ΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΧΥΡΑ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ,ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΩΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΣΤΡΩΝ ΕΡΙΠΛΟΥΣ»
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - D' AMICO
∆ιευθύντρια Υπηρεσίας Αποτυπώσεων και Συντηρήσεως Κτιρίων
Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, Υπουργείο Πολιτισµού
H οχυρωµατική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα παρουσιάζει ποικιλία παραδειγµάτων
τύπων οχυρώσεων, που ανάγονται σε διάφορες ιστορικές περιόδους και µπορούν να
θεωρηθούν, όχι µόνο σταθµοί εξέλιξης της φρουριακής αρχιτεκτονικής, αλλά, επίσης και
µνηµεία της ελληνικής ιστορίας.
Σε εφαρµογή µιας στρατηγικού χαρακτήρα επέµβασης µελετήθηκε και οργανώθηκε
από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων του Υπουργείο Πολιτισµού, το πρόγραµµα «Κάστρων
Περίπλους», ένα πρόγραµµα αναβάθµισης υποδοµών και ανάδειξης 36 κάστρων στην
ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει το τόξο Θράκη - Αιγαίο Κύπρος (διακρατικό) και Ιόνιο - Ελλάδα - Ιταλία (διασυνοριακό).
Η βασική πρόθεση κατά το σχεδιασµό του προγράµµατος ήταν η ευθυγράµµιση των,
σε εξέλιξη, παρεµβάσεων στα οχυρωµατικά µνηµεία µε τις ακόλουθες γενικές αρχές:
- Την εναρµόνιση των γενικοτέρων και ειδικοτέρων παρεµβάσεων µε τις υφιστάµενες
νοµοθετικές προβλέψεις και τις διεθνείς πολιτικές διατήρησης, που διέπουν τις επεµβάσεις σε
µνηµεία.
- Τη συνεργασία πολλών ειδικών σε διάφορα επίπεδα, µε σκοπό την επίτευξη
διεπιστηµονικής και, εποµένως, ολιστικής και λεπτοµερέστερης προσέγγισης στη διαχείριση
κρίσης.
- Την υιοθέτηση µινιµαλιστικής αρχιτεκτονικής σχεδιαστικής προσέγγισης, που θα απέφευγε
οποιαδήποτε σχεδιαστική λύση, η οποία θα λειτουργούσε εναντίον της ιστορικής και
φυσικής θέσης των µνηµείων, αλλά, επίσης, οποιοδήποτε ύφος θα παρείχε ένα παραποιηµένο
και στείρα επαναληπτικό τόνο στο χώρο, αποπροσανατολίζοντας τον επισκέπτη και
αποκόπτοντας το µνηµείο από τη σύγχρονη πραγµατικότητα.
Στο πρόγραµµα έχουν ενταχθεί τα εξής κάστρα: στη Θράκη οι Πύργοι Gattilusi
Σαµοθράκης, στο Βόρειο Αιγαίο το κάστρο της Μύρινας Λήµνου, τα κάστρα Μυτιλήνης και
Μήθυµνας Λέσβου, τα κάστρα της Καρύστου, της Βολισσού Χίου, της Ικαρίας και του
Πυθαγορείου Σάµου. Στο Νότιο Αιγαίο τα κάστρα της Σίφνου, της Κιµώλου, της Καλλίστης
Σαντορίνης, της Αστυπάλαιας, της Λέρου, της Χώρας Καλύµνου, της Αντιµάχειας Κω, της
Χάλκης, της Κρητηνίας Ρόδου, της Βωλάδας Καρπάθου και του Καστελόριζου. Στη ∆υτική
Ελλάδα τα κάστρα της Πάργας, της Βόνιτσας, της Κιάφας Σουλίου, του Αντιρρίου και της
Ναυπάκτου, ενώ στο Ιόνιο Πέλαγος το Παλαιό Φρούριο και το κάστρο της Κασσιώπης στην
Κέρκυρα, τα κάστρα της Άσου και του Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλονιά καθώς και το
κάστρο της Ζακύνθου. Τέλος, στην Πελοπόννησο τα κάστρα του Ρίου, της Μεθώνης, της
Κελεφάς και των Κυθήρων και στην Κρήτη της Γραµβούσας, της Σούδας και της Σητείας.

THE COASTAL FORTRESSES AND THE DEFENSIVE LINE
ON THE ISLANDS OF THE AEGEAN,
FROM SAMOTHRACE TO CRETE THROUGH
THE PROGRAM "CASTLES' CIRCUMNAVIGATION"
IPHIGENEIA GEORGOPOULOU - D'AMICO
Director of the Service of Protractions and Building Conservation, Archeological Receipts
Fund,Greek Ministry of Culture

Defensive architecture in Greece presents a variety of examples of different types of
fortifications that can be traced back to various historic periods and can be considered not
only as milestones in the evolution of fortress architecture but also as monuments of greek
history.
