελέγχει την άνοδο προς 

την πόλη, καθώς και τις νοτιοδυτικές ακτές του 

νησιού, οι οποlες ε[ναι δεκτικές σε απο8άσεις. 

Ταυτόχρονα έλεγχε την κlνηση μέσα στο φρούριο, το 

στόμιο τnς μεγάλης του κάστρου δεξαμενής και τις 

παρακείμενες του στομίου αυτού αποθήκες. Η τέταρτη 

έλεγχε τnν άνοδο της σκάλας, η οποlα συνδέει από τα 
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δυτικά το ν6τιο με το 86ρειο τμήμα του φρουρlου και 

φύλασσε ταυτ6χροvα την κατοικία του προΒlιεπτή 

κτισμένη σύμφωνα με όλες τις ενδεlξεις στην 

Βορειοδυτική πλευρά του φρουρίου, n οποlα και 

ασφαλής εlvαι και μια μοναδική θέα προσφέρει προς 

την πεδιάδα της ΛιΒαθσύς και το Αργοστόλι, 

εντυπωσιάζοντας τον επισκέπτη. Η πέμπτη σκοπιά ήταν 

στη Βόρεια άκρη του φρουρlου με κατόπτευση και αυτή 

προς το Αργοστόλι. fΠληρσφορfες από το ΒιΒλlο 

Ν.Βασιλάτου 0Κάστρα της Ελληνικής Γής 0 ). 
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ΕΙ ι ι ο μεyάλος νότιος προμαχώνας με τον επιβλητικό όvκο του . 

Ano &ιβΛ 10 '' K4rr('A 
Ν. βΑΣΙΛΛrοr 

THt eΛllHMhHt ΓΗ( .• 
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2 J ΟΙ ΠΡΟ/'1ΑΧΩΝΕΣ 

Τα τεtχn έχουν ισχυρσπσιηθεl με τρεις αν6μοιους 

προμαχώνες, σι σπσlοι έχουν κτιστεl στην περlμετρσ 

των τειχών σε ένα τόξο, το οποlο αρχfζει απ6 ν6τια, 

προχωρεl νσ τι οανατολ ι κά και καταλήγει 

Βορειοανατολικά. Οι προμαχώνες χρειάζονταν για την 

πλαγιοφύλαξη των τειχών και την καλύτερη άμυνα του 

κάστρου. Ο μεγαλύτερος, εντυπωσιακότερος και 

ισχυρ6τερος εfναι ο ν6τιος προμαχώνας (εικ.24), 0 

σπσlος έχει σχήμα κόλουρου κώνου, ύψος 25 μέτρα και 

προστατεύει την μοναδική πύλη του κάστρου 

καθιστώντας την εχθρική προσέγγιση στην πύλη σχεδόν 

αδύνατη. Ο προμαχώνας αυτός έχει κτιστεl επl 

εξαιρετικά Βραχώδους εδάφους και 8ρfσκεται δεξιά 

της πύλης. Το πάχος της το ιχοπο ι ϊας στην Βάση του 

δεν εfναι γνωστό, άνω του διακοσμητικού διαζώματος 

όμως και στις επάλξεις του το πάχος της τοιχοποιϊας 

φτάνει τα 3,80 μ., εκτός απ6 την πλευρά της πύλης 

όπου εlναι λεπτότερο. Το σχήμα του εlναι όπως 

προαναφέρθηκε κωνικό, αλλά προς την πλευρά της 

πύλης σχηματlζει μια εσοχή και γlνεται επfπεδο. 

Μπροστά από τον προμαχώνα αυτ6 κατά τσνν 160 αιώνα 

υπήρχε ένα ισχυρό τριγωνικό ανάχωμα. (Πληροφορlες 

από το 8ιf3λfο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής 

Γης 11
). 

Οι επάλξεις εf ναι κατασκευασμένες απ6 συμπαγή 
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λιθοκατασκευή με κλίση 400 περlπου. Τρεις θυρlδες 

μεγάλων πυρο86λων fCOULEVRIN ROYAL, CANNONJ καλu

πτουν σε μεγά?ιη ακτίνα την νοτιοανατολικf] πρόσ8αση 

και τον χώρο έξω απ6 το κάστρο όπου είναι το 

σημερινό χωριό. Μια μικρf] προεξοχή στις επάλξεις 

επιτρέπει και την χρησιμοποlηση ε?ιαφρών φορητών 

όπλων κατct των ανεπ ιθίτμητων επισκεπτών. 

(Πληροφορίες από το 8ι8λlο του Ν.Βασιλctτου 

της Ελληνικnς Γης"). 

"Κάστρα 

Προς την νοτιοανατολική πλευρά υπάρχουν σκαλοπάτια 

για την άνοδο στις επάλξεις, όπου υπήρχε μια από 

τις πέντε σκοπιές και πιθανότατα Βάση ελαφρού 

πυρο8όλου για την πλαγιοφuλαξη των τειχών. 

(Πληροφορίες από το 8ι8?ιlο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα 

της Ελληνικής Γης"). 

Στην δυτική πλευρά του προμαχώνα, εκεl όπου 

ενιί.ινεται με τα τεtχη, δημιουργεlται θυρlδα για την 

τοποθέτηση μικροu n μέτριου διαμετρf]μaτος 

πυρο8όλου, πιθαν6τατα ορειχάλκινου και 

οπισθογεμούς, ταχεtας 8ολnς στηριγμένου πάνω σε 

κινητή Βάση. Το πυρο8όλο αυτό, σχεδ6ν αθέατο και 

κατ'ουσίαν απρόσ8λητο από πυρά, προστάτευε την πύλη 

του φρουρlου κατά τρόπο αποτελεσματικό και φοvικ6, 

Βάλλοντας εκ των άνω και πlσω στα νώτα των 

ανυποψίαστων επιτιθεμένων. fΠληροφορ[ες απ6 το 

8ι8λίο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 



Ell\ · , Η είσοδος και n έξοδος στnv ταράτσα (δώμα) τnς MEZZALUNA. Στnv φωτοyραφία διακρίνεται ο λιθόστρωτος 
κατnφορικός δ ιάδρομος , ο οποίος οδnyεί προς τnv είσοδο, καθώς και το προστατευτικό τείχος πάvω από τnv 

τοξωτn έξοδο του προμαχώνα . ΑΙ'ο Gt βΛιο ι 

Ν. &ΑCΙΛΑΤΟL 
·εΜΗΝιηΗ! r ι 
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εξαιρετικά δύσκολη την κάθοδο στα Βαθύτερα σnμε(α 

αυτού. Ο διάδρομος, ο οπσtος οδηγεl μετά 
τα 

σκαλοπάτια στην καρδιά του προμαχώνα, έχει και 

αυτός θολωτή οροφή στηριζ6μενη σε τ6ξο. Δεξιά και 

αριστερά του κατερχσμένου, στο ύψος περlπου που 

τελειώνει το κάθετο μέρος του τοίχου και αρχίζει η 

θολωτή οροφή, υπάρχουν σε κανονικά διαστήματα και 

διαγώνια μεταξύ τους, μικρές τετράγωνες εσοχές στον 

τοlχο, όπου ακουμπούσαν μικρές μεταλλικές Λάμπες 

ελαίου, για να φωτlζουν τnν κάθοδο στο εσωτερικό 

του προμαχd.ινα. (Πληροφορίες από το 8ι8λίο του 

Ν.Βασιλάτσυ "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Οι 2 αlθσυσες στο εσωτερικό του προμαχώνα αυτού 

λέγεται ότι είχαν χρnσιμοποιnθεl ως φύλακες κατά 

την περlοδο της Βενετικής κυριαρχtας και κατά την 

περtοδο της αγγλικής κυριαρχίας. fΠληροφσρlες από 

το 8ι/3?ιlο του Ν.ΒασιΛάτου "Κάστρα της ΕΛληνικής 

Γnς ") . 

Στην νοτιοανατολική πλευρά των τειχών υπάρχει 

ένας άλλος προμαχώνας, κυλινδρικός και αυτός, 

μικρότερος όμως από τον προηγούμενο. Οι επάλξεις 

του f3ρlσκονται χαμηλότερα από το άνω διάζωμα των 

τειχών, από τα οποlα και εισέρχεται κανε{ς στον 

προμαχώνα, ακσΛουθώντας μια λιθόστρωτη κατηφορική 

δlοδο, η οποlα καταλήγει στη τοξωτή του εlσοδσ. ο 

λόγος για τον οποlο έχει σχεδιαστεl και έχει 
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κατασκευαστεί σ προμαχώνας αυτός χαμηλότερα από τσ 

επίπεδο των επάλξεων του τεlχους, είναι για να 

μην εμποδίζεται η γραμμή τσυ πυρός, από τσ πυρσ86λσ 

τσυ μεγάλου πυρο8ολείσυ, το οπσlσ Βρισκόταν στην 

ακρόπολη, προς την ανατσλικτΊ πλευρά του τεtχσυς και 

ειδικότερα προς τον κάμπο, ο οποίος 8ρlσκεται κάτω 

από τα ανατολικά τείχη του φρουρίου και ονομάζεται 

κάμπος της "Κανάρα ι νας ". (Πληροφορ l ες από το 8 ι8Λ ίο 

του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

ο προμαχώνας αυτός ομομdζεται 11 MEZZALUNA" 

(μισοφέγγαρο) (εικ.26). Ονομάστηκε: έτσι λόγω του 

σχήματος το οποlσ έχει και το οποlο μοιάζει με 

μισοφέγγαρο. Οι Βενετοl συνήθιζαν να ονομάζουν 

"Mezza 1 una" τους ημ ι κυλινδρικούς προμαχώνες. Στο 

σημεlο όπου 8ρlσκεται σήμερα ο προμαχώνας της 

"MEZZALUNA" στο παλαιό φρούριο των Τόκκων φαίνεται 

ότι υπήρχε: πλαϊνή πύλη του φρουρlου, όπου οι 

Τούρκοι κατά την ολιγόχρονη παραμονή τους στο 

φρούριο εlχαν υψιίJσε ι το έμ8Λημά τους, την 

"ημισέληνο". Αν λά8ει κανεlς υπόψη του ότι η πλευρά 

του υψώματος, η οποία οδηγε:l προς τον προμαχώνα 

αυτό, εlναι από τις πλέον Βατές, καθώς και ότι στην 

ε l σοδο του προμαχώνα παρατηρούνται δύο δ ιαφορετ ι J(ά 

εlδη τοιχοποι!~ς, τότε είναι πολύ πιθανή η άποψη 

ότι στσ σημεlο αυτό υπήρχε πύλη παλαιότερου 

φρσυρlου. Η άποψη αυτή ενισχιίεται από τις απεικοvί-
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σεις του κάστρου, οι οποlες υπάρχουν πάνω στα 

χειρ6yραφα του CRISTOPHORO BUONDELMOND Ι, 

φιλοτεχημένες μεταξύ 1406 και 1420. (Πληροφορlες 

απ6 το ΒιΒλlο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελλnvικής 

Γης,, J. 

Στο άνω μέρος των εξωτερικών τειχών του προμαχώνα 

αυτού υπάρχει λlθιvσ, λαξευμένο, τριγωvικ6 οικόσημο 

προθλεπτή του νησιού. Αποτελεlται απ6 μια κάθετη 

γραμμή από την κορυφή μέχρι τnν Βάσn του f PER PALEJ 

και δύο οριζόντιες γραμμές στην μέση του fFESSEJ. 

fΠ?ιnρσφορlες από το ΒιΒ?ιlο του Ν.ΒασιΛάτου "Κάστρα 

της Ελληνικής Γnς"J. 

Επl των επάλξεων του προμαχώνα υπάρχουν τρεις 

θυρlδες πυροΒό?ιων. Στο εσωτερικ6 του προμαχώνα 

υπάρχουν δύο πυρο8ολεία τα οποlα χρονολογούνται από 

τις αρχές του 16ου αιώνα. Το πρώτο εκ των άνω εlναι 

θολοσκεπές, πρωτ6τυπο στnν κατασκευή του, και 

σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση. Αποτελεl ένα απ6 τα 

καλύτερα δεlγματα του εlδους του, συyκριν6μενο 

αρχιτεκτονικά με τα πυρο8ολε(α άλλων ευρωπαϊκών 

φρουρlων της lδιας εποχής, τα οποlα άλλωστε εlναι 

αρκετά σπάνια. Κάτω 

παρόμοιο πυρο8ο?ιεlο 

άγνωστο Λόγο, με 

απ6 αυτό υπάρχει ένα δεύτερο 

το οποlο οι Βεvε το l, y ι α 

την πάροδο των αιώνων το 

αχρήστευσαν και το σκέπασαν, ώστε η ύπαρξή του 

ξεχάστηκε. Η εlσοδος προς το άνω πυρο8ολεlο έκλεινε 
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) Η είσοδος των στοών του βόρειου προμαχώνα. 

,, 
λf'Ο &Ι~ΛΙΟ ΙΙ~Cf ΡΛ rnr fMHΛIΙIH( r HC ,. 

,ι. &A!tl\"1oί 
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ι<:αι ασφάλιζε, πιθαν6τα.τα με σιδερένια π6ρτα, ώστε 

να εμποδίζεται η ελεύθερη προς αυτ6 πρ6σ8αση. Τα 

πυρο8ολεία διαθέτουν από δύο θυρlδες πυρο86λων το 

καθένα, μια απ6 κάθε πλευρά. Τα στ6μια των θυρlδων 

εlναι κατασκευασμένα απ6 λαξευμένο πωρ6λιθο (πωρ{ J. 

Το σχήμα τους είναι κυκλικό και στο άνω μέρος των 

στομlων υπάρχει ένα κάθετο άνοιγμα το οποlο έπρεπε 

στους πυρο8ολητές να Βλέπουν προς τα έξω χωρίς να 

κινδυνεύουν από τυχόντα εξωτερικά πυρά εναντίον 

τους. Από την 6λη διαμόρφωση των πυρο8ολεlων 

εξ6πλιζαν nταν προκύπτει ότι 

στερεωμένα σε: 

τέσσερις ρόδες 

τα πυρο86λα που τα 

χαμηλούς ξύλινους κιλλl8αντες, με 

μεγάλη ευχέρεια και δεν εtχαν 

ελιγμών. Ηταν μεσαίου διαμετρήματος και ήταν 

οπισθογεμή, γεγονός το οποlο τους επέτρεπε να έχουν 

ταχύτητα στην Βολή τους. Με παρ6μοια τηλε86λα ήταν 

εξοπλισμένος ο Βενετικός στόλος στις αρχές του 16ου 

αιώνα. (Πληροφορίες απ6 το 8ι8λlο του Ν.Βασιλάτου 

"Κάστρα της Ελληνικ·ής Γης"). 

Η γραμμή του πυρός των πυρο86λων, 6πως μαρτυρούν 

σι θυρlδες, ήταν καθορισμένη. Για τον λ6γο αυτ6 δεν 

χρειάζονταν ιδιαlτεροι ελιγμοl των πυρο86λωv μέσα 

στα πυρο8ολεtα. Τα πυρο86Λα του κ·άτω πυρο8οΛεlσυ 

έ8αλαν παράλληλα προς την 8άση των τειχών, ενώ του 

αμέσως ανώτερου έ8αλλαν παράλΛηλα προς το μέσο 

περlπου της απόστασης του ύψους των τειχών. 
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Κατ 'αυτόν τον τρόπο ί\ο ιπόν, αν εχθροί, μετά από 

έφοδο, έφταναν στη Βάση των τειχών και έστηναν 

σκάί\ες για να αναρριχηθούν στις επάί\ξεις, τα 

πυρο8όλα του προμαχώνα της MEZZALUNA, Βάλί\οντας τα 

χαρακτηριστικά σφαιρικά 8ί\τ'Jματα της εποχής tBALLESJ 

ή μύδρους fGRAPPESJ, μπορούσαν εύκοί\α να τσακlσουν 

τις σκάλες των επιτιθεμένων και ταυτόχρονα να τους 

προξενήσουν μεγάί\ες απώλειες, Βάί\ί\οντας παράί\ί\ηί\α 

προς τα τεtχη και ανατρέποντας τεί\ικά την έφοδο. 

(Πληροφορίες από το f3ιf3?ιίο του Ν.Βασιί\άτου "Κάστρα 

της Ελί\nνικής Γης"). 

Στο εσωτερικό του προμαχώνα αυτού εκτυί\tχθηκε 

κατά την διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πόί\εμου, 

μια από τις χιλιάδες μικρές πολεμικές τραγωδίες του 

ποί\έμου αυτού, σι οποίες έμειναν στο περιθcίιρισ των 

μεγάλων συγκί\ονιστικών πσί\εμικών γεγονότων της 

εποχής εκείνης. Τον Σεπτέμf3ριο του 1943, μετά την 

συνθnκσί\όγηση της Ιταλlας, Ιταί\οί στρατιώτες της 

φρουράς του κάστρου πλημμυρισμέννοι από φό8ο και 

αf3εf3αιότητα, ί\όγω των εξε?ιlξεων στην πατρlδα τους 

και κυριαρχnμένσι από πανικό, εξαιτlας της απο8ι-

8άσεως και καταλήψεως της Κεφαί\οvιάς από μικρές 

γερμανικές δυνάμεις, έσπασαν το δάπεδο του ανώτερου 

θολωτού πυρσf3οί\είου και κατέf3ηκαν στο κάτω, 

σφραγισμένο μέχρι τότε, πυρσf3ολεtσ, την ύπαρξη του 

οποίου είχαν αvακαί\ύψει. Από εκεί σχεδίαζαν να 
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δ ι. αφιίγσυι-· απ6 τη καταδίωξη των Γερμανd.ιν στρατιωτών 

σι οποίοι είχαv ήδη καταλά8ει το Κάστρο. Πριν 6μως 

προφτάσουν να διαφύγουν από 

τους ανακάλυψαν και 

Ιταλοl αιωλσύθησαν 

τους 

την 

εκεί, οι διώκτες τους 

συvέλα8αν. Οι άτυχοι 

σκληρή μοtρα των 

εκατοντάδων, λέγεται ότι nτav 600, συναδέλφων τους 

που αιχμαλωτlστηκαν στσ κάστρο από τους ελάχιστους 

Γερμανούς στρατιώτες και εκτελέστηκαν στις παpαλlες 

της περιοχής "Λάσση ". Τσ στρογγυλό άνοιγμα του 

δαπέδου του πυρσ8σλείου έμεινε μόνος μάρτυρας της 

τραγωδlας των άγνωστων Ιταλών στρατιωτών, σι σπσlσι 

δεν κατάφεραν να δραπετεύσουν από την ίδια τους την 

μσlρα. fΠληpσφορlες από το f3ιf3?ιlσ του Ν.Βασιλάτου 

"Κάστρα της Ελληνικής Γης 11
). 

Στην f3ορειοανατσλική πλευρά των τειχών (εικ.29) 

υψώνεται ο τρίτος προμαχώνας του φρουρίου (εικ.28, 

29). Αν και τον διακρlνει η στερε6τητα, η ισχυρή 

του κατασκευή και η αυστηρότητα της μορφής, εlναι 

αvαμφισ8ήτητα ο ωραιότερσς από τους τρεις και τον 

χαρακτηρlζει η τελειότητα μιας δυναμικής ισσρρσπlας 

ι<α ι η αρμσν l α μι ας γεωμετρικής ακρ l f3ε ι ας. Το σχτ'ιμα 

του ε{ναι κυλινδρικό και σι επάλξεις του 

στηρlζσνται σε 

καμπυλόμορφσυς 

μεγαλοπρεπεlς άρτιους 

προ8όλους, λαξευμένους 

λlθιvσυς 

και 

τοποθετημένους με θαυμαστn ακρlf3εια. Οι πρό8σλσι 

αυτο l, από τους ωραιότερους που υπάρχουν στην 
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Ελλάδα, παρουσιάζουν στενή ομοιότητα με εκεfνους 

του "Κρακ fKPAKJ των Ιπποτών" στην Συρtα. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι σι πρ68σΛσι ήτα πολύ 

διαδεδομένα διακοσμητικά στσιχεtα στην ευρωπαϊκή 

φρουριακή αρχιτεκτονική για πολλούς αιώνες. Πριν 

από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στο κάτω μέρος 

των επάλξεων του προμαχώνα και μεταξύ των προ86Λωv 

υπήρχαν τρία ανοίγματα fMACHICOULIS rΊ ζεματlστρες), 

τα οπσlα τα χρησιμοποιούσαν σι υπερασπιστές του 

φρουρίου για να κατοπτεύουν την 86.ση του προμαχώνα 

και σε περlπτωση επlθεσης, για να ρίχνουν στους 

επιτιθέμενους ζέοντα υλικά, κυρ[ως λάδι, καθ(bς και 

πέτρες. Και στο εσωτερικό του προμαχώνα αυτού 

υπήρχαν πυρο8σλεlα. Στις επάλξεις δ ιακρ l νοντα ι 

τρεις ειδικά διαμορφωμένοι χ<ί.ιpοι για τnν τοποθέτπσn 

ελαφρών όπλων. Υπάρχει ακ6μ17 εκεl και ένα 

παρατηρητΓJρ ιο το σποlσ πιθανότατα να ήταν 

εξοπλισμένο με ελαφρό τηλε86λο ( FAUCONNEAU). 

(Πληροφορίες από το 8ι8λlσ του Ν.Βασιλάτου 

της Ελληνικής Γης"). 

"Κάστρα 

Διίο διαφορετικές εlσσδοι fεικ.30,33) -και σι δύο 

από τον εσωτερικό περί8ολο του κάστρου- οδnγούν 

μέσα στον προμαχώνα. Η πρώτn εlσοδος μέσω μlας 

στοάς με θολωτn οροφή υπό κλίσn 450 περ !που 

πρσχωρεl στο εσωτερικό. Πέντε μέτρα μετά την εtσσδο 

υπάρχει πυρο8ολείο για την πλαγιοφύλαξη των 
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ανατολικών τειχιbν. Η μικρf] στεvrΊ του πόρτα έκλεινε 

με σιδερένια κάγκελα. Η στοά συνεχlζεται για 5 

περlπου μέτρα ακ6μη, όπου αριστερά υπάρχει μια 

μικρή ζοφερή αlθουσα. Δεξιά n στοά στενεύει 
και 

συνεχlζει να κατε8alνει με μεγάλη κλfση, φωτιζόμενη 

μόνο από το φωταγωγό ενός πυρο8ολεlου, το οποlο 

8ρlσκεται στο σημείο αυτό. Νια μικρή θύρα, φραγμένη 

σήμερα, οδηγούσε απ'αυτό το πυρο8ολεlο, μέσω μιας 

στοάς Βαθύτερα μέσα στους χώρους του προμαχώνα. 

Πρόκειται για την περι8όητη "τρύπα 11
, όπως τrιv 

αποκαλούν οι κάτοικοι του σημερινού χωριού, του 

κάστρου. Κατά την παράδοση η στοά αυτή συνεχιζόταν 

υπόγεια και οδηγούσε πολλά χιλιόμετρα έξω από το 

κάστρο στην περιοχή της αρχαtας Κράvης, κοντά στο 

σημερινό Αργοστόλι. Νια τέτοια υπόθεση θεωρεlται 

απlθανη αφού η υπόγεια στοά θα εlχε μήκος τουλά

χιστον 4 ως 5 χιλιόμετρα. Το πιθανότερο ε!vαι ότι η 

στοά αυτή οδηγούσε στο νότιο τμήμα του φρουρlου. 

fΠΛηροφοpfες από το 8ι8λlο του Ν.ΒασιΛάτου "Κάστρα 

της Ελλnνικής Γnς"). 

Κατ'αυτό τον τρόπο ήταν δυνατή n μεταφορά 

δυνάμεων από το ένα στο άλλο άκρο του φρουρlου. Σε 

περlπτωσn Λοιπόν εισ8ολής στο κάστρο θα μπορούσαν 

οι εχθρο l να αιφνιδιαστούν από μια ξαφνική 

αvτεπtθεση από τα νότια, με τμήματα τα οποlα θα 

εtχαv μετακινηθεl υπόγεια και αθέατα. ΑΛΛωστε κατά 
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την έρευνα του κάστρου από τον συγγραφέα 

διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μεγάλο και σύνθετο δlκτυσ 

υπόγειων στοών, το σπσlσ σήμερα έχει καλυφθεl 
εν 

μέρει από χώματα λόγω των επανειλημμένων σεισμών σι 

οπο l οι τυρανσύν το νησ l. tΠΛηρσφσρ l ες από το 8 ιf3Λ t 0 

του Ν.ΒασιΛάτου "Κάστρα της ΕΛληνικής Γης 11 ). 

Δίπλα ακριf3ώς στην μεγάΛη εlσοδο αυτού 
του 

προμαχώνα υπάρχει και μια δεύτερη μικρότερη, η 

οπσlα επίσης μέσω μιας θοΛωτής στοάς οδηγεί σε μια 

αlθουσα η οποία ήταν πυροf3σΛεlο για την πΛαγιοφύ

λαξη των Βόρειων τειχών. Για άγνωστο λόγο το πυρο-

8οΛε ίο αυτό καταργήθηκε σε χρόνο μη εξ ακρ ι8ωμένο. 

(Πληροφορίες από το 8ι8λlο του Ν.ΒασιΛάτου 

της Ελληνικής Γης"). 

"Κάστρα 

Η φύση φρόντισε: με φυσικές διεργασlες να 

διακοσμήσει τις μυστηριώδεις, αυστηρές, σκοτεινές 

και ζοφερές στοές αυτού του προμαχώνα, όπως και 

εκε t νες του μεγάλου νότιου προμαχιbvα. f'1εγάΛο μέρος 

της Λιθοδομής των προμαχd.1νων αποτελεlται από 

ασ8εστόΛιθους. tΠΛηροφορίες από το 8ι8Λlο του 

Ν.ΒασιΛάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Από τότε που κτlστηκαv έχουν περάσει πέντε 

περίπου αιώνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το νερό 

της Βροχής έχει μεταφέρει ασ8έστιο, πυριτσύχα υΛικά 

και διάφορα άλατα στην θολωτή οροφή των στοών, με 

αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεl πολλοt μικροt 
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στα?ιακτlτες από άπειρους μικροσκοπικούς κρυστά?ι

?ισυς, σι οπο!οι δlνουν μια φαντασμαγορική, απ6κσσμη 

6ψη όπως εκεlνπ των σπηλαίων στις θολωτές οροφές 

των στσd.ιν. (Πληροφορίες από το 8ι8λlο του 

Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Στην άνω εξωτερική επιφάνεια του προμαχώνα αυτού 

υπάρχει λαξευμένο λ l 8 ι νο τριγωνικό οικόσημο της 

οικογένειας SORANZO. Τέσσερα μέλη της οικογενεlας 

SORANZO διετέλεσαν προ8λεπτές του νησιού. Στον 

ν6τιο προμαχώνα, πάνω από το διάζωμα, υπάρχει ένα 

ακόμα οιχ:όσημο της οικογένειας SORANZO. Στον fδιο 

προμαχώνα υπάρχουν τρlα ακόμα οικόσημα. Το πρώτο 

από τα αριστερά ανήκει στην οικογένεια GRIMANI, του 

F.GRIMANI διατελέσαντος προ8λεπτή το 1542. Τα άλλα 

δύο οικόσημα δεν έχουν αναyνωρισθεl και υπέστησαν 

φθορές από τους Γερμανούς στρατιώτες, κατά την 

γερμανική κατοχή 1943-1944. Επ! του δυτικού τεtχους 

υπάρχει ένα ακόμη οικόσημο το οποίο ανήκε στον 

προ8Λεπτή VINCENZO MOLIN (1572). fΠληροφορlες από 

το 8ιf3Λίο του Ν.Βασι?ιάτου "Κάστρα της Ελληνικής 

Γης" J. 

Τρεις ταινίες διασχlζουν διαγώνια την επιφάνεια 

του οικοσήμου της οικογένειας SORANZO. Οι δύο άνω 

γων!ες του f DEXTER-SINISTERJ έχουν σπειροειδε!ς 

καταλήξεις, ενώ στην κορυφή του υπάρχει τριγωνική 



-112-

του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της ΕλληνικrΊς Γης"), 

Οι Βενετοί συντηρούσαν τα τείχη του φρουρlου Λεlα 

και τα κρατούσαν καθαρά από διάφορα θαμνώδη φυτά, 

ώστε να εμποδlζεται η αναρρίχηση σε αυτά 
και 

ταυτόχρονα να αποφεύγεται η αποσάθρωσrΊ τους. 

(Πληροφορlες από το 8ι8Λlο του Ν.ΒασιΛάτου 

της ΕΛΛηνικrΊς Γης"). 

"Κάστρα 

Η πρώτη ύλη η οποία χρησιμοποιrΊθnκε για την 

κατασκευrΊ του όλου φρουρlου εfναι ασ8εστόλιθοι 
και 

πωρόλιθοι. Τους πωρόλιθους, ως μαλακότερους από 

τους ασ8εστ6Λιθους, τους χρησιμοποιούσαν κυρlως 

στις καμάρες, στα διάφορα ανοίγματα και στις γωνfες 

των κτισμάτων, καθώς και στους θόλους και 

ορισμένους εσωτερικούς χώρους διότι έχουν την 

ιδιότητα να απορροφούν την υγρασία. Οι πωρόλιθοι 

χρησιμοπσιr)θηκαν ακόμα για την κατασκευrΊ των 

διάφορων διακοσμητιιαίιν στοιχείων του φρουρfου. Τα 

εξωτερικά τείχη όμως έχουν κατασκευασθεί κυρίως με 

κατεργασμένους και μισοκατεργασμένους ασ8εστό-

λιθους, προερχομένους από ένα Λατομείο το σποlο 

Βρισκόταν στο δρόμο μεταξύ του κάστρου και του 

χωριού Τρωγιανάτα. (Πληροφορίες από το 8ι8λlο του 

Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της ΕλληνικrΊς Γης"). 

Ως συγκολλητικrΊ ύλη χρησιμοποιrΊθηκε ο τύπος 0 

ονομαζόμενος "αεροπαγές κονίαμα 11 αποτελούμενος από 

ασθέστη, άμμο, άρ v ι λο και χαλ l κι α. (Πληροφσρ t ες από 
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το ΒιΒΛίο του Ν.ΒασιΛάτσυ "Κάστρα της ΕΛΛηνικής 

Γης" J. 

Το σύστημα της τοιχοδομίας, το οπσ(ο 

ακολουθήθηκε, εlχε ως αποτέλεσμα τnν μεγαλύτερη 

δυνατή συνοχή μεταξ~ των λlθων και την αύξηση 
τnς 

στερεότητας και αντοχής των τειχών. (Πληροφορlες 

από το ΒιΒλ!ο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της ΕΛλnνικής 

Γης" J. 