Since 1996 the Archaeological Receipts Fund of the Hellenic Ministry of Culture, has
been conducting the program "Castles' Circumnavigation", a co-coordinated and systematic
effort that seeks to enhance and upgrade the infrastructure of 36 castles in the coasts and
islands of Greece, from the Ionian Sea to Crete and from the Dodecanese and Cyclades to the
North-Eastern Aegean.
The chief intention during the project’s planning was the alignment of improving
interventions on the fortress monuments with the following guiding principles:
• The harmonization of the intervention guidelines and specifications with the existing
legal provisions and the international conservation policies that cover the interventions on
monuments.
• The cooperation of many specialists on various levels, in order to achieve a
multidisciplinary and hence a holistic and more thorough approach in crisis management.
• The adoption of a minimalist architectural design approach, that would strictly avoid any
self-gratifying design solution which would work against the historical and natural setting
of the monuments, but also avoiding any falsified pastiche style that would provide a fake
and barrenly repetitive tone to the space, disorientating the visitor and cutting off the
monument from contemporary reality.
The program includes the following castles: in Thrace the Gattilusi Towers of
Samothrace; in the North Aegean: the castles of Myrina - Lemnos, Mytilene and Mythimna of
Lesvos, Karystos, Volissos - Chios, Ikaria and Pythagorion - Samos; in the South Aegean: the
castles of Siphnos, Kimolos, Kallisti - Santorini, Astypalea, Leros, Kalymnos, Antimachia Kos, Chalki, Kretenia - Rhodes, Volada - Karpathos and Castellorizo; in Western Greece: the
castles of Parga, Vonitsa, Kiafa - Souli, Antirrio and Nafpaktos; in the Ionian Sea: the Old
Fortress and the castle of Cassiope on Corfu, the castles of Assos and Saint George on
Cephallonia and the castle of Zakynthos; in Peloponnese: the castles of Rio, Methoni, Celefa
and Kythera; finally, on the island of Crete: the castles of Gramvousa, Souda and Sitia.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
H οχυρωµατική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα έχει να επιδείξει πλήθος φρουριακών
κατασκευών που ανάγονται σε ποικίλες χρονικά εποχές και αποτελούν όχι µόνο σταθµούς
εξέλιξης της φρουριακής αρχιτεκτονικής εν γένει, αλλά και µνηµεία της ελληνικής ιστορίας,
φορείς ιστορικής µνήµης και νησίδες ιστορικής συνέχειας των Ελλήνων.
Η ανάδειξη αυτού του είδους αρχιτεκτονικής αποτελεί επιτακτική ανάγκη, τόσο για
την κατανόηση του πιο πρόσφατου και πιο παραµεληµένου τµήµατος της ιστορικής µας
παράδοσης, όσο και γιατί τα οχυρωµατικά αυτά έργα αποτελούν πολύτιµες γέφυρες
επικοινωνίας µε τους φορείς των νέων εξελίξεων της ∆ύσης.
Σε εφαρµογή µιας στρατηγικού χαρακτήρα επέµβασης µελετήθηκε και οργανώθηκε
από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων – Υπουργείο Πολιτισµού, το πρόγραµµα «Κάστρων
Περίπλους», ένα πρόγραµµα αναβάθµισης υποδοµών και ανάδειξης 36 κάστρων στην
ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει το τόξο Θράκη - Αιγαίο Κύπρος (διακρατικό) και Ιόνιο - Ελλάδα - Ιταλία (διασυνοριακό).
Για την υλοποίηση του προγράµµατος, µέσα από επιµέρους µελέτες ποικίλων
κατηγοριών, ερευνήθηκαν και προτάθηκαν για κάθε κάστρο οι ικανοποιητικότεροι τρόποι
διασφάλισης της επισκεψιµότητας, της λειτουργικότητας και του µνηµειακού φωτισµού τους.
Πιο συγκεκριµένα, µέσα από αρχιτεκτονικές µελέτες επιτεύχθηκε η ιστορική αρχαιολογική, φωτογραφική και σχεδιαστική τεκµηρίωση των µνηµείων και διατυπώθηκαν

προτάσεις µινιµαλιστικού χαρακτήρα για διαµορφώσεις - ρυθµίσεις σε επίπεδο λειτουργικό
αλλά και αισθητικό, σύµφωνα πάντα µε τις διεθνείς αρχές που διέπουν τις επεµβάσεις στα
µνηµεία. Οι προτάσεις περιλαµβάνουν προγράµµατα υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών
µε ορισµό και σχεδιασµό χώρων στάθµευσης, συστήµατος εισόδου - εξόδου, σήµανσης,
θέσεων στάσης και εποπτικής θέασης. Επίσης, χώρων αναψυκτηρίων, υγιεινής, εκθετηρίων
πωλητέων ειδών, ενηµέρωσης - αυτοξενάγησης, διοικητικής µέριµνας, πολιτιστικών
εκδηλώσεων και πρώτων βοηθειών.