Στnν Βάσn των τειχών και των προμαχώνων χρnσι-

μοποιήθηκαν κυρίως ογκώδεις ταy ιαρ ι σμέ:νο ι 

ασΒεστόλιθοι, συνήθως κυΒικού σχr'ιματος r'ι εξάεδροι 

παραλληλόγραμμοι, μήκους πολλές φορές ενός μέτρου. 

Οι ογκόλιθοι αυτοί σε πολλά σημεία στrιρlζονται σε 

μεγάλους Βράχους του υψώματος, όπου εlναι το 

κάστρο. Σε πολλά σrιμεfα σι ταyιαρισμένσι αυτοf 

ογκόλιθοι εfναι καλυμμένοι με το lδιο συγκολΛrιτικό 

κονίαμα, το οπσlο τους ενώνει και τους συγκρατεί. 

Πάνω σε αυτούς έχουν στερεωθεt άλλοι κατεργασμένοι 

Λίθοι, μικρότερου όμως όγκου, ταyιαρισμένοι, 

τοποθετnμένοι και αρμολογnμένοι με ακρl8εια, ώστε 

να δημιουργείται μια πυκνή, αδιαπέραστη Λίθινη 

μάζα, ενc.ί.ι στο πάνω μέρος των τειχών η τοιχοδομία 

αποτελεf ται από μισοκατερyασμένους και ακατέρyα-

στους λlθσυς, μικρού όγκου, τους οποίους έχουν 

' /:'' ς ταιριάξει θαυμαστα μετα..,ιι του . Στο άνω μέρος των 

τειχών, στις επάλξεις, οι λfθοι έχουν τοπσθετηθεf 
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κατά τρόπο, ώστε να πο?ι?ιαπΛασιάζουν κατά το δυνατόν 

την συνοχή των επάλξεων, ενώ ανάμεσά τους, σε πολλά 

σημεfa, διακρlνονται εντοιχισμένα κομμάτια από 

θρυμματισμένα τού8λa και κερaμlδια. ( Π?ιnροφσρ ! ες 

από το 8ι8λlο του Ν.Βασιλάτοιι "Κάστρα της Ελληνικής 

Γης"). 

Σε ολόκλnρο το κάστρο η αρχαιότερη τοιχοδομlα 

ε!ναι ε:κείνn της ακρόπολης και εν μέρει ε:κεlνη των 

προμαχώνων, όπου κανεlς μπορε[ να θαυμάσει τnν 

τελειότητα και την πλαστικότητα της αρμολόγησης και 

γενικότερα της κατασκευής. Για την κατε:ργασla ιϊαι 

το ταγιάρασμα των λlθων οι λιθοξόοι χρησιμοποιούσαν 

τη Βαριά, τα καλέμια, ένα ε!δος μικρού κασμά, τα 

κτένια, καθώς και ένα εργαλε!ο το οποlο έμοιαζε με 

δίκοπο τσεκούρι. Την μεγαλύτερη προσοχή στο ταγιά

ρασμα απαιτούσαν οι έδρες των λlθων και ιδιαlτερα 

το "πρόσωπό" τους, δn?ιαδή n πλευρά n οπο l α έμενε 

ελεύθερη στην τοιχοδομή. (Πληροφορ{ες από το 8ι8λtο 

του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ε?ιλrινικής Γnς"). 
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3) ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΡΟΥΡ/0 

Στο εσωτερικ6 φρούριο μπορεl να εισέλθει κανεlς 

απ6 τn μοναδική πύλn fεικ. 36 37J, n oπola 

8ρ[σκεται στο ν6τιο μέρος του φρουρlου κάτω απ6 τnν 

προστασ(α του μεγάλου ν6τιου προμαχώνα. 

fΠλnροφορlες απ6 το ΒιΒλlο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα 

τnς Ελλnνικής Γnς"). 

Μπροστά 

πλάτους 4 

απ6 τnν 

περlπου 

πύλn υπήρχε άνυδρος 

μέτρων σκεπαζ6μενn με 

τάφρος 

μεyάλn 

ξύλινn κινητή γέφυρα fPONT LEVISJ, n οποlα όταν 

ήταν κλειστή έφραζε τnν ε[σοδο στο κάστρο. Η κlνnσn 

τnς γέφυρας γιν6ταν με δύο παράλληλους ξύλινους 

κινητούς δοκούς στnν μ/α άκρn των οποlων υπήρχαν 

αλυσfδες, οι οποtες κρατούσαν rnν γέφυρα, και στην 

άλλη υπήρχαν avrfBaρa. Ο μnχανισμόr; κiνnσnr; της 

γέφυρας έμπαινε σε Λειτουργla με τnv Βοr'ιθεια 

τροχαλιών. Οταv n κιvnτn γέφυρα ήταν κλειστή οι 

δοκοl κρυ86ντουaav σε εσοχές μέσα στο άνω τnς πύλnς 

τεtχος, 6ταν 6μως ήταν ανοικτr'ι έστεκαν κάθετοι προς 

το τεfχος. fΠΛnροφορlες από το 8ι8λlο του 

Ν.Βaσιλάτου "Κάστρα τnς Ελλrινικr'ις Γrις"). 

Το 1864 καταργr'ιθnκε n κινητή γέφυρα και 

αντικατaστdθnκε με μια λlθινn, ενώ κτlστηκε μέρος 

τnς πύλnς, με αποτέλεσμα να μειωθε{ το άνοιγμά της 

και να αλΛοιωθεl n αρχική μορφή της. Προ τnς 

εισ6δου υπnρχε φυλάκιο τrις φρουράς και μικρή 
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τιιrιί rίι; t'φαίι•vJ'ΤV f% το1} 

' iftJTf'!jt%OtΪ ΤΟΙ~ f{fJOl'!JiU Ι ' . 

Ιιfιruτ . . l. Φt]ι11•τ::ιj. l!ΙJS). 
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εκκλησία αφιερωμένη στην SANTA MARIA DELLA GUARDIA. 

Παλαιότερα μάλιστα υπήρχε ένα χαμηλό τείχος εκεί, 

το οποίο προστάτευε την εκκλησία και μια ακόμη 

πόρτα προσπέλασης, όπως φαίνεται σε παλαιά σχέδια 

του φρουρ l συ, καθώς και φυλάκιο. Σήμερα απ6 όλα 

αυτά δεν σώζονται παρά ίχνη Λιθοδομής στους Βράχους 

της Βάσης του με γάλου προμαχώνα. ( ΠΛηροφορ l ες από 

το 8ι8λίσ του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής 

Γης"). 

Dπως, σε όλα τα Βενετικά κάστρα, στην ε:lσσδσ 

υπήρχε Λαξευμένος ο φτερωτός λέοντας, σύμ8οΛο και 

συνάμα φύλακας της Βενετlας, ο σποlος με τον χρόνο 

φθάρθηκε, έπεσε και καταστράφηκε στα τέλη του 

περασμένου αιώνα. fΠΛηροφορlες απ6 το 8ι8Λlο του 

Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Επί των τειχών τnς πύλης υπήρχε τοποθετημένο 

πυρο8όλο, το οποlο κάλυπτε την πρ6σ8αση προς αυτήν. 

Ενα ακόμη πυρο86Λο ήταν τοποθετημένο για τον έλεγχο 

και την υπεράσπισή της στο υπερυψωμένο οχυρό, το 

οποlο ήταν κτισμένο πίσω από την πύλη και μέρος του 

οποlου σώζεται ακόμη. Η γραμμή του πυρός του 

πυρο8όλου αυτού κάλυπτε την πρ6σ8αση 

κάστρο. fΠΛηροφορtες από το 8ι8Λlο του 

"Κάστρα της Ελληνικής Γης")· 

προς το 

Ν.ΒασιΛάτου 

Τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής το 1941 χρησι-

μοποίηααν το κάστρο ως εκτεταμένη και σύνθετη 
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στρατιωτική Βάση. Για τον λ6γο αυτ6 επιχωμάτωσαν 

την τάφρο στην είσοδο, διαπλάτυναν την πύλη και 

κατέστρεψαν μια τουλάχιστον θολωτή στοά απ6 τις 

ευρισκ6μενες μετά την πύλη, ώστε να μπορέσουν να 

εισέλθουν στο κάστρο μεγάλα στρατιωτικά οχήματα, 

καταστρέφοντας δυστυχώς κατ'αυτ6 τον τρ6πο την 

αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της εισόδου. (εικ.39). 

(Πληροφορίες από το 8ιΒλίο του Ν.Βασιλάτου 

της Ελληνικής Γης"). 

"Κάστρα 

Μόλις ο επισκέπτης διαΒεί την πύλη του φροuρ{ου 

με την μορφή την οποlα έχει σήμερα, παρατηρεί στην 

δεξιά τοιχοδομία τα αρχικά του ονόματος κάποιου 

Ιταλού στρατιώτη, ο οποfος υπηρέτησε στο φρούριο 

κατά την διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, 

"L. Ι. " ανάμεσα σε δάφνες και μια καρικατούρα την 

οποfα λάξευσε στην πέτρα ο άγνωστος στρατιώτης, 

σκοτώνοντας κατ'αυτό τον τρόπο τις ώρες Της 

στρατιωτικής του αν[ας. (Πληροφορfες από το ΒιΒ?ιlο 

του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Μετά την πύλη ακολουθούσε μια θολωτή στοά (ει κ. 

39,42) μικρού μήκους, της οποίας η αντfθετη προς 

την πύλη έξοδος πιθανότατα έκλεινε με πόρτα. Η στοά 

οδηγούσε σε ένα προαύλιο πάνω από το οποlο 

δεσπόζει ένα υπερυψωμένο οχυρό με ισχυροποιημένη 

Βάση σε σχήμα οπλής, τοποθετημένο διαγ(ίινια προς την 

πύλη, ώστε να υπάρχει το μεγαλύτερο δυνατό πεδlο 
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Είκών lfJ Τά έ12εί:τια τοϋ _Jιοικητηρίοv έντό; τοϋ q:ροι:12ίοv περί τό 1920. 

Είκώνll(f. Jvτι.κή :τλεvtιά τών έρει:τίων τοίi Jιοικητηρίοv (περί τό 1920). 
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80 λής και va δημ ι συρ γε ί τα ι φράγμα πυρ6ς μέσα στο 

προαύλιο από τους στρατιώτες, σι οποlσι ήταν 

τοπσθετημέvσ ι πά.νω στο σχυρ6. (εικ. 45-46). οι 

ανεπιθύμητοι εισερχ6μεvοι στο προαύλιο έπρεπε να το 

διασχtσουν, περνώντας κάτω από τσ σχυρ6, και να 

κατευθυνθούν σε μια δεύτερη θολωτή στοά, η σπσfα 

έφραζε με πόρτα όπως φαfνεται από φωτογραφlες της 

εποχής 1938-1940, αφήνοντας ακάλυπτη, στα εκ του 

οχυρού πυρά, την αριστερή τους και πλέσv ασθενή 

πλευρά. Δεξιά τους επίσης, κατακόρυφα πάνω από τα 

κεφάλια τους, υψωνόταν ο προμαχώνας του 

Διοικητηρίου οπλισμένος με πυρο8όλα. Μετά την 

δεύτερη αυτή στοά, η onofa επfσης έκλεινε με δύο 

διαδοχικές πόρτες, ακολουθούσε ένας ανηφορικός 

διάδρομος με σκαλοπάτια, ώστε να επι8ραδύνεται η 

κfνηση κατά την άνοδο, ελεύθερος στα πυρά τα 

προερχόμενα από τα γύρω απ'αυτόν κτίρια, ο σπσfσς 

οδηγούσε σε ένα τείχος σε σχήμα "Π" με πύλη. Και 

αυτή η πύλη έκλεινε με πόρτα. fΠ?ιηροφορfες από το 

8 ι8λ ίο του Ν .Βασ ι ?ιάτου "Κάστρα της Ελ?ιην ι κής Γης"). 

Το σύστημα αυτ6 της εναλλαγής ακάλυπτων χώρων, 

μικρών στοών, σι οποίες έκλειναν, και πυλών 

αποτελούσε όχι μόνο φονικότατη παγlδα για όσου 

κατάφερναν να παρα(3ιάσσυν την πύλη, αλ?ιά τους 

δημ ι ουρ yούσε ακ6μα μεγάλο φ68ο 
και απογοήτευση για 

την δυνατότητα ανόδου τους στο εσωτερικό του 
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φρουρlου, αφού μετά από την παρα8ίαση κάθε στοάς 

δεν ήζεραν τι τους π~ρtμ~ν~ στην συν' " "" "" "" εχε ι α και 

πόσους κινδύνους θα αντιμετώπιζαν ακόμη. 

fΠληρσφσρlες από το 8ι8Λlσ του Ν.Βασιλάτου 

της Ελληνικής Γηςn). 

"Κάστρα 

Και αν ακόμη σι επιτιθέμενοι κατόρθωναν \/α 

εισέλθουν από την έισσδσ στσ εσωτερικό του 

φρουρίου, η άμυνα των πολιορκημένων συνέχιζε να 

εlναι ισχυρή χάρη στο άρτιο εσωτερικό, αμυντικό 

σύστημα του φρουρίου. (Πληροφορίες από το Βι8λlο 

του Ν.Βασιλάτσυ "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Ηετά την εισχώρησή τους λοιπόν από την είσοδο, οι 

επιτιθέμενοι, για να προχωρήσουν στο εσωτερικό του 

φρουρlου, έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ τριών οδών. 

fεικ. 47-48-49). Η μια οδηγούσε από τον νότο προς 

τον Βορρά παράλληλα προς τα εξωτερικά δυτικά 

τείχη. Αφού προχωρούσαν μια απόσταση ίση με τα δύο 

τρίτα του μήκους των δυτικών τε ιχlbν, έφθαναν 

μπροστά από μια σκάλα, η σποlα σ<.ίιζεται ακόμη και η 

οποlα είναι στερεωμένη στην κάθετη προς το έδαφος 

δεξιά πλευρά ενός οχυρού. Στο κάτω μέρος της σκάλας 

υπήρχε μικρό προστατευτικό τεtχος με τουφεκlστρες 

για την προστασlα 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 
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σκάλα ήταν εχθρός και ανεπιθύμητος, τότε θα εfχε να 

αντιμετωπίσει τα όπλα της φρουράς, τα οποlα έ8αλλαν 

φονικά από τις τουφεκfστρες του μικρού τεtχους και 

του οχυρού στην πλευρά του οπσlσυ στηριζόταν η 

σκάλα, δημιουργώντας διασταυρούμενα πυρά. tεικ. 

50-51). Θα είχε να αντιμετωπlσει ακόμα τα ελαφρά 

όπΛα των υπερασπιστών, σι σπσίσι 8ρlσκσνταν πάνω 

στο υπερυψωμένο οχυρό, επί των εξωτερικών τειχών, 

το οποίο ήδη αναφέραμε και Βρισκόταν κτισμένο επt 

των επαλξεων, 10 περίπου μέτρα μετά το άνω τελείωμα 

της σκάλας, όπου και η πόρτα η οποlα την έφραζε. 

fΠληρσφσρίες από το θιθλlο του Ν.Βασιλάτου 

της Ελληνικής Γης"). 