Υποστηρικτικά εκπονήθηκαν τοπογραφικές µελέτες, µε τις οποίες δηµιουργήθηκε η
εντελώς απαραίτητη υποδοµή για την οποιαδήποτε επέµβαση ανάδειξης, στερέωσης ή ακόµη
και ανασκαφικής έρευνας, γεωτεχνικές µελέτες οι οποίες επέτρεψαν τη γεωτεχνική
αναγνώριση του υποβάθρου, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ερευνών και την
υποβολή προτάσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ευστάθειας ή επικινδυνότητας
που εντοπίσθηκαν στα µνηµεία, µελέτες δικτύων υποδοµής και φωτισµού ανάδειξης και
ασφάλειας του. Τέλος, µελετήθηκαν και προσδιορίστηκαν, σε χωροταξικό και πολεοδοµικό
επίπεδο, η σχέση του µνηµείου µε το εγγύς δοµηµένο περιβάλλον, οι χρήσεις γης του
ευρύτερου χώρου των µνηµείων αλλά και το δίκτυο κυκλοφορίας µε αντίστοιχες
χωροταξικές, πολεοδοµικές και συγκοινωνιακές µελέτες, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.
Στο πρόγραµµα έχουν ενταχθεί τα εξής κάστρα: στη Θράκη οι Πύργοι Gattilusi
Σαµοθράκης, στο Βόρειο Αιγαίο το κάστρο της Μύρινας Λήµνου, τα κάστρα Μυτιλήνης και
Μήθυµνας Λέσβου, τα κάστρα της Καρύστου, της Βολισσού Χίου, της Ικαρίας και του
Πυθαγορείου Σάµου. Στο Νότιο Αιγαίο τα κάστρα της Σίφνου, της Κιµώλου, της Καλλίστης
Σαντορίνης, της Αστυπάλαιας, της Λέρου, της Χώρας Καλύµνου, της Αντιµάχειας Κω, της
Χάλκης, της Κρητηνίας Ρόδου, της Βωλάδας Καρπάθου και του Καστελόριζου. Στη ∆υτική
Ελλάδα τα κάστρα της Πάργας, της Βόνιτσας, της Κιάφας Σουλίου, του Αντιρρίου και της
Ναυπάκτου, ενώ στο Ιόνιο Πέλαγος το Παλαιό Φρούριο και το κάστρο της Κασσιώπης στην
Κέρκυρα, τα κάστρα της Άσου και του Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλονιά καθώς και το
κάστρο της Ζακύνθου. Τέλος, στην Πελοπόννησο τα κάστρα του Ρίου, της Μεθώνης, της
Κελεφάς και των Κυθήρων και στην Κρήτη της Γραµβούσας, της Σούδας και της Σητείας.
Τα παλαιότερα κάστρα του προγράµµατος ανάγονται στην αρχαϊκή ή κλασική περίοδο.
Σύνηθες φαινόµενο κατά την αρχαιότητα ήταν η οχύρωση κορυφών λόφων µε τη δηµιουργία
ακρόπολης για προστασία από εχθρικές επιδροµές. Πάνω στα αρχαιότερα ερείπια, τα οποία
θεωρούνταν ιερά, κτίζονταν οι νεότερες οχυρώσεις χρησιµοποιώντας το ήδη υπάρχον
οικοδοµικό υλικό. Τα µεσαιωνικά κάστρα της Ελλάδας εδράζονται συχνά πάνω σε αρχαίες
ακροπόλεις, τµήµατα των οποίων είναι πολλές φορές ορατά έως σήµερα.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της κατηγορίας είναι η κλασική ακρόπολη του
Κάστρου της Σίφνου (φ. 1), που κτίστηκε κατά τη διάρκεια της φραγκοκρατίας από τον οίκο
των Da Corogna (β΄ µισό του 14ου αιώνα) επάνω σε αρχαϊκή ή κλασική ακρόπολη. Το έργο
ανάδειξης του κάστρου, που έχει ήδη ολοκληρωθεί, περιορίστηκε στο τµήµα της ακρόπολης.