"Κάστρα 

Επί των δύο οχυρών, δηλαδή εκεί νου στο σπσ [ 0 

στηριζόταν η σκάλα και εκεlνου το οποίο Βρισκόταν 

επί των επάλξεων πίσω απ'αυτή, υπήρχαν τοποθετημένα 

από ένα τουλάχιστον πυρσ86λα, η γραμμή τσυ πυρός 

των οπσlων κάλυπτε όλη την οδό την άγουσα από την 

είσοδο μέχρι την σκάλα. Κάτω μ6.λιστα από αυτή την 

τε?ιευταlα υπάρχει φωταγωγός του δικτύου υπόγειων 

στοdιν' του φρουρίου. {ει κ. 52-54) · fΠΛnροφσρ ί ες από 

το 8ι8λίο του Ν.Βασιλάτσυ "Κάστρα της Ελληνικής 

Γης' "). 

Η άλλη οδός, n σποlα οδηγούσε από τον νότο προς 

τον Βορρά, ή ταν λιθόστρωτη, ελαφρά ανηφορική και 

περνούσε κάτω από τα εσωτερικά τε l xn του φρουρίου, 
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απ'όπου όσοι αποτολμούσαν να προχωρήσουν προς το 

εσωτερ ικ6 του θα δεχόντουσαν τα συ1ιεχή πυρά τω 1,. 

αμυνσμένων. Και η σδ6ς αυτή σε δύο σημε{α έφραζε με 

σιδερένιες πόρτες, σι οποίες Βρίσκονταν κάτω από 

την πρσστασ ία δύο μικρών εσωτερ ι κιi.ιν οχυρών, ισχυρά 

εξοπλισμένων. Δυστυχcbς τα κρίρια στο Βορειότερα 

μέρος της λιθόστρωτης αυτής οδού έχουν εξαφανισθε{ 

από τους σεισμούς, τις δενδρσφυτεύσεις και τις 

ε:πεμ8άσεις του ιταλικού στρατσιί κατά την περίοδο 

1941-1943. (Πληροφορίες από τσ 8ι8λfσ του 

Ν.Βασιλάτσυ "Κάστρα της ΕλΛηνικής Γης"). 

Η τρίτη οδός, η οποία οδηγούσε προς το εσωτερικ6 

του φρσυρ l συ, ξεκινούσε και αυτή απ6 το lδισ 

σημεlσ, δηλαδή την είσοδο, απ'όπου σι επιτιθέμενοι 

κατευθύνονταν ανατολικά και ανέ8αιναν μερικά 

σκαλοπάτια, για να Βρεθούν μπροστά σε ένα τμήμα του 

εσωτερικού φρουρίου, το οποlο έλεγχε την άνοδο. Απ6 

το σημείο αυτό σι επιτιθέμενοι έπρεπε, είτε να 

στραφούν προς τα 86ρεια εισερχόμενοι στο λιθόστρωτο 

δρόμο, τον σπσlο περιγράψαμε ήδη, είτε να στραφούν 

προς τα νότια και, αφοιί διέσχιζαν μια μικρή 

απόσταση, να γυρlσσυν πάλι προς τα ανατολικά 

ανεf3αlνσντας μια κλιμακωτή δlοδσ με σκαλοπάτια 

μήκους δύο περίπου μέτρων το καθένα, η οποία και 

αυτf] με την σειρά της έκλεινε με μια σιδερένια 

πόρτα τοποθετημένη στο τρίτο ή τέταρτο απ6 κάτω 
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σκαλοπάτι, εμποδlζοντας την προς τα άνω διάθαση της 

δι6δου. Αξlζει να σημειωθεl 6τι οι επιτιθέμενοι 

κατά την σύντομη αυτή διαδρομή τους θα ήταν συνεχώς 

εκτεθειμένοι απ'6λες τις πλευρές απ6 τα πυρά τα 

προερχόμενα από τα εσωτερικά τεtχπ του κάστρου, 
τα 

υπερυψωμένα κτίρια και το διοικητήριο, το πο / 0 

Βρίσκεται στο σημεtο αυτό. fΠ?ιηροφοpfες απ6 το 

/3ι8λlο του Ν.Βασι?ιάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Η Λιθόστρωτη οδ6ς, αντlθετα απ'6,τι συμ8αtνει 

με τους λιθοστρωμένους ακάλυπτους χώρους των 

προμαχώνων, έχει μια κλ/ση από τα πλευρικά άκρα της 

προς το κέντρο, ώστε να δημιουργείται αυλάκι για 

την συλλογή και απομάκρυνση των νερών της /3ροχrΊς. 

fΠληροφορtες από το /3ι8λίο του Ν.Βασιλάτου 

της Ελληνικής Γης"). 

"Κάστρα 

Ελάχιστα εlvαι σήμερα τα κτlσματα και τα ενθύμια 

τα οπσ!α διασώζονται και σφραylζσυν την ποΛυαlωνη 

ιστσρlα του κάστρου. Η εγκατάλειψή του από τα μέσα 

του περασμένου αιώνα, σι δύο παγκ6σμιοι πόλεμοι, η 

αφαlρεσn υλικών για τnν χρησιμοποlησή τους σε άλλες 

οικοδομές, σι σεισμο! και κυρlως μια επlσημη 

απόφαση για τnv δενδροφύτευση των φρουρfωv έχουν 

επιφέρει ανεπανόρθωτες φθορές στο εσωτερικό του. 

fΠΛnρσφορlες από το f3ι8?ιlο του Ν.Βασιλάτου 11Κάστρα 

της Ελληνικής Γnς"). 

Πάνω από την εlσοδο του φρουρlσυ, δεξιά του 
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ανερχομένου, σcίJζονται τα ε:ρεlπια του δισικητηρlου 

του κάστρου (εικ.40-43-44). Ηταν λιθ6κτιστσ κτίριο 

με αυστηρή στρατ ιωτ ι κrΊ αρχιτεκτονική γραμμή 

κτισμένο στο πλέον νευραλγικό σημεlσ του κάστρου , 

αφού έλεγχε την πύλη, την είσοδο, τις 3οδσύς , σι 

οποlες οδηγούσαν στο εσωτερικό του φρουρίου και 

ταυτ6χρσνα επ6πτευε την ν6τια και την δυτιJ<:ή πλευρά 

των τειχών. fΠληροφορlες από το f3ιf3λίο του 

Ν.ΒασιΛάτσυ "Κάστρα της ΕλΛηνικής Γης"). 

Το διοικητήριο ήταν ένα σύνθετο κτlριο, αφού 

στην νότια πλευρά του εlχε ενσωματωμένο ένα ισχυρό 

υπερυψωμένο οχυρό, οπλισμένο με τρία τουλάχιστον 

μεσαlου μεγέθους πυρο8όλα, τα οποlα έλεγχαν την 

εlσοδο και την νοτιοδυτική πλευρά του φρουρlου. 

Πlσω από το διοικητήριο Βρισκόταν το παρεκκκλήσιό 

του fCAPPELLAJ, αφιερωμένο στον Αγιο Μάρκο, (ε ικ. 

49)' προστάτη της Βενετlας. Απέναντι από το 

διοικητήριο άρχιζε η σκάλα, η οποία 6πως ήδη 

αναφέρθηκε, οδηγούσε στην μέσα πόλη η οποία ήταν 

καλά προφυλαγμένη από τα εξωτερικά και τα εσωτερικά 

τεtχη. Σήμερα δεν υπάρχει τfποτα σχεδόν από τα 

κτlρια, τα οποία αποτελούσαν την εσωτερική πόλη σε 

ολόκληρη την νότια και ανατολική πλευρά του 

φρουρίου. Μόνο σωροί από λlθους, μια λlθινη 

επιγραφή με χαραγμένη την ημερομηνία MDCXXXXIII 

f 1643), και ελάχιστες χαμηλές λιθοδομές ορθώνονται 
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εκεί όπου κάποτε ανθούσε μια ολόκληρη ζωι,,'τανή 
και 

οργανωμένη πόλη με το σχολείο, 

δημόσια και τα ιδιωτικά κτίρια. 

τους ναούς της, 

(Πληροφορίες από 

τα 

το 

8ι8λlο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Προς την πλευρά των νότιων τειχών το μόνο 
το 

οποίο σώζεται είναι μια μεγάλη λlθινη λεκάνη 

(γούρνα) με δύο κοιλότητες και με λαξευμένο 

οικόσημο στην προμετωπίδα της, το οποlο μοιάζει 
με 

εκε{νο του προμαχώνα της MEZZALUNA, δυσδιάκριτο 

όμως λόγω της μεγάλης φθοράς. Η λεκάνη ήταν 

τοποθετημένη σε κρήνη, όπως αποδεικνύεται και από 

την υπάρχουσα εκεl υπόγεια δεξαμενή και ήταν 

προορισμένη για την ύδρευση των στρατιωτών. 

(Πληροφορίες από το 8ι8λlο του Ν.Βααιλάτου 

της Ελληνικής Γης"). 

"Κάστρα 

Στο εσωτερικό του κάστρου και κατά μήκος των 

επάλξεων υπάρχει ένας αρκετά φαρδύς διάδρομος, του 

οποlου το πλάτος κυμαlνεται από πλευρά σε πλευρά. 

Στην ανατολική πλευρά του κάστρου ο διάδρομος αυτός 

έχει πλάτος 5 έως 7 μέτρα. Ο διάδρομος Βοηθούσε την 

εύκολη και 

στρατευμάτων 

απρόσκοπτη κlνηση των αμυνόμενων 

σε περlπτωαη πολιορκlας, ενώ 

ταυτόχρονα επέτρεπε τον συνεχή έλεγχο των επάλξεων 

από τους φρουρούς, σι σπο ίο ι είχαν χάρη σ'αυτόν 

μεγάλο οπτικό πεδίο. Ακόμα τα ι<τίρια της πόλης, τα 

οποία ήταν κτισμένα, πέρα από αυτόν, δεν ήταν άμεσα 
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εκτεθειμένα στα πυρά των εχθρών σε περtπτωση 

επιδρομής. Στην ανατολική πλευρά σώζονται ακ6μη τα 

υπολεfμματα μιας απ6 τις πυριτιδαποθήκες 
του 

κάστρου. (Πληροφορlες από το 8ι8λίο του Ν.Βασιλάτου 

11Κάστρα της Ελληνικής Γης" J. 

Στην 86ρεια πλευρά του κάστρου, η οποlα εtναι 

δημιουργημένη απ6 επιχωματώσεις, λlyo μετά τον 

86ρειο προμαχώνα, σώζεται μια λιθόκτιστη τοξωτή 

αψlδα με έντονα τα ίχνη διαφ6ρων επισκευών, με: 
τις 

οποlες οι Βενετοl στήριζαν κατά καιρούς, την γέρικη 

λιθοδομή τους. Η αψίδα αυτή αποτελούσε μέρος 

γέφυρας, η οποία ένωνε τις επάλξεις με οδό άγουσα 

πρς την ακρόπολη του κάστρου (εικ. 33). Σε παλαιά 

σχεδιαγράμματα παρουσιάζεται η γέφυρα να στηρίζεται 

ε:πl δύο τοξωτών αψίδων'. Ασφαλώς, σε κάποιο σημε:fο 

της διόδου από τnν γέφυρα προς τnν ακρόπολη, θα 

υπήρχε φράγμα για τον έλεγχο της περαιτέρω δι6δου, 

είτε πόρτα ήταν αυτό είτε: κινητό μέρος της γέφυρας, 

το σπσ ί 0 θα ε:μπόδ ι ζε την ελεύθερη προς την αιφ6πολη 

πρ6σ8ασn. (Πλnροφορlες από το 8ι8λlο του 

Ν.Βασιλάτου 11Κάστρα της Ελληνικής Γης 11 J. 

Στη Βορειοδυτική πλευρά του κάστρου, η οποtα 

ε:lναι η καλύτερα προστατευμένη από κάθε άποψη και 

απ'όπου μια μαγευτική θέα αιχμαλωτίζει το μάτι 

όποιου την αντικρύσει, πρέπει να ήταν κτισμένο το 

παλάτι όπου και n διαμονή του εκάστοτε προ8λεπτή 
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του νησιού. Μπροστά απ6 το παΛάτι υπήρχε μια μικρή 

πλατεία για να μπορεί κανείς να θαυμάζει την θέα 
η 

οποία ανοίγεται προς τον κ6Λπο του Αργοστολίου. 

Πρό8ολοι, που σώζονται ακόμα ανάμεσα στα ερείπια, 

μαρτυρούν 6τ ι εκεί υπήρχε εξ!ίιστης μεγάλου μήιωυς. 

Οπως φαlνεται μάλιστα σε παλαιά σχεδιαγράμματα 

υπήρχε ακ6μα και δεξαμενή νερού με περ l τε:χνο 

λαξευμένο στόμιο. Στο 

διάρκεια του δεύτερου 

σημείο αυτό, κατά 

παγκόσμιου πολέμου, 

τηv 

τα 

ιταλικά στρατεύματα εtχαν εγκαταστήσει πυρο8όλο 

μεγάλου Βεληνεκούς. Σήμερα από το παλάτι του 

προ8λεπτή διασώζεται ένα τμήμα το οπο{σ 

περιλαμ8άνει μόνο την αίθουσα όπου φυλάσσονταν τα 

πυρομαχικά του πυρο8ολικού. Πάνω από το εξωτερικό 

παράθυρό της σώζεται το οικόσημο και τα αρχικά 

"D.B. 11 του DAN.BEMBO, προ8λεπτrΊ του νησιού το 1593 

(εικ.55). Στην αίθουσα αυτή εισέρχεται κανείς από 

ένα μικρ6 προθάλαμο, n π6ρτα του οποlου έκλεινε και 

ασφάλιζε κατά τρόπο, ώστε να μην ε{ναι εύκολη η 

παρα8 ί ασrΊ της. Η αίθουσα αυτή λοιπόν του 

πυρο8ολικοιί, δυσπρόσ8λητη απ6 έξω, είναι θαυμάσια 

λαξευμένη μέσα στο Βράχο. Ο Βράχος έχει λαξευτεl 

και λιανθεl με πολύ δεξιοτεχνtα, ώστε να 

διαμορφωθεl το πάτωμα και τα πλευρικά τοιχώματα της 

αfθουσας, όπου παρατηρούνται παράλληλες αυλακώσεις. 

Στα σημεlα των αυλακώσεων υπήρχαν τα χωρίσματα με 
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εικ ςς 
Το οικόσημο του DAN. ΒΕΜΒΟ με τα τρfα μικρό άvθη εντοιχισμένο πάνω από το 

παράθυρο της αποθήκης του πυροβολικού . 

f\no 
Η. 

δΙβΛΙΟ 'ΗΛ(Τ ~ THC EIJΛHNΙ"t'f t ΓJi! 

ΙΛΑΤΟ( 
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τα οποία, σύμφωνα 

τέχνης, από το 160 

με τις αρχές της πολεμικής 

μέχρι και τον 180 αιώνα , 

χώριζαν σε τμήματα τις αlθουσε:ς τσυ πυρο8ολικού. 

/'1έσα σε αυτά τα επιμέρους τμήματα ταξινομούσαν, 

σύμφωνα με το διαμέτρημα, 

πυρο8ολικού. (Πληροφορlες απ6 

τα 

το 

Βλήματα 

8ι8λlο 

Ν.Βασι?ιάτσu "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

του 

του 

Στα ευρωπαϊκά φρούρια κατασκεύαζαν τις αποθήκες 

του πυρσ8σλικσύ σε χώρους ασφαλεlς, χωρίς υγρασlα, 

όπου τοποθετοίισαν την πυρ l τ ιδα μέσα σε ξύ?ι ι να 

κλειστά Βαρέλια. Ποτέ δεν την άφηναν αιι:ά?ιυπτη, για 

να μην μαλακώνει και για να μην προσ8άλλεται από 

την υγρασtα, αλλά και για να μην εξατμf ζεται το 

νίτρο το οποίο εμπεριεlχε. Τα σφαιρικά Βλήματα του 

πυροΒολ ι κοιί τα τοποθετούσαν πυραμοε ι δώς σε σωρούς, 

κατά ομάδες του ιδίου διαμετρήματος, οι οποlες 

ξεχώριζαν μεταξύ τους, περιχαρακωμένες πίσω από 

χαμηλά τε:ιχία, στα οπσtα έγραφαν το διαμέτρημα της 

κάθε πυραμίδας Βλημάτων. Οι αποθήκες του 

πυρσΒσλικσύ ήταν πάντοτε κάτω από τnν άμεση 

ε:π t 8?ιεψn του δ ι οι κn ττΊ του φρουρίου. ( Πληρσφορ [ες 

από το f3ι8?ιίο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής 

Γης" J. 

~ · 8 του πρσ8?ιεπτή ALOYSH CALBO προς τη .t..ε εκ εση ν 

Γερσυσlα της Βενετίας, με χρονσλογlα 1548, ζητείται 

η επι8σλή φόρου στους κατοίκους του νησιού προς 
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όφελος του κάστρου και για την επισκευή τυ παλατιού 

( PALAZZO), καθώς και των κατο ι κ ιcbν των αξιωματούχων 

και των στρατιωτών. fΠληροφορlες από το ΒιΒ?ιfο του 

Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

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 αποθήκη του πυpο8ολικού 

απ'όλο το κτlριο του παλατιού (ει κ. 56). 

(Πληροφορlες από το 8ι8λίσ του Ν.Βασιλάτου 

της Ελληνικής Γης"). 

"Κάστρα 

Νοτιότερα από την τοποθεσfα αυττΊ f3ρlσκε:ται η 

σκάλα, η οποfα οδηγεί στο νότιο τμήμα του κάστρου 

και η οποία στηρίζεται, όπως προαναφέρθηκε: στην 

κάθετη πλευρά ενός οχυρού. Πlσω από το οχυρό αυτό 

υπάρχει ένα τετράγωνο όρυγμα, διαστάσεων περίπου 15 

χ 15 μέτρων, όπου οι Βενετοl εναποθήκευαν διάφορα 

υλικά, χρήσιμα για την επισκευή και την συντήρηση 

της τοιχοποιϊας του κάστρου (εικ. 57J. tΠληροφορlες 

από το 8ι8λlσ του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής 

Γης" J. 

Στο κάτω μέρος της σκάλας υπάρχει μια αποθήκη 

μεγάλων διαστάσεων και μεγάλου ύψους, σκαμμένη μέσα 

στον Βράχο. Στην αποθήκη εισέρχεται καvε!ς από μια 

χαμηλή είσοδο, η οποία έκλεινε με μια ισχυρή, 
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πιθαν6τατα, μεταλλική πόρτα. Στα υπσστηλώματα της 

εισόδου διακρίνονται ακόμη σι υποδοχές για 
τους 

σύρτες, σι οποlοι ασφάλιζαν την είσοδο. Η αποθήκη 

αποτελείται απ6 ένα μικρό προθάλαμο και την κυρίως 

αίθουσα. Στον προθάλαμο, απέναντι ακριθώς απ6 
την 

πόρτα, διακρlνεται ένα παλαιό τοξοειδές άνοιγμα 

στον τοίχο, ΤΟ οποfο όμως έχει φραχθεί σε 

μεταγενέστερη εποχή. Υπάρχουν στους εσωτερικούς 

τοlχους της αποθήκης tχνη επιχρlσματος όμοιου 

μ'εκεlνο το οποlο χρησιμοποιούσαν στις δεξαμενές 

και ήταν υλικό εξαιρετικά μονωτικό κατά 
της 

υγρασlας. fΠληροφορlες από το 8ιf3λίο του 

Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Νπροστά από την εlσσδο της αποθήκης πάνω σε ένα 

σωρό από πέτρες κε l τα ι τμήμα λ f θ ι νης πλάιι.:ας με 

χαραγμένη επιγραφή, γραμμένη στην λατινική γλώσσα, 

της οποίας μόνο ελάχιστα στοιχεfα σώζονται χωρfς να 

επιτρέπουν την ανάγνωσή της: 

11 
••• DOMINUS 

•• • AS CONT RPO 

.• • Β ΕΤ ΗΙΕ 

... 15 RE . .. 11 

Τα στοιχεlα αυτά εlναι ό,τι απέμεινε από την 
, 

επιγραφή της λ ί 8 ι νης πλάκας, n οπ,,ια ασφαλώς ε t χε 

εντοιχιστεl σε κτlριο του κάστρου σε ανάμνηση 

κάποιου σημαντικού γεγονότος. (Πλnροφορ !ες από ΤΟ 
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8ι8λίο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Προχωρώντας νοτιότερα στην δυτική πάντα πλευρά 

του κάστρου, συναντάει κανείς το ένα από τα δύο 

στόμια της μεγαλύτερης δεξαμενής του. Η δεξαμενή 

αυτή μήκους 4 7 μ., ύψους 7 μ. και πλάτους 6, 50 μ. 

κατασκευάστηκε για την ύδρευση του φρουρίου από τον 

προ8λεπτή GASPARO ΒΕΜΒΟ το 1550 ή το 1551. Σύμφωνα 

με αφηγήσεις κατοlκων της περιοχής, οι οποίοι 

κατέ8ηκαν στην δεξαμενή, οι πλευρές της έφεραν ίχνη 

τοιχογραφιών. Το επίχρισμα των εσωτερικών πλευρών 

της εlναι τύπος, γνωστής από την ρωμαϊκή ήδη εποχή, 

υδραυλικής κονlας. (Πληροφορίες από το 8ι8λtο του 

Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Το στόμιο της δεξαμενής το οποίο σώζεται 

αποτελείται από έναν κατεργασμένο ογκόλιθο σκληρού 

ασθεστόλιθου. Πλευρικά είναι πολυεδρικό και φέρει 

σε μια από τις πλευρές του λαξευμένο, μέσα σε 

διακοσμητική "CARTOUCHE", το οικόσημο του προθλεπτή 

FRANCESCO ΤΙ EPOLO f ει Ι< • 4 7) · Το ο ι κ6σrJμο έχει 

λαξευτεί πάνω στην σκληρή και άκαμπτη πέτρα με χάρη 

και ακρl8εια, προσφέροντας την αισθητική απόλαυση 

μιας ασύμμετρης διακοσμητικής αρμονlας. Κάτω από το 

οικόσημο είναι χαραγμένη η ημερομηνlα MDLXXVII 

(1577). Τα χεlλη του πέτρινου στομίου έχουν Βαθιά 

χαραχθεt από τα σχοινιά, τα οποία για αιώνες 

μετέφεραν από το στόμιο στην δεξαμενή χ:α ι 
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αντlστροφα τα δοχεtα με τα οποfα υδρεύονταν 
σι 

κάτοικοι του κάστρου και, μετά την εγκατάλειψή του, 

οι κάτοικοι της γύρω περιοχής. fΠί\ηρσφορfες απ6 
το 

f3ι8Λίο του Ν.Βασιί\άτου "Κάστρα της Εί\ί\ηνικής Γης"). 

Εκεf κοντά στο στ6μιο, aνηφορiζοντaς Λlγσ προς τα 

ανατοΛικά, υψώνεται ο μοναδικ6ς ναός του κάστρου 
ο 

οποlος σώζεται σε σχετικά καΛή κατάσταση. Πρ6κειτaι 

σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, για την 

εκκλησlα του Αγlου Νικολάου των καθολικών, ναού του 

16ου αιώνα. Το μήκος του ναού εfνaι 20 μ. και 
το 

πλάτος του 5,50 μ. περlπσυ. Υπήρξε από τους 

σημαντικ6τερους ναούς του κάστρου. Το ιερ6 του ναού 

αν και αυτ6ς ανήκε στην Καθολική Εκκλησfα εlναι 

στραμμένο προς την ανατολή, όπως ακριf3ώς το ιερ6 

στους ναούς των ορθοδόξων. Σύμφωνα με τον 

Ν.Φωκά-Κοσμετάτο πρόκειται για εκκλησία στην οποία 

ετάφησαν προ8λεπτές και 2 επlσκσποι fε ικ. 60). 

fΠληροφορfες από το 8ι8λfο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα 

της Ελληνικής Γης"). 

Τουφεκfστρες διακρlνονται κατά μήκος του δυτικού 

τοfχσυ του ναού, τονlζοντας την φρουριακή του 

αρ χ ι τε κ τον ι κή . fΠληροφορlες από το 8ι8Λlο του 

κά της Εί\ 'Ιηνικής Γης"). Ν. Βασ ι ί\άτου 11 στρα /\ 

Στο κάστρο υπήρχαν τουλάχιστον πέντε ναοί των 

καθολικών και ένας των ορθοδόξων. fΠί\ηροφορfες από 

το 8ι8Λlο του Ν.ΒασιΛάτου "Κάστρα της Ελληνικής 
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Γης,, J. 

Λίγο νοτι6τερα από το στόμιο της δεξαμενής, προς 

την είσοδο του κάστρου, ο χώρος έχει διαμορφωθεί σε 

μια μικρή πλατεlα, η οποία ονομάζεται "Καν6νι ". Την 

ονομασία της οφείλει στο μοναδικό κανόνι από το 

άλλοτε πάνοπλο κάστρο, το οποlο διασώζεται σήμερα 

σε όλη την περίμετρο του φρουρlου. Πρόκειται 

ένα σιδερένιο κανόνι του 18ου αιώνα. Στην μέση 

κυλινδρικής του επιφάνειας διακρlνονται έκτυπα 

για 

της 

τα 

αρχικά "C.B. 11 στην Βάση ενός σταυρού με απολήξεις 

σχrΊματος "Τ". Πάνω από τον σταυρό υπάρχει η 

παράσταση του φτερωτού λέοντα της Βενετlας. 

fΠλnροφορίες από το 8ι8λlο του Ν.Βασιλάτου 

της Ελληνικής Γης"). 

"Κάστρα 

Το πυρσ8ολικό της Βενετlας ήταν από τα καλύτερα 

της Ευρώπης για πολλούς αιcbνες. Η Γαληνότατη 

Δημοκρατία είχε μεριμνήσει ιδιαίτερα για την 

ανάπτυξη εν6ς άρτιου πυρο8ολικού, πάνω στο οπο[ο 

στήριζε την άμυνα των ιιπερπ6ντιων εδαφών της, αλλά 

και την ισχύ και την μαχητική υπεροχή του στόλου 

της. Σημαντική Βελτίωση του Βενετικού πυροΒολικσύ, 

σε σύγκριση με το πυροΒολ ικό των άλλων ευρωπaϊk·ών 

κρατών, επέφερε ο εξαlρετος χημικός από την 

Κεφαλονιά, /'1άpκος Χαρ/3οιίρης, ο οποίος με εντολή της 

Γερουσίας κατασκεύασε το 1774 στο Ναύσταθμο της 

Βενετlας κανόνι, ικανό να Βάί\ί\ει 70 συνεχεtς Βολές 
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χωρlς να διαρρηγνύεται. fΠΛηροφορlες από το f3ι8λlο 

του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Κανένα άλλο πυρο86λο δεν μπορούσε μέχρι τότε να 

επιτύχει τσ αποτέλεσμα αυτό. Ο lδιος κατασκεύασε 

ειδικό χαρτί για χρήση του πυρο8ολικού, ώστε να 

εlναι δυνατή η καλύτερη συντήρηση της πυρlτιδας. 

(Πληροφορlες από το 8ι8λίο Ν.Βααιλάτου "Κάστρα της 

Ελληνικής Γης"). 

Το κάστρο, όπως μαρτυρούν και οι πολυάριθμες 

θυρίδες και θέσεις πυρο8όλων, ήταν άριστα 

εξοπλισμένο με πυρο86λα τα οποiα ήταν διατεταγμένα 

κατά τρόπο, ώστε να δημιουργούν μια ισχυρή, σχεδόν 

άτρωτη, αμυντική ασπlδα. fΠληρσφοplες από τσ 8ι8λlο 

Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Σε επιθεώρηση η σπσlα έγινε στο κάστρο της 

Κεφαλονιάς από τις Βενετικές αρχές, το 1583, 

f3ρέθnκαν 93 πυροf3όλα διάφορων ε ι δlίJν και 

διαμετρημάτων. Εκτοτε και μέχρι του αφοπλισμού του 

ασφαλώς ο αριθμός των πυρο86λων αυξήθηκε. 

(Πληροφορίες από το 8ι8λίο Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της 

Ελληνικής Γης" J • 

Σε έκθεσn του προ8λεπτή FRANCISCO GABRIEL προς 

την Γερουσία τnς Βενετίας, με χρονολογία 1543, 

ylνεται αναφορά για 50 κανόνια και 50 κουλε8ρlνες, 

για τις ανάγκες του κάστρου. Ν.SΑΤΗΑS:Μνημεία 

Ελληνικής Jστορfας T.VI, σελ. 280. fΠληρσφορlες από 
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το f3ιf3λίσ Ν.Βασι λάτου "Κάστρα της Ελλnνικnς Γης"). 

Ο αφοπλισμ6ς του κάστρου έγινε το 1864 , 6ταν σι 

Αγγλοι , μετά την παράδοση της Επτανήσου απ6 

Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα , αφαίρεσαν απ'αυτό 

πnραν μαζί τους στην Αγγλfα, τα πλέον αξι6λογα 

την 

και 

απ6 

τα πυρο8όλα τσυ. Από τα εναπομεlναντα, άλλα πήραν 

σι χωρικοί και τα τοποθέτησαν στα χωριά του νησιού , 

για να ρίχνουν χαιρετιστnριες Βολές στα τοπικά 

πανηγύρια και το Πάσχα, και άλλα μαζf με τον 

οπλισμό , τον οποίο εγκατέλειψαν τα 

στρατεύματα στnν Κεφαλονιά , μετά τον 

παγκόσμιο πόλεμο, κατέληξαν στα 

ιταλικά 

δεύτερο 

χυτήρια. 

(Πληροφορίες από το 8ιf3λlο Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της 

Ελλnν ι κnς Γnς 11 J. 

Απέναντι από το κανόνι κεfται μια επιτύμΒια 

λlθινn πλάκα του 16ου αιώνα, η μόνη η οποία σώζεται 

ακέραιη μέσα στο φρούριο, με λαξευμένο, μέσα σε 

"CARTOUCHE", ιταλικό οικόσημο, εκείνο του προf3λεπτή 

SEBASTIANO CONTARINI, ο οποlος πέθανε στο κάστρο 

στις αρχές της δεκαετίας του 1530. (Πλrιροφορlες από 

το f3ιf3λlo Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελλnνικf]ς Γης"). 
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έκκλησία κα ι το καμπαναριό της Εύαγγελίστριας τοϋ Κάστρου: 'Ο ναός χτίστηκε τό 1'578 και lπισκευάστηκε ριζικά το 1709. 