Η αρχική φάση κατασκευής πολλών κάστρων του προγράµµατος είναι βυζαντινή µε
καθοριστικές µεταγενέστερες επεµβάσεις από Γενουάτες, Βενετούς, Ιωαννίτες Ιππότες,
Λοµβαρδούς και άλλους. Οι βυζαντινές οχυρώσεις αυξάνονται από τον 7ο κυρίως αιώνα,
όταν παρατηρείται έντονα η ανάγκη οχύρωσης των πόλεων για την αντιµετώπιση των
εχθρικών επιδροµών από Άραβες και πειρατές, που έπλητταν τις παράκτιες περιοχές του
Βυζαντίου. Οι πληροφορίες µας για τα αµυντικά έργα αυτής της περιόδου, όταν δεν είναι
εµφανώς ορατά, στηρίζονται ως επί το πλείστον στις ιστορικές πηγές ενώ σε ελάχιστες
περιπτώσεις είναι επιβεβαιωµένες και από την ανασκαφική έρευνα.
Το σύστηµα οχύρωσης πόλεων ή µεµονωµένων θέσεων όπως ίσχυε κατά την κλασική
και ρωµαϊκή αρχαιότητα ελάχιστα τροποποιήθηκε ή βελτιώθηκε από τους Βυζαντινούς αφού
και η τεχνολογία των όπλων (τόξα, ξίφη, πολιορκητικές µηχανές, καταπέλτες) δεν άλλαξε
ουσιαστικά σε όλη τη διάρκεια του µεσαίωνα, τόσο στο Βυζάντιο όσο και στη ∆ύση, έφτασε
δε στο υψηλότερο επίπεδο αρτιότητας µε τις τριπλές αµυντικές ζώνες των οχυρώσεων της
Κωνσταντινούπολης. Τα κάστρα αυτή την εποχή µπορεί να περιλαµβάνουν είτε φρούριο και
οχυρωµένο οικισµό σε υπερυψωµένες θέσεις - συχνά πάνω σε παλαιότερες οχυρώσεις, µε
σκοπό την εξασφάλιση της προστασίας των κατοίκων - είτε την κατοικία και το διοικητικό -

οικονοµικό κέντρο της τοπικής διοίκησης στο φεουδαρχικό σύστηµα, µε σκοπό τον έλεγχο
της κατακτηµένης περιοχής.
Στην παλαιότερη οχυρωµατική τέχνη, όπως αυτή αποτυπώνεται στα οχυρωµατικά έργα
Βυζαντινών αλλά και Φράγκων, τα κατακόρυφα τείχη, που περιβάλλουν το ψηλότερο σηµείο
λόφων, διακόπτονται από προεξέχοντες υπερυψωµένους πύργους ορθογώνιας ή κυκλικής
κάτοψης που προστατεύουν τα µεταπύργια διαστήµατα. Χαρακτηριστικά στην κατηγορία
των φράγκικων κάστρων είναι τα κάστρα της Καρύστου και της Βωλάδας Καρπάθου,.
Το Κάστρο της Καρύστου θεµελιώθηκε στις αρχές του 13ου αι. από τους Λοµβαρδούς
κατά το διάστηµα της κυριαρχίας του Ravano dalle Carceri (1209-1216) στο λόφο όπου
βρισκόταν η αρχαία ακρόπολη. Πήρε την ονοµασία Castel Rosso από το κεραµιδί χρώµα της
τοιχοποιίας του.
Το Κάστρο της Βωλάδας Καρπάθου κατασκευάστηκε κατά την πρώτη περίοδο της
δυναστείας των Κορνάρων (14ος αι.), πιθανότατα ως έδρα του τοπικού φεουδάρχη κατά την
περίοδο επιδροµών.
Στην κατηγορία των κάστρων µε βυζαντινούς πυρήνες ανήκουν τα κάστρα της
Μυτιλήνης, της Βολισσού Χίου και της Ικαρίας.
Το Κάστρο της Μυτιλήνης περιλαµβάνει µια πρώτη βυζαντινή φάση οχύρωσης, µια
δεύτερη κύρια κατασκευαστική φάση του 14ου αι. και τέλος µία τουρκική που χρονολογείται
στο πρώτο µισό του 16ου αι. και χωρίζεται σε τρία τµήµατα: το άνω, το µεσαίο και το κάτω
κάστρο.
Το Κάστρο της Βολισσού στη Χίο κτίστηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους,
πιθανότατα τον 11ο αι., και κατά τα µέσα του 15ου αιώνα επισκευάστηκε από τους Γενουάτες.
Αν και το περιτείχισµα και οι πύργοι του είναι σήµερα ηµικατεστραµµένοι, διακρίνεται µε
σαφήνεια το πεντάπλευρο σχήµα του κάστρου µε τους έξι πύργους του.
Το βυζαντινό Κάστρο της Ικαρίας (ή Κοσκινά) ανήκει σε έναν τύπο οχύρωσης που
πρωτοεµφανίζεται µεταξύ 7ου και 9ου αι. Κατά την περίοδο της κατοχής του νησιού από τους
Γενουάτες Αράγκιους (1362-1481) το κάστρο επισκευάστηκε και ενισχύθηκε σηµαντικά
αποκτώντας τη σηµερινή του µορφή.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης κάστρα κατασκευασµένα από τους Ιωαννίτες
Ιππότες, ενδεικτικά της παρουσίας και της δύναµής τους στο χώρο της Μεσογείου. Οι
Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου (1306-1522) ξεκίνησαν ως θρησκευτικό τάγµα από τα
Ιεροσόλυµα αλλά σύντοµα οργανώθηκαν και στρατιωτικά. Μετά την πτώση των
Ιεροσολύµων (1247) και πρόσκαιρη εγκατάστασή τους στην Κύπρο, οι Ιππότες έφτασαν
τελικά στη Ρόδο, όπου ίδρυσαν το νησιωτικό κράτος τους. Με κοινό εχθρό τους
µουσουλµάνους και σύµµαχο τους Βενετούς και τις άλλες δυνάµεις της εποχής στην
ανατολική Μεσόγειο επιδόθηκαν από νωρίς στην οχύρωση των κτήσεών τους. Μετά τα µέσα
του 15ου αι. και τις νέες αµυντικές ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από τη χρήση των
πυροβόλων όπλων, οι Ιωαννίτες Ιππότες, κυρίως ο Μεγάλος Μάγιστρος και µηχανικός Pierre
d’ Aubusson (1476-1503) και οι τέσσερις επόµενοι Μεγάλοι Μάγιστροι του Τάγµατος,
ενδιαφέρθηκαν ζωηρά για την ενίσχυση και µετατροπή των οχυρώσεων των κτήσεών τους
στο Αιγαίο.
Το κάστρο της Χώρας Καλύµνου (φ. 2) κατασκευάστηκε κατά την περίοδο της
Ιπποτοκρατίας (1308-1522). Βρίσκεται σε εντυπωσιακή τοποθεσία, σε υψόµετρο 210 µέτρων.
Σήµερα σώζεται σε µεγάλο βαθµό το περιµετρικό τείχος του και από τον οικισµό που
βρισκόταν στο εσωτερικό του ερείπια οικιών καθώς και δέκα µικροί ναοί. Το έργο της
αποτύπωσης, καθώς και η υλοποίηση του έργου, ήταν εξαιρετικά δύσκολο, λόγω της
δυσχερούς προσβάσεως στο κάστρο αλλά και του πολύ πυκνού δικτύου οικιών που τελικώς
αποκαλύφθηκαν. Με βάση αυτή την υποδοµή πραγµατοποιήθηκε η κατασκευή φυλακείου εκδοτηρίου αµέσως µετά την είσοδο στο κάστρο και η αποκατάσταση των κτιρίων µιας
γειτονιάς, που σώζονταν σε ικανό ύψος, στα οποία δόθηκαν νέες χρήσεις (χώροι ενηµέρωσης
- εξυπηρέτησης επισκεπτών, εκθέσεων, χώροι υγιεινής και ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων).
Η κατασκευή του κάστρου της Αντιµάχειας στην Κω (φ. 3) ανάγεται επίσης στην
εποχή της Ιπποτοκρατίας (1308-1522). Επισκευάστηκε και επεκτάθηκε το 1494 από το
Μεγάλο Μάγιστρο Pierre d’ Aubusson, ενώ η είσοδός του ενισχύθηκε µε επιβλητικό

ηµικυκλικό προµαχώνα από το Μεγάλο Μάγιστρο Fabricio del Carretto (1513-1521).Σε
εφαρµογή εγκεκριµένης µελέτης πραγµατοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης της
εξωτερικής πύλης και καθαρισµού των πορειών περιήγησης, διαµορφώθηκαν στάσεις
ανάπαυσης και εποπτικής θέασης, χώρος συγκέντρωσης επισκεπτών εντός του κάστρου.
Κατασκευάστηκαν επίσης, µικρό λιθόκτιστο αναψυκτήριο, ξύλινο φυλάκειο - εκδοτήριο
εισιτηρίων και χώρος στάθµευσης.
Η κατασκευή του Κάστρου της Χάλκης πάνω σε ερείπια ελληνιστικής ακρόπολης
συνδέεται ιδιαίτερα µε το Μεγάλο Μάγιστρο και µηχανικό Pierre d’ Aubusson (1476-1503).