Βι8λιοyραφlα: Απ6 
χριστιανική τέχvπ 

το 8ι8λlο του Ντlvου Κοvομού 

στπν ΚεφαλονιάΗ έκδοση 1966. 
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ΚΕΦΑΛΑ/Ο 4ο 

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

Στην κορυφή του υψώματος, όπου εlναι κτισμένο 

κάστρο του Αγίου Γεωργlου, 8ρlσκεται η ακρ6πο?ιη, 

το 

το 

τε?ιευταlο σημεlο άμυνας των υπερασπιστών του 

φρουρtου. Πρόκειται για την Βραχώδη κατάληξη του 

υψώματος με οχυρωματικά έργα, τα οποlα έχουν 

κατασκευασθεl διαδοχικά, σύμφωνα με την αντίληψη 

για την αμυντική αρχιτεκτονική διάφορων εποχών, και 

φέρουν επάνω στην επιφάνειά τους έκδηλα τα tχνη τα 

οποlα άφησαν στο πέρασμά τους σι άνθρωποι και ο 

χρόνος. (Πληροφορίες από το 8ι8λlο του Ν.ΒασιΛάτου 

"Κάστρα της Ε?ι?ιη νι κtις Γης"). 

Η νότια και η νοτιοαν•ατσλικf] πλευρά της ακρόπολης 

παρουσιάζει τnν περισσότερο εντυπωσιακή και 

επι8λητική τοιχοδομία. Πρόκειται για μία ρωμαλέα 

κατασκευή μεγάλου ύψους, 20 περlπου μέτρων, από 

μισοκατεργασμένους ?ιlθους, χωρίς προεξοχές ή 

ανοίγματα στnν το ιχοπο ι ϊα, ευρύτερη στην 8άση της 

απ'ό,τι στις επάλξεις, η οποία εtναι γερά 

θεμελιωμένη στους Βράχους. Η τοιχοδομία αυτή της 

ακρόπολης σχηματίζει ένα ογκώδες, οξύμορφο οχυρό, 

τυπικό της ευρωπαϊκf]ς αμυντικής αρχιτεκτονικής του 

16ου αιώνα. Στην Βάση της vστ ιοαvατο?ι ι κής πλευράς 

της υπάρχει ένα ευρύ τοξοειδές άνοιγμα, το σποtο 

αποτελούσε την κύρια πύλη για την εlσοδο στο 
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εσωτερικό της ακρόπολης (εικ. 61). Δυστυχώς σήμερα 

n δ!οδος εlναι αδύνατη διότι η πύλη έχει φραχθεl. 

Μπροστά απ6 την πύλη έχει κτισθεl ένα υπερυψωμένο 

προστατευτικό τεlχος, το οποlο τnν προστάτευε 

αποτελεσματικά και την κάνει σχεδόν αθέατη yια 

εκεlνους, οι οπο!οι σχεδ6ν αθέατη για εκεlνους, οι 

οποfοι στέκονται σ'ένα χαμηλότερο επlπεδο από αυτή. 

fΠληροφορ!ες από το 8ι8λίο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα 

της Ελληνικής Γης"). 

Η πρόσ8αση στην πύλη γlνεται απ6 μια στενή 

σκάλα, κατασκευασμένη επl τεθλασμένης γραμμής, ώστε 

να καθ!σταται δύσκολη η άνοδος, η οποlα άλλωστε 

ήταν ελεγχ6μενη από τις επάλξεις. Στο κεφαλόσκαλο 

φαlνεται 6τι υπήρχε μια μικρή πόρτα, η οποlα 

Λειτουργούσε ως ένα επιπλέν εμπόδιο yια την 

πρόσ8ασn στην πύλη αυτή. fΠΛηροφορ!ες από το 8ι8λ!ο 

του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης" J. 

Στην νοτιοδυτική πλευρά της ακροπόλεως, η οποlα 

εlναι περισσότερο 8ατή, υπάρχουν δύο ακόμη πύλες 

fε ικ. 63). Νια μικρή, στην Βάση του τεlχους, 

φραγμένη και αυτή και μια μεγαλύτερη απ'όπου εfναι 

δυνατή η εlσοδος στην ακρόπολη και η οποlα 

προστατευόταν με ελαφρά όπλα, 6πως μαρτυρούν οι 

ανάλογες θυρlδες, οι οποlες εlναι κατασκευασμένες 

κοντά στην πύλη. fΠληροφορlες απ6 το 8ι8λlο του 

Ν.Βaσιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης" J. 
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Οι φραγμένες πύλες αποδεικνύουν ότι στην 

μακραlωνη ζωή του κάστρου, σε κάποια δεδομένη 

στιγμή , εγκαταλείφθηκαν για άγνωστους Λόγους , 

ορ ι αμέ νσ ι Χ'ίJρο ι λαξευμένο ι και διαμορφωμένοι μέσα 

στο εσωτερικ6 της ακρ6πσλης, οι οποίοι εlxav 

δημιουργηθεl για την εξυπηρέτηση του ύστατου αυτού 

καταφύγιου της φρουράς. (Πληροφορίες από το 8ι8Λίο 

του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα τnς Ελληνικής Γης"). 

Οι Βενε:το[ εtχαν φροντ[σει να εξοπλlσουv ισχυρά 

την ακρόπολη και να την εφοδιάσουν με τις αναyκαlες 

αποθήκες και δεξαμενές, (εικ.64), ώστε αν σι τύχες 

του πολέμου παρουσιάζονταν δυσμενείς για το κάστρο 

και για την εσωτερική π6?1η, να μποροιίν οι 

αμυνόμενοι να καταφύγουν στην ακρόπολη και να 

συνεχlσουν από εκεl την άμυνα. {Πληροφορίες από το 

8 ι8λίο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης 11
). 

Στις νότιες επάλξεις της ακρόπολης υπάρχουν δύο 

θυρlδες πυρο8όλων, τα πυρο86λα των οποίων κάλυπταν 

και τα νότια τεlχn του κάστρου (εικ. 62). t1ια ακόμη 

θυρίδα πυρο86λου 8ρlσκεται στις ανατολικές επάλξεις 

της ακρόπολης και αυτr'J καλύπυτει τα ανατολικά τεtχη 

του κάστρου. Στην νοτιαονατολική γωνία των τειχών 

της ακρόπολης υπάρχει μια 

εξέδρα yια τnν τοποθέτηση 

λιθόστρωτη υπερυψωμένη 

ενός μεγάλου πυρο86λου 

fCOULEVRINE ROYALEJ, το onσlo εlχε την ικανότητα να 

κινείται σε ημικύκλιο 1800 και να καλύπτει με τα 

-' 
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πυρά του οΛόκΛnρn τnν νοτιοανατοΛική πΛευρά του 

κάστρου και τnv πόΛn κάτω από αυτό. Για να μnν 

παρεμποδίζεται 77 γραμμή του πυρός του μεγάλου αυτού 

πυροΒόλσυ, ασφαλώς του μεγαΛύτερου μέσα στο κάστρο, 

ο προμαχcίιvας της MEZZALUNA έχει κτ ιστε l χαμηl~cbτερα 

από τrιν επιφάνεια των επάΛξεων των 

(Πληροφορίες από το ΒιΒΛlο του Ν.Βασιλάτου 

της Ελληνικής Γης"}. 

τειχών. 

"Κάστρα 

Το Βόρειο τμήμα της ακρόπολης είναι καταστραμμένο 

και δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της φρουριακής 

του γραμμής και της οχυρωματικής του αρχιτεχτονικής 

στο σημείο αυτό. fΠΛηροφορlες από το 8ιΒλtο του 

Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της ΕΛλnνικής Γης"}. 

Στην καταστροφή του Βόρειου τμήματος της 

ακρόπολης συντέλεσαν και τα ιταΛικά στρατεύματα 

κατοχής, κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τα 

οποία κατεδάφισαν μέρος της, καθώς και μέρος των 

γύρω κτισμάτων και χρησιμοποίησαν τα υλικά για την 

κατασκευή, στην ακρόποΛn, μιας μεγάλης στρογγυλής 

Βάσης για τnν τοπθέτησn ενός γιγάντιου πυρο8όλου, 

το οπσtσ όμως δεν πρόφθασαν ποτέ να εγκαταστήσουν 

fεικ.65). Τώρα πια η Βάση αυτή, κατασκευασμένη με 

τα γέρικα υλικά του ~·άστρου, ενσωματώθηκε σ 'αυτό 

και αποτελεt μέρος της μακραίωνης ιστορίας του μέσα 

στο διάΒα των αιώνων. fΠΛηρσφσρlες από το ΒιΒΛlο 

του Ν .Βασ ι λάτου "Κάστρα της Ελλην ι κr'ις Γης"}. 
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Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως ελκύει η 

Βορειοδυτική πλευρά της ακρόπολης. Στο σημεlο αυτό 

υψώνονται τα ερεlπια ενός μεγάλου τετράγωνου 

πύργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να 

υπολογιστεt, εξαιτfας της ερειπώσεώς του, κτισμένου 

κάθετα προς το έδαφος στην Βόρεια πλευρά του οποlου 

υπάρχουν τα ερεlπια ενός άλλου, επfσης τετράγωνου 

κτιρtου, φρουριακής και αυτού αρχιτεκτονικής. Ενα 

μεγάλο μέρος της δυτικής τοιχσπσι ϊας του πύργοιι 

έχει αποκολληθεl και 8ρlσκεται πεσμένο μπροστά στη 

Βάση του. fΠληροφορlες από το 8ιΒλlο του 

Ν.Βασιλάτσυ "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Από αμυντικής απόψεως τα κτίσματα αυτά μαρτυρούν 

ότι έχουν κατασκευαστεl πριν από την εισαγωγή του 

πυρο8ο?ι ι ιωύ στους ευρωπαϊκοιίς πολέμους, διότι δεν 

υπάρχει πρόνοια στην κατασκευή τους, ώστε να 

αντέξουν σ'έναν παρατεταμένο κανονισ8σλισμ6. Η 

το ιχοπο ι ϊα τους αποτελεlται από μικρούς 

ακατέργαστους λfθους, χωρίς να έχει γlνει καμιά 

επιλογή στην τοποθέτηση και εμπλοκή τους. Η 

το ιχοπο ι ϊα αυτή, σε σύγκριση με την ιιπόλο ιπη του 

κάστρου, εtναι καταφανώς πλύ παλαιότερη και δεν 

έχει την τελειότητα της λιθοδομής της νεότερης 

Βενετικής τοιχοποιϊας (εικ.50-51). fΠληροφορlες από 

το 8ι8λίο 

Γης"). 

του 
Ν.Βaσιλάτσυ "Κάστρα της Ελλnνικής 
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Ανάμεσα στους Λlθους, σι οποlοι αποτελούν την 

τοιχοδομή των κτ ιαμάτων αυτών, διακρtvσνται 

υπολείμματα οπτόπλινθων, τα οποlα έχουν τσπσθετηθεt 

εκεί v ια την ισχυροποίηση της οικοδομής αλλά και 

για την καλύτερη αισθητική εμφάνισή της. Τα 

υπολείμματα των οπτόπλινθων εlναι δύο ειδών. Τα 

παλαιότερα, τα οποtα 8ρlσκσνται ανάμεσα στην κυρ[ως 

λιθοδομή των κτισμάτων, και τα νεότερα, τα οποlα 

Βρlσκονται στην νότια πλευρά, καθώς και στην 

παρακείμενη με τα κτlσματα υπόλοιπη λιθοδομή της 

αχ:ρόπολης. Τα παλαιότερα απ 1 αυτά έχουν 

επιτόπια με ασ8εστιούχο πηλό σε θερμοκρασlα 

περtπου και εlναι φτωχής τεχνολοyfας. Ελαφρά 

ιμηθε l 

BOOoC 

σε 

8άρος και πορώδη σε υφή παρουσιάζουν ομοιότητα με 

εκείνα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοf για 

την κατασκευή μεγάλων δημόσιων κτιρίων. 

fΠΛηροφσρίες από το 8ι8λlο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα 

της Ελληνικής Γης"). 

Τα ερεfπια αυτά, μαζί με την τ<:αθαρή Βυζαντινή 

αρχιτεκτονική γραμμή του πύργου, μαρτυρούν ότι 

πρόκειται για τμήματα παλαιού φρουρtου, το οποίο 

είχαν ανεγείρει πιθανότατα οι Βυζαντινοί στο χώρο, 

όπου σήμερα 8ρtσκεται η ακρόπολη. Στα ερεlπια του 

χαμηλότερου κτιρίου, δίπλα στον πύργο, διακρίνεται 

ένα τοξ σε ι δές άνο ι yμα, φραγμένο με λ l θους χ:α ι αυτό 

σήμερα, ολόκληρο το τόξο του οποίου σχηματlζεται 
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από άριστα τοποθετημένα και αρμολογημένα τού8λα. 

Πρόκειται για ένα διακοσμητικό στοιχείο πολύ 

διαδεδομένο στην Βυζαντινή τέχνη για την διακόσμηση 

των θυρών και παραθύρων μεγαλοπρεπών κτιρlων. 

(Πληροφορίες από το 8ι8λlο του Ν.Βασιλάτσυ "Κάστρα 

της Ελληνικής Γης"). 

Στις πύλες και τα παράθυρα των τειχών της 

Κωνσταντινούπολης, αλλά και σε εκεlνα των εκκλησιιbν 

του Αγlου Θεοδώρου του Τύρου, της Παμμακάριστου του 

Σωτήρα στην Χώρα, επίσης στην Κωνσταντινούπολη, 

καθώς και σε διάφορες Βυζαντινές εκκλησίες της 

Ελλάδας, αλλά ακόμα και στον καθεδρικό ναό της 

ΜΟΝΖΑ στην Jταλlα, με την έντονη Βυζαντινή επlδραση 

στην διακόσμηση, συναντάμε τα διακοσμητικά αυτά 

τόξα, τα τόσο διαδεδομένα στην Βυζαντινή 

αρχιτεκτονική. (Πληροφορ[ες από το 8ι8λlο του 

Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Η Κεφαλονιά υπήρξε η έδρα του 8υζαντινσύ 

στρατηγοιί, 0 σπσ l σς ε l χε υποχρέωση να προστατεύει 

τα νησιά του Ιόνιου πελάγους από τους πειρατές και 

τις επιδρομές των Σαρακηνών. Ο Βυζαντινός στρατηγός 

λοιπόν ήταν εγκατεστημένος εκεί, όπου το σημερινό 

φρούριο, αφού δεν υπάρχουν στην Κεφαλονιά tχνη 

άλλου 8υζαντινού 

στάθμευση ευάριθμης 

φρσυρ l συ, 

φρουράς. 

κατάλληλου 

( Πληροφορ l ες 

για την 

από το 

8ι8λίο του Ν.Βασιλάτσυ "Κάστρα της Ελλnνικής Γης"). 
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από άριστα τοποθετημένα και αρμολογημένα τού8λα. 

Πρόκειται για ένα διακοσμητικό στοιχείο πολύ 

διαδεδομένο στην Βυζαντινή τέχνη για την διακόσμηση 

των θυρών και παραθύρων μεγαλοπρεπών κτιρlων. 

(Πληροφορίες από το f3ιf3λlo του Ν.Βασιλάτσυ "Κάστρα 

της Ελληνικής Γηςιι). 