Κάτω από το κάστρο εκτείνονται τα ερείπια του µεσαιωνικού οικισµού του Χωριού, της
παλαιάς πρωτεύουσας του νησιού, που άρχισε να εγκαταλείπεται από τους κατοίκους του
σταδιακά από τα τέλη του 19ου αιώνα.
Το Κάστρο της Κρητηνίας Ρόδου κατασκευάστηκε πιθανότατα µε εντολή και έξοδα
του Μεγάλου Μαγίστρου Gianbattista Orsini (1467-1476), προκειµένου να προστατευτεί η
παραθαλάσσια τοποθεσία από τους πειρατές και κυρίως τους Τούρκους. Η κατασκευή του
ολοκληρώθηκε στις αρχές του 16ου αι. επί Μεγάλου Μαγίστρου Fabrizio del Caretto. Σε αυτό
εργάστηκαν σπουδαίοι µηχανικοί, όπως ο Basilio della Scola de Vicenza, φροντίζοντας το
κάστρο να ενισχυθεί ώστε να ανταπεξέλθει στις νέες αµυντικές εξελίξεις.
Το Κάστρο του Καστελόριζου (φ. 4) κτίστηκε από τους Ιωαννίτες Ιππότες το 14ο αι.
πάνω στα ερείπια αρχαίου κάστρου. Καταστράφηκε το 1788 από τον Λάµπρο Κατσώνη κατά
την προσπάθεια απελευθέρωσης του νησιού από τους Τούρκους. Στα πλαίσια του έργου
ανάδειξης που έχει ολοκληρωθεί, επιλέχθηκε η αναβίωση µιας ερειπωµένης γειτονιάς. Αφού
έγινε αποκατάσταση των κτιρίων, δόθηκαν χρήσεις γραφείων και αποθήκης του
παρακείµενου µουσείου, ξενώνα, περιοδικών εκθέσεων, χώρου ενηµέρωσης επισκεπτών,
αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής µε πρόβλεψη για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Επίσης,
υλοποιήθηκε η αποκατάσταση των παλαιών µονοπατιών, έγιναν πλήρεις αρχιτεκτονικές
αποτυπώσεις των σωζόµενων τµηµάτων του κάστρου και µικρής κλίµακας ανακτίσεις και
ενισχύσεις της τοιχοποιίας του κυκλικού πυργίσκου και του Πύργου, ενώ έγιναν οι
απαραίτητες εγκαταστάσεις για το φωτισµό ανάδειξης του µνηµείου.
Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται ακόµη κάστρα κτισµένα από τους Γενουάτες (13ος ος
16 αι.) που αποτυπώνουν την ισχύ της δικής τους εξουσίας στον χώρο αλλά και την αγωνία
τους για τη διατήρηση του ελέγχου των εµπορικών δρόµων της Ανατολής, που απειλούνταν
από Βενετούς αλλά και Τούρκους, καθώς κατά το 13ο και 14ο αι. η παραθαλάσσια Γένουα
υπήρξε ένα από τα σηµαντικότερα ιταλικά κράτη που κυριάρχησαν στο χώρο της Μεσογείου.
Οι πύργοι Gattilusi (φ. 5), χτισµένοι από τους Γενουάτες Gattilusi, αποτελούσαν µέρος
ευρύτερου φρουριακού συγκροτήµατος που περιβαλλόταν από τάφρο και περιελάµβανε
περίβολο και τρεις πύργους, από τους οποίους ο νοτιοανατολικός σώζεται σχεδόν
ακέραιος.Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη έγιναν εργασίες διαµόρφωσης της πορείας
ανόδου προς τους Πύργους, χώρου στάθµευσης, δηµιουργίας λιθόκτιστου φυλακείου εκδοτηρίου εισιτηρίων και συστήµατος ελέγχου εισόδου - εξόδου από τον αρχαιολογικό
χώρο, αποκατάσταση προϋπάρχοντος κτίσµατος σε χώρο αναψυκτηρίου και φωτισµός
ανάδειξης των Πύργων και του υποκείµενου βράχου.
Το Κάστρο της Μύρινας στη Λήµνο κατασκεύασαν οι Βενετοί διατηρώντας τµήµατα
προγενέστερης φάσης βυζαντινής περιόδου (αρχές 12ου αι). Η σηµερινή δοµή και οργάνωσή
του οφείλεται στους Γενουάτες Gattilusi που το αναδιαµόρφωσαν (15ος αι.) καθώς και στις
µεταγενέστερες επεµβάσεις Βενετών και Τούρκων.
Τα παλαιότερα σωζόµενα τµήµατα του κάστρου της Μήθυµνας στη Λέσβο ανήκουν
στην περίοδο των Gattilusi (1355-1462) και χρονολογούνται στο β΄ µισό του 14ου αι, αλλά το
µεγαλύτερο µέρος του ανήκει στην τουρκοκρατία. Στην ακρόπολη διαπιστώνεται συνεχής
κατοίκηση από τα προϊστορικά χρόνια έως σήµερα.Σηµαντικός αριθµός κάστρων είναι
βενετικά κι αποτελούν εξαιρετικά δείγµατα οχυρωµατικής αρχιτεκτονικής και σύµβολα της
ισχύος και του πολιτιστικού επιπέδου της Γαληνοτάτης ∆ηµοκρατίας. Η Βενετία,
εγκαινιάζοντας από το 13ο αι. την κυριαρχία της στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
ως ένας από τους σηµαντικότερους εταίρους της ∆΄ Σταυροφορίας, απέκτησε σηµαντικούς
εµπορικούς και ναυτικούς σταθµούς στο χώρο της Μεσογείου, διασφαλίζοντάς τους µε την
κατασκευή κάστρων. Τα κάστρα αυτά αποτελούσαν είτε επισκευές-συµπληρώσεις

προγενέστερων βυζαντινών ή φράγκικων οχυρώσεων (Επτάνησα), είτε νέες κατασκευές,
στρατιωτικού χαρακτήρα σε θέσεις στρατηγικής σηµασίας (Κρήτη). Κατά την πρώτη περίοδο
της Βενετοκρατίας (1204-1453) διατηρήθηκαν τα χαρακτηριστικά της µεσαιωνικής
οχυρωµατικής αρχιτεκτονικής, ενώ µετά το δεύτερο µισό του 15ου αι. ακολουθήθηκαν οι
αρχές χάραξης του "προµαχωνικού συστήµατος οχύρωσης". Η Ενετική κυριαρχία
διατηρήθηκε στον ελλαδικό χώρο έως την πτώση της Γαληνοτάτης ∆ηµοκρατίας, το 1779.
Συγκεκριµένα µετά την ανακάλυψη της πυρίτιδας (14ος αι.) και τη διάδοση των
πυροβόλων όπλων κατά το β΄ µισό του 15ου αι., πρόβαλε άµεση η ανάγκη δηµιουργίας ενός
νέου τύπου κάστρου, ικανού να ανταπεξέλθει στην νέα πολεµική τεχνολογία. Με επίκεντρο
την Ιταλία και επιστηµονικό δυναµικό µερικές από τις κορυφαίες προσωπικότητες της
Αναγέννησης (Leonardo da Vinci, Michelangelo) αλλά κυρίως µηχανικούς ειδικευµένους στη
φρουριακή αρχιτεκτονική, όπως τον Michele Sanmicheli, τον Antonio da Sangallo και τον
Giuglio Savorgnano, διαµορφώθηκαν οι ιδανικές αρχές χάραξης των οχυρώσεων. Ο νέος
τύπος οχύρωσης, γνωστός ως «Fronte Bastionato» αντικατέστησε τα κάθετα πυρά του
µεσαίωνα µε πλευρικά. Η χάραξη των οχυρώσεων τώρα, αντίθετα µε την παλαιότερη τυχαία
ή εµπειρική χάραξη µε βάση αποκλειστικά τη φυσική διαµόρφωση του εδάφους, είναι το
αποτέλεσµα επιστηµονικών µεθόδων, γεωµετρικών µετρήσεων και µαθηµατικών αναλογιών.
Στην πράξη η ιδανική διάταξη των οχυρώσεων προσδιοριζόταν και από συνισταµένες όπως
τη µορφολογία του τοπικού εδάφους ή τις τυχόν προϋπάρχουσες οχυρώσεις δίνοντας στο
κάστρο την ιδιαίτερη κάθε φορά µορφή του.
Το Κάστρο της Λέρου κτίστηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους, επισκευάστηκε από
τους Ιωαννίτες Ιππότες το 14ο αι. και κυρίως από τους Βενετούς επί διοίκησης Fantino
Querini (15ος αι.). Νέες κατασκευές έγιναν στο κάστρο επί τουρκικής και ιταλικής κατοχής.