Στις πύλες και τα παράθυρα των τειχών της 

Κωνσταντινούπολης, αλλά και σε εκείνα των εκκλησιιbν 

του Αγlου Θεοδώρου του Τύρου, της Παμμακάριστου του 

Σωτήρα στην Χώρα, επίσης στην Κωνσταντινούπολη, 

καθώς και σε διάφορες Βυζαντινές εκκ·λησfες της 

Ελλάδας, αλλά ακόμα και στον καθεδρικό ναό της 

ΜΟΝΖΑ στην Jταλlα, με την έντονη Βυζαντινή επlδραση 

στην διακόσμηση, συναντάμε τα διακοσμητικά αυτά 

τόξα, τα τόσο διαδεδομένα στην Βυζαντινή 

αρχ ι τεκτον ι κτΊ. (Πληροφορlες από το f3ι8λlο του 

Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Η Κεφαλονιά υπήρξε η έδρα του Βυζαντινού 

στρατηγού, 0 οποlσς εtχε υποχρέωση να προστατεύει 

τα νησιά του Ιόνιου πελάγους από τους πειρατές και 

τις επιδρομές των Σαρακηνών. Ο Βυζαντινός στρατηγός 

λοιπόν ήταν εγκατεστημένος εκεί, όπου το σημερινό 

φρούριο, αφού δεν υπάρχουν στην Κεφαλονιά lχνη 

άλλου Βυζαντινού φρουρfου, κατάλληλου για την 

στάθμευση ευάριθμης φρουράς. fΠληροφορlες από το 

8ι8λίο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"J. 
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Επιπλέον το διακοσμητικό τ6ξο αποι-<:αλύπτει την 

ύπαρξn εν6ς μεγαλ6πρεπου κτιρlου κατάλληλου 

πιθανόν, για να στεγάσει ένα 8υζαντιν6 στρατηγ6. 

Δεν αποκλεlεται 8έ8αια αυτ6 να ανήκει στnν εποχή 

των Ορσ {νι ή των Τ6κκων. f Πληροφορ f ες από το 8 ι8λ f 0 

του Ν .Βασ ι λάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης 11
). 

Νετρήσεις, οι οποfες έγιναν με την μέθοδο της 

θερμοφωτaύγειας, απέδειξαν 6τι αντlθετα με ό , τι 

ήταν παραδεκτ6 μέχρι σήμερα, οι Βενετοf κατά τις 

επανειλημμένες επισκευές της ακρ6πολης, καθώς και 

την κατασκευή και επισκευή τμημάτων του υπόλοιπου 

κάστρου χρnσιμοποfnσαν και οπτόπλινθους. 

fΠληροφορlες απ6 το 8ι8λlο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα 

Νια λεπτομερέστερη παρατήρηση των οπτ6πλινθων 

της ακρόπολης αποδεικνύει 6τι φέρουν έντονα Ιχνn 

πυρκαγιών. Τούτο σημαfνει 6τι το παλιό φρούριο έχει 

υποφέρει από καταστρεπτικές πυρκαγιές. Δεν μπορε{ 

να διαπιστωθεl αν αυτές οφεlλοvται σε τυχαiα 

γεγονότα ή αν ήταν το αποτέλεσμα των επανειλημμένων 

πολιορκιών του κάστρου κατά τον Νεσαfωvα, όπως αυτή 

των Πιζατών το 1099, ή εκεlνn των Βενετών το 1125. 

Κατά τnν τελευταiα αυτή μάλιστα οι Βενετοf 

παρέλα8αν μαζl τους από το κάστρο το σκήνωμα του 

Aγfou Δονάτου, το οποlο και εναπόθεσαν τελικά στην 

.,. M',.RIA Ε DONATO 11 στο εκκλησfα "DUOMO SANTn f'1 
MURANO, 
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όπου 8ρlσκεται μέχρι σήμερα. fΠληpσφορίες από τσ 

8ι8λlο του Ν.Βασιλάτσυ "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Ακόμα δεν μπορεl να διαπιστωθεf αν οι πυρκαγιές 

ήταν το αποτέλεσμα των επανειλημμένων πολιορκιών, 

τις οποίες υπέστη το κάστρο στα τέλη του 15ου αιώνα 

με αποκορύφωμα εκείνης των Ισπανών και Βενετών 

ε:ναντlον των Τούρκων. fΠλnροφορlες από το 8ι8λlο 

του Ν.Βασιλάτσυ "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ/ΟΥ ή ΚΑΣΤΡΟ 

Στην ν6τια και νοτιοανατολική πλευρά του κάστρου. 

κάτω απ6 την προστασία των τειχών και των πυρο86λωv 

του, τα οποlα κρατούσαν μακριά τους πειρατές, 

αναπτύχθηκε αμφιθεατρικά με την πάροδο του χρ6νου, 

αλλά και με την ενθάρρυνση των Βενετών, μια 

οΛ6κληρη μικρή π6λη, n οποία μέχρι το 1757 

αποτελούσε μαζ( με τον μέσα στο κάστρο οικισμ6, την 

πρωτεύουσα του νησιού. fΠΛηροφορfες απ6 το 8ι8Λlο 

του Ν .Βασ ι λάτου "Κάστρα της Ελλnν ικής Γης" J. 

Στα μεσαιωνικά χρ6νια το Φρούριο του Ayloυ 

Γεωρylου ήταν yνωστ6 ως "Κάστρον Κεφαλληνlας" ή 

"Κάστρον του Αγfου Γεωργlου", ονομασlα που 

διατηρεlται μέχρι σήμερα με την απλουστευμένη μορφή 

"Κάστρο 11
• (Πληροφορίες απ6 το 8ι8λlο του 

Ν.Βaσιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γnς"). 

Αποτελώντας τον σημαντικότερο οικισμ6 του νησιού 

και έδρα της διοf κησης αναφερ6ταν συχνά και ως 

"Πόλη της Κεφαλονιάς 11 ή ακ6μη και απλά "ΚεφαΛονιά 11
, 

6πως απαντά σε παλιούς δυτικούς χάρτες. 

fΠληροφορlες από το 8ι8Λfο του Ν.ΒασιΛάτου "Κάστρα 

της ΕΛΛnνικής Γnς"). 

Το 1099 μοfρα στ6Λου Πισατών, που με επικεφαλής 

τον αρχιεπfσκοπο της Πlζας Δαϊμ8έρτο κατευθυν6ταv 

προς τη 
Συρlα για ενfσχυσn των Σταυροφ6ρωv, 



-165 -

επέδραμε στη ΚεφαΛονιά. Οι επιδρομές Λεηλάτησαν 
το 

νησί και αιχμαλώτισαν νησιώτες, αΛΛά δεν κατάφεραν 

να κυριεύσουν την οχυρ6τατη, όπως αναφέρουν τα 

δυτικά χρονικά, πόΛη της ΚεφαΛονιάς, που δεν ήταν 

άΛΛη από την σημερινή πόλη του Κάστρου την τ6τε 

πρωτεύουσα του νησιού. fΠΛηροφορίες από το 8ι8Λίο 

του Ν.Βασι?ιάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης"). 

Τα ερεf πια της μεγάλης αυτής πόλης σώζονται ακόμη 

μέσα στην πλούσια Βλάστηση, η οποlα έχει αvαπτυχθεf 

εκεl και τα έχει αγκαλιάσει. Οι κισσοl σκεπάζουν 

πλέον ό,τι απέμεινε από τnν παΛαιά πρωτεύουσα της 

ΚεφαΛοvιάς, σφικτοδένοντας και κρύ8οντας τα 

μεyαλόπρεπα οικόσημα των αρχ6ντων, πάνω από τα 

καλοδουλεμένα πορτόvια των ερειπωμένων αρχοντικών, 

μέχρις ότου ιο αυτά ξαναενωθούν με την ανήσυχn από 

τους σεισμούς γη της ΚεφαΛοvιάς. (Πληροφορfες από 

το 8ι8Λlο του Ν.ΒασιΛάτου "Κάστρα της ΕΛ?ιηνικής 

Γης"). 

Σήμερα στον fδιο χώρο εlναι κτισμένο ένα 

μικροσκοπικό χωριό. Τnν εποχή της ακμής της όμως, η 

πρωτεύουσα του νησιού εtχε 12.000 ως 15.000 

κατοf κους, η ευημερlα των οποlων αντικατοπτρfζεται 

στις πλούσιες κυρlως μανιερlστικες διακοσμήσεις, 

αλλά και ρυθμού BAROQUE, οι οποlοι κοσμούν ακόμη τα 

ερεfπια των καλύτερα διατηρημένων εκκλησιών της 

πόλης. Αυτές εfναι: Η εκκλησία των Αγfων Θεοδώρων, 
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παλαιά μητρόπολη του κάστρου, εκκλησία των αρχών 

του 15οιι αιώνα, η οποία όμως έχει υποστε[ 

επανειλημμένες επισκευές. Τα σημερινά της ερείπια 

είναι του 18ου αιιίJνα. fΠληροφορlες από το f3ι8λlο 

του Ν .Βασ ι λάτου "Κάστρα της Ελλην ι κnς Γης 11 J. 

Η ΕυαγγεΛtστρια του κάστρου είναι n εκκλησία η 

οποtα απ'όλες τις άλλες του κάστρου σώζεται στην 

καλύτερη κατάσταση. Κατά την παράδοση κτίστηκε το 

1420 'ή το 1460 από 14 οικογένειες ευγενd.ιν. Οικ6σημ0 

του πρσ8λεπττΊ LUIGI LANDO με χρονοΛογlα 1580, καθώς 

και άλλα διακοσμητικά στσιχεlα της εποχής της 

f3ενετοκρατίας, κοσμούν την εξωτερική τοιχοδομία 

της. Πάνω από την κεντρική θύρα της ιιπάρχε ι 

εντοιχισμένος ο δίσκος ενός πολύ ενδιαφέροντος, 

μάλλον μονόδεικτσυ ρολογιού, το οποίο μετρούσε τον 

Χρόνο και πληροφορούσε για το πέρασμα της ώρας τους 

κατοlκοιις της πόλης. Ορθόδοξοι και καθολικοί εlχαν 

προικlσει την εκκλησία με θρησκευτικά σκεύη και 

εικόνες λεπτής τέχνης. fΠληροφσρtες από το 8ι8λlο 

του Ν .Βασ ι λάτου "Κάστρα της ΕΛλη νι κής Γης"). 

Η εκκλησ{α του Αγfου Σπυρίδωνα, με πλούσια yλυπτ'ή 

διακόσμηση, ασυνήθη για ορθόδοξο ναό. Η θρησκευτική 

ατμόσφαιρα την οποία αποπνέουν τα ερείπια της 

εκκλησίας έρχεται σε πλήρη αντtθεση, για τον αδαή, 

με τις αποτρεπτικές κεφαλές (μορόριJ, οι οποίες 

διακοσμούν το καμπαναριό της. Ενας περισσότερο 
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προσεκτικός παρατηρητής όμως δ ι ακρ ί νε ι εύχ:ολα την 

αρμονία στην συνύπαρξη αυτή παγανιστικών και 

Χριστιανικcίιν στοιχεfων. Η μεγαλοπρεπής της κυρία 

είσοδος από λαξευμένους με επιδεξιότητα πωρ6λιθους, 

Περιστοιχισμένη από κολόνες με πλούσια διαχ:οσμημένα 

κιονόκρανα και στεφανωμένη με ένα λαμπρό αέτωμα, 

εκφράζει την αισθητική της πλέον αυστηρής και 

ταυτόχρονα επι8λητικής αρμονfας. Η εκκλησία 

κρυμμένη πfσω από ένα καταπράσινο, σιωπrιλό, φυτικό 

παραπέτασμα δlνει την αlσθησrι ενός ονειρικού και 

μεταφυσικού πεδlου, σε όποιον έχει την τύχη να 

παρα8ιάσει την φυσική καταπράσινη προστατευτική της 

ασπfδα και να την αντικρfσει ξαφνικά σε όλη της 

την μεγαλοπρέπεια. (Πληροφορlες από το 8ι8λlο του 

Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης
11

J. 

Η εκκλησία της Φανερωμένης, τα ερείπια της οποίας 

διατηρούν έκτυπα τα tχνη μιας πλούσιας, τυπικού 

Ρυθμού εκκλησιαστικού BAROQUE, τέχνης. (Πληροφορίες 

από το 8ι8λlο του Ν.Βασι?ιάτου "Κάστρα της Ελληνικής 

Γης,,). 

Τέλος, η ειο:?ιησfα της Κυρίας των Αγγέλων 

διατηρεfται σε σχετικά καλή κατάσταση, την κρατά 

όμως ζηλότυπα κρυμμένη η Βλάστηση, η οποfα έχει 

(πληροφορίες από το 8ι8λίο του 
αναπτυχθεί γύρω της. 

Ν · Βασ ι λάτου 1'Κάστρα της Ε?ι?ιn νι κής Γnς 
11

) • 

Λlγο νοτιότερα από τnν πύλη του κάστρου και μέχρι 
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τοv va6 της Ευαyγελlστριας εκτειν6ταν ο "Φ6ρος" απ6 

την λατινική λέξη "FORUM", ο οποlος ήταν ο 

k·εντρ ι κ6ς δρόμος της πόλης και ταυτ6χρονα τόπος 

συναντήσεων και συγκεντρώσεων των κατοf κωv. Εκεί 

πραγματσπο ιούνταν σι συνελεύσεις των αρχόντων .• σι 

οπσfσι αποφάσιζαν για διάφορα τοπικά θέματα, για 

τηv εκλογή των 3 συνδίκων του νησιού, καθcbς και για 

την εκλογή των πλοιάρχων των γαλερών, τις οποίες 

όφειλαν να διατηρούν εξοπλισμένες οι Κεφαλονίτες. 

(Πληροφορίες από το 8ι8λίο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα 

Της Ελληνικής Γης"). 

Εκεί στο "Φόρο 11 υπήρχε υπόγεια δεξαμεννή νερού 

για την ύδρευση των περιοίκων. Λι86κτιστα 

σκαλοπάτια και διακοσμημένο λιθόκτιστο στόμιο 

κοσμούσαν το επlπεδο του εδάφους πάνω από τη 

δεξαμενή και διαμόρφωναν καλαίσθητα τον χώρο αυτό. 

Κατά την παράδοση και σιίμφωνα με παλαιό ιταλικό 

έθιμο, ο κάθε καταδιωκόμενος, ο οποίος διέφευγε από 

Τους διώκτες του και κατάφερνε πριν από την σύλληψή 

του να ανε8εί τα σκαλοπάτια της δεξαμενής, έμενε 

ασύλληπτος, δι6τι Βρισκόταν πλέον υπ6 την πρσστασlα 

της ισχυρής οικογένειας των Αννινων, το αρχοντικό 

των οπσlων ήταν κτισμένο δίπλα στην δεξαμενή. Με 

αυτ6 τον τρόπο οι Αννινοι έκαναν αισθητή την μεγάλη 

τους επιρροή και την ισχύ, την οποία εfχαν στο 

Vησ ι'. (Π'l ί /\ηροφορ ες απ6 το 8ι8λίο του Ν.Βασιλάτου 
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"Κάστρα της ΕΛ?ιηνικής Γης"). 

Η μεγάλη ευημερ f α της π6Λης του κάστρου, στην 

οποfα είχε εγκατασταθεf κατά τον 160 αιώνα και το 

Πρώτο τυπογραφείο, το οποίο Λειτούργησε 

Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική 

α~ι6λοyη καλΛιέργεια των γραμμάτων εκεl. Ηδη 

στην 

και 

στην 

1'1σνη SAN FRANCESCO, την οποlα ανήγειραν οι 

Φραyκισκανοl μοναχοί περf το 1550, στην μέση 

Περί που του "Φόρου" μετά την εγκατάλειψη από αυτούς 

της μονής των Σισσίων και τnν εγκατάστασή τους στο 

κάστρο, λειτουργούσε κοΛέγιο για την καΛή 

εκπαίδευση των παιδιών της πόλης. (Πληροφορίες από 

το 8ι8λίο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικr'ις 

Γης,,;. 