Η οχύρωση της νησίδας Γραµβούσας (φ. 6) από τους Βενετούς αποφασίστηκε εξαιτίας
της στρατηγικής της θέσης στα πλαίσια αντιµετώπισης της τουρκικής απειλής στην Κρήτη,
µετά την Bενετοτουρκική συνθήκη του 1573. Υλοποιήθηκε από τον προβλεπτή A. Grimani
µε σχέδια και επίβλεψη του Latino Orsini το 1584.Η αρχιτεκτονική πρόταση ανάδειξης του
κάστρου, της οποίας η υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπει τη διαµόρφωση του
χώρου εισόδου - υποδοχής στην προβλήτα του λιµανιού, του µονοπατιού πρόσβασης στο
κάστρο και των πορειών περιήγησης εντός του κάστρου, καθώς και η αποκατάσταση της
κεντρικής πύλης και στερεωτικές εργασίες στα περιµετρικά τείχη. Ειδικά για την παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος, θα χρησιµοποιηθούν φωτοβολταϊκές µονάδες φιλικές προς το
περιβάλλον καθώς και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.
Το κάστρο της Σούδας (φ. 7) άρχισε να κτίζεται από τους Βενετούς το 1579 στα
πλαίσια ευρύτερου αµυντικού προγράµµατος για προστασία από πειρατικές και κυρίως
τουρκικές επιδροµές. Το κάστρο περιήλθε στην κυριαρχία των Τούρκων το 1715 µετά από
µακρά πολιορκία Στα πλαίσια του έργου, που έχει ήδη υλοποιηθεί, έγινε διαµόρφωση
πορειών περιήγησης, στερεωτικές εργασίες σε τµήµατα του δυτικού τείχους, στο κτίριο των
παλαιών στρατώνων για τη στέγαση λειτουργιών ενηµέρωσης - έκθεσης, καθώς και στο
παλαιό κτίσµα του Σηµατωρείου στο οποίο σύµφωνα µε τη µελέτη δόθηκε χρήση
αναψυκτηρίου. Σε επιλεγµένα σηµεία τοποθετήθηκαν πληροφοριακές πινακίδες, ενώ πλησίον
της πύλης εισόδου πινακίδες ενηµέρωσης για τις παρεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν.
Το κάστρο της Σητείας κτίστηκε από τον Enrico Pescatore το 1204, ενώ δέχτηκε και
µεταγενέστερες επεµβάσεις από τους Βενετούς. Υπέστη σοβαρές ζηµιές από σεισµό το 1303
και από λεηλασίες του πειρατή Χαϊρεντίν Μπαρµπαρόσα το 1538 ενώ κατά τη διάρκεια της
τουρκοκρατίας έγιναν επισκευές και προσθήκες. Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται, και
µεµονωµένες περιπτώσεις κάστρων κατασκευασµένων για ειδικούς σκοπούς, όπως το κάστρο
Πυθαγορείου στη Σάµο, που έκτισαν οι Έλληνες κατά τον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του
1821 και συγκεκριµένα το 1824 από τον ηγέτη και αγωνιστή Λυκούργο Λογοθέτη. Η
κατασκευή του αποφασίστηκε µετά την καταστροφή της Κάσου και των Ψαρών υπό το φόβο
για επικείµενη τουρκική ή αιγυπτιακή απόβαση στο νησί.
Τέλος, µία ειδική κατηγορία κάστρων αποτελεί η οχύρωση µικρών αγροτικών
οικισµών στο Αιγαίο, η κατασκευή των οποίων ανάγεται στο 14ο και 15ο αι. και αποδίδεται
στους Φράγκους ηγεµόνες τους, κυρίως Βενετούς και Γενουάτες. Βασικό χαρακτηριστικό
τους είναι η περιµετρική διάταξη των σπιτιών σε συνεχή δόµηση. Έτσι τον οχυρωµατικό

περίβολο του κάστρου σχηµατίζει ο πίσω τοίχος της εξωτερικής ζώνης των σπιτιών, που
διαθέτει ελάχιστα µικρά ανοίγµατα για έλεγχο και αερισµό.
Το Κάστρο της Κιµώλου ιδρύθηκε στα τέλη του 16ου αι. από τον Ιωάννη Ράφο,
πιθανώς για την παροχή στέγης στους ναυτικούς και τις οικογένειές τους. Κατά το 17ο αι. ο
οικισµός επεκτάθηκε έξω από τα τείχη. Το κάστρο κατελήφθη το 1617 από τους Τούρκους
και το 1683 κάηκε από πειρατές.
Το κάστρο Καλλίστης Σαντορίνης είναι το καλύτερα σωζόµενο από τα πέντε
µεσαιωνικά καστέλλια του νησιού. Χρονολογείται στα τέλη του 15ου ή στις αρχές του 16ου
αιώνα, ενώ φαίνεται πως υπήρξε συνεχής κατοίκηση του χώρου ως τον καταστροφικό σεισµό
του 1956.
Η σηµερινή µορφή του κάστρου της Αστυπάλαιας (φ. 8) οφείλεται στους Βενετούς