1'1ετά την κατάλυση της Βενετικής Δημοκρατlας από 

τους δημοκρατικούς ΓάΛλους και την κατάληψη του 

νησιού από τα yαΛλικά στρατεύματα το 1797, σι 

μοvαχοl εκδιώχθηκαν από την μονή, η οποία διαλύθηκε 

μετά από λfγα χρόνια χωρίς ποτέ να ανασυγκροτηθεί. 

fΠ?ιηροφορfες από το ΒιΒλlο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα 

της Ελληνικής Γης"). 

Την ε:ποχn της αγγλικής προστασίας στις αfθουσες 

Της μονής λειτούργησε Λύκειο για την ε:κπαtδευσn των 

εφfι8ων του νησιού και για την καλή προετοιμασfα 

τους, ώστε να μπορούν αν ήθελαν να συνε:χtζουν τις 

σπουδές τους στην Ιόνιο Ακαδημία της Κέρκυρας ή στα 



-170-

πανεπιστnμια του εξωτερικού, κυρ lως εκε l νωv τnς 

Ιταλίας. Στο λύκειο δlδαξαν ορισμένοι από τους 

Λ ποnυμα εστερσυς των nλnvωv του λοyιότερους ~αι ~ 8' Ε~ 
19ου αιώνα, 6πως ο Νεόφυτος Βάμ8ας και ο Κ.Σακελλα

ρ6πουλος, καθώς και μερικοl Αγγλοι καθηγητές. 

(Πληροφορίες απ6 το (3ι8λlο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα 

της Ελληνικής Γnς"). 

Στο τέλος του 
"Φ6ρσυ ", κοντά στnν ανατολ ι κrΊ 

πλευρά του ναού τnς Ευαγγελtστριας, ήταν κτισμένο 

το κτίριο της καθολικής Επισκοπής, η σποlα για 

πρώτη φορά αναφέρεται σε έγγραφα το 1264 και 

αποτελούσε cνα απ6 τα αξιολογότερα κτlρια της 

παλαιάς πρωτεύουσας του vnσιού. Εκεl απ6 πυλωτ6 
στ~γαστρο εφαπτόμενο στο Επισκσπεlο κήρυξε ο Κοσμάς 

0 
Αιτωλ6ς προς τους κaτοlκους της π6λnς, σι οποlοι 

όμως δεν εκτtμησαν καθόλου τnν ρητορική του 

δυνατ6τnτα προς μεγάλη του απογnτευσn. fΠληροφορlες 
απ6 το 8ι8λlο του Ν.Βασιλάτσυ "Κάστρα της Ελλnνικnς 

Γης ιι). 

Νια απ6 τις διασκεδάσεις των κατοlκων ήταν να 

συγκεντρώνονται τις νύκτες του καλοκαιριού, 6ταν 
"Φόρο" και να συζητάνε τα 

εfχε πανσέλnvο, στο 

θέματα της επικαιρ6τητaς της εποχnς, τα τοπικά και 
τα ευρύτερα, aπολαμθάνοvτaς τauτ6xρova τnv θέα n 

oπola aνοιγδταν πtρα απ6 τnv θάλασσα, μέχρι τnν 
Ζάκυνθο, καθώς και το γύρω μαγευτικό τοπlο όπου το 
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φως του φεγγαριού έλουζε τα τεlχη και τους 

Προμαχώνες του κάστρου και επέτρεπε στο Βλέμμα 
να 

περιπλανηθεί μέχρι τον κάμπο της Κανάραr.vας στα 

ανατολικά και πέρα από τα εύφορα χωράφια της 

Λι8αθούς στα δυτικά. fΠληροφορlες από το 8ι8λlο του 

Ν.Βασιλάτου "Κάστρα της Ελληνικής Γης 11 J. 

Οι θρησκευτικές εορτές όμως και οι συγκεντρώσεις 

τις νύκτες με πανσέληνο, δεν ήταν οι μόνες 

διασκεδάσεις των κατοlκων. Από την εποχή των 

Τόκκωv 
1 στον χώρο κάτω από το φρούριο, λά8α ι ναν 

Χώρα ιππικοf αγώνες. Η εξουσlα των Τόκκων στο νησl 

έσ8ησε, οι αγώνες όμως έμειναν, μεταθληθέντες σε 

την οποία ονόμαζαν GJOSTRE. 

(Πληροφορίες από το f3ι/3λίο του Ν.Βασιλάτου "Κάστρα 

Της Ελληνικής Γης 11 ). 

Το 1757 με απόφαση της Βενετικής Γερουσίας η έδρα 

της διο[κησης του νησιού μεταφέρθηκε από το Φρούριο 

Του Αγίου Γεωργlου στο παράλιο Αργοστόλι, όπου 

αναπτυσσόταν μια δραστήρια αστική κοινωνία. 

fΠληροφορlες από το ΒιΒλίο του Ν.Βασιλάτου 

Της Ελληνικής Γης"). 

"Κάστρα 

Η παλαιά πρωτεύουσα του νησιού άρχισε να 

Παρακμάζει και μην μπορώντας να αντισταθεf στην 

Παρακμή συρρικνώθηκε και μεταμορφώθηκε σ'ένα 

/..lιι-:ροσκοπικό χωριό. Σύμφωνα με την απογραφή του 

1991, 0 πληθυσμός του Προαστείου εlναι 47 ψυχές. Το 
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είναι ολότελα ακατσ l κn το. 
!δια το Φρσιίρ ιο 

fΠλnροφορίες από το 8ι8λίο του Ν.Βaσιλάτσυ 

της Ελλnνικ~ς Γης"). 

"Κάστρα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 

ΠΡΟΣΦΛ ΤΕΣ ΠΑΡΕ!1ΒΑΣΕ 1 Σ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ 

Ο άνθρωπος από τnν φύσn του νοιώθει τnν ανάγκn να 

παντσυ, αnnοτε ημιουργώντας άλλοτε παρεμΒαίvει ' -~~ δ 
τρεφοvτας. (Πλnρσφορlες από έρευνα σπουδαστών). 

κατασ · 

Ετσι 
λο ιπόv και στο Κάστρο έ:χε ι κάνει αρκετές 

παpεμΒάσεις. Για παράδειγμα, πριν από πολλά χρόνια 
πσλλοf λlθσι μεγάλnς αρχαιολογικής αξίας χρnσιμο-

ποιήθηκαν για τnν κατασκευή μανδρών, σικειών ή 
για 

(ΠΛnροφορlες από 
κατασκευή άλλων σικοδομnμάτων. 

έρευνα σπουδαστών). 

Η παρσυσlα του ανθρώπου ακ6μn fjρlσκεται και στην 
είσοδο του Κάστρου όπου μία ακαΛαίσθnτn, θα Λέγαμε, 
καyκελ6πορτα φράζει τnν ε/σοδο. Προχωρώντας nιό 
μέσα στο Κάστρο πaρατnρεl κaνεlς κάποια σιδερένια 

vκλιδώματα που σκεπάζουν 
τα στόμια των πηγαδιών 

κι 

!δεξαμενών!, που σκοπό tχει φυσικά τnν ασφάλεια των 
επισκεπτών. Στις θολωτές στοές αμέσως μετά τnν πΟλn 
αν παρατnρnσουμε θα δοΟμε ότι tχει y/νει μια ξQΛινn 
υπσσηJλωσn, καθόσον όπως προαναφέρθnκε, οι /ταλσ 1 

άφnσαν κι αυτο/ τα σnμάδια τους γκρεμ/ζοντας μέρος 
τnς στοάς για να εΕυπnρετnσουν δικές τους ανάγκες. 
(Πληροφορlες από έρευνα σπουδαστών). 

Εξω απ6 το Κάστρο, 
{3αδίζσντας προς 

τnν εfσσδσ 

δεΕιά Βρίσκεται ένα φυλάκιο, σογχρσνο κατασκεΟασμα 
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μέσα στο οποίο παραμένει ο φύλακας του Κάστρου. 

(Πληροφορίες από έρευνα σπουδαστών ) . 



-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΑΞJΟΠΟΙΗΣΗ 

σπωσ nποτε το κάστρο δεν μπορούμε Στις ημέρες μας δ' , 
πράγματα 

να το 
θεωρήσουμε άχρnστο και νεκρ6. Πολλά 

θα 
μπορούσε κανεlς να κάνει στο χώρο αυτό, δlνοντας 

αινουργια ζωn σε κάτι πολύτιμο που δεν μας 
έτσι κ , 

επιτρέπεται να αφnσουμε να πεθάνει. Με Λlγn θέΛnσn 
θέρετρο 

και μεp ιJ<.·ά ...ι; θ ' ' ΧΡιιμaτα α μπσρσυσε να γινει 

θαυμασμου· , .... , και πηγή ποΛιτισμσυ και ΠΕ1ουτου για τον 

τόπο μας. ΙΠληροφορfες aπ6 έρευνα σπουδαστών!. 
Συγκεκριμένα, ένα περίπτερο θα μπορούσε να γ/νει 

απ6 το Κάστρο και να διαθέτει έντυπα σχετικά με 
έξω 

τnν 
ενημέρωση και την ιστορ/α του Κάστρου. Τα 

συντnρnσn 

οικονομικά οφέλn 

του Κάστρου. Επ/σης ένα κυλικείο και T//C στην ε/σοδο 
του Κάστρου θα έδινε στους επισκέπτες τnν άνεοn και 

να 
διατίθενται για τnν 

tχουν τnν δυνατότnτα 
να 

ευχaρlατnσn ώστε 

παρ αμε 1 νουν στο χώρο ' θaυμάζ ο ντας το με γaλε ίο του 
να 

Κάστρου. 
Στους εξωτερικούς χώρους 

του 
Κάστρου 

μπορούν να το~θετnθούν παγκάκια ώστε να γf νεται 
πιο ε . υχαριστn και άvετn 

n παρaμονn των επισκεπτών 
και 

τnν 

στον χώρο, 6που 

ευκα l ιρ α να απολαύσουν τnν 
πaνtμορψn θέα του 

γύρω 

Τοπfου. . ~ ~σπουδαστών). (Πλnρσφορfες aπο ~ρευν~· 
Η προσφορά του Κάστρου θα μπορούσε επίσnς να δώσει 
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κάτι πολύ αξι6λογο στο τ6πσ μας. Αν Θα υπήρξε n 

μέριμνα να διαμορφωθεί έτσι ο χώρος ώστε να μπορεl 

να χρnσιμοποιηθεl για θεατρικές παραστάσεις. θα 

μπορούσαι,,• να χρnσ ιμοπο ι nθούν λυόμενα σκηνικά και 

σπαστές καρέκλες, 6που τα τεlχη του Κάστρου να 

είναι φυσικ6 σκηνικ6. Αλλη επίσης ιδέα εlναι ο 

χώρος αυτός να χρnσιμοποιηθεl για συναυλlες, 

διαλέξεις, ανοικτές συζητήσεις δίνοντας έτσι στους 

θεατές τnν επιπλέον ικανοποlnσn νοιώθοντας δlπλα 

τους την μεγαλοπρέπεια του Κάστρου. 

απ6 έρευνα σπουδαστών}. 

(Πληροφσρlες 

Κατά τnv γνώμη μας είναι μεγάλη παράλειψη n 

απουσία φωτισμού στον εσωτερικ6 χώρο. θα μπορούσε 

να είναι φωτισμένο κατάλληλα, ώστε να προ8άλλεται η 

ομορφιά του στον επισκέπτη όλο το 24ωρο και 6χι να 

αποκλείεται η εlσοδος στους επισκέπτες στις μισές 

και περ ισσ6τερες ώρες του 2%..ιρου. fΠληροφορ ίες από 

έρευνα σπουδαστών}. 

θα μπορούσαν va διοργανώνονται εκπαιδευτικές 

εκδρομές ώστε σπουδαστές από όλο το κόσμο να 

πλουτlζουν τις γνώσεις τους πάνω στην αρχιτεκτονική 

και ιδιαιτερότητα του κάστρου. 

έρευνα σπουδαστών). 

Το Κάστρο μας, τέλος, θα πρέπει 

διεθνές πρόγραμμα αξιοποίησης, 

(Πληροφορlες απ6 

να ενταχθεί σε 

ανάδειξης και 

προστασlας. (Πλnροφορlες από έρευνα σπουδαστών). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80 

το ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΣΣΟΥ 

Το Κάστρο τnς Ασσου παλα ι6τερα "Fortezza d i Asso" 

εlναι πολύ μεγαλύτερο και αρκετά μεταγενέστερο απ6 

το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου. rΠλnροφορtες απ6 

έρευνα σπουδαστών). 

Στεφανώνει ολόκληρο το τμήμα τnς μικρής χερσονήσου 

τnς Ασσου. tΠλnροφορ f ε:ς από έρευνα σπουδασηbν). 

Εχει μια πολύ μεγάλn κεντρική πύλn n οποία οδnγεί 

μέσα στο Κάστρο. tΠλnροφορ ίες από έρευνα 

σπουδαστών) . 

Το εfχαν κτlσει κι αυτ6 σι Ενετσl με σκοπ6 να 

ελέγχουν τις κι νfισε ις των Τούρκω11 που 8ρ ί σκονταv 

στο απέναντι ακρι8ώς νnσl τnν Λευκάδα. tΠλnροφορfες 

απ6 έρευνα σπουδαστών). 

Στ'ιμερα μέσα στο χώρο του Κάστρου 8ρlσκονται 

. wατοιvι'ες και μάντρες ζώων. 
συγχρονες " " 

fΠλnροφορίες 

απ6 έρευνα σπουδαστών). 

Δεν υπάρχει κατά τnν γνώμn μας ιδιαlτερn προστασlα 

και 
μέριμνα an6 τnν Αρχαιολογική υπηρεσία που 

πιστεύουμε 6τι εfναι aπαραίτnτn. fΠλnροφορίες απ6 

έρευνα σπουδαστών). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ενας παρατηρητής του Κάστρου, ιδιαtτερα την 

χειμερινή περίοδο θα νοιώσει θαυμασμ6 μεν γι ' αυτούς 

που το δnμ ιούργησαν, απαγοήτευση 6μως γι 'αυτούς που 

το κλnρον6μησαν και το εγκατέλειψαν. 

Η λέξη "εγκατάλειψηu δεν εtναι υπερ8ολή 6ταν, ένας 

τέτοιος θησαυρός, μένει χωρ f ς καν το k'ατάλληλο 

φωτισμό, χωρ{ς φύλακες, κλεισμένο με μια σιδερένια 

καγκελόπορτα, τέτοια, που όποιος, θελήσει να μπει 

μέσα, δεν δυσκολεύεται καθόλου. 

Πιστεύουμε 6τ ι το Κράτος θα πρέπει να 

περιφρουρήσει τέτοια μνημεfα ανεπανάληπτα. Υπάρχουν 

πολλά σημεfα εσωτερικά και εξωτερικά του Κάστρου 

που έχουν άμεσn ανάγκη υποστήλωσης και στερέωσης, 

χρειάζεται γενικά μια σωστή αναπαλαlωσn γιατί 

αλλιώς, με τον καιρό, θα ακολουθήσουν την μοlρα 

τους. 

Μετά τnν μελέτη μας γύρω απ6 το Κάστρο νοιώθουμε 

περήφανοι που γνωρlσαμε ένα τέτοιο μvημεlσ και 

μάθαμε τόσα χρήσιμα πράγματα. 

Νομlζσυμε ότι μετά απ6 αυτή την μελέτη Βγήκαμε 

πολύ πιο πλούσιοι στις γνώσεις μας. 

Ευχαριστούμε τον καθηγητή μας που μας έδωσε αυτή 

την ευκαιρlα. 
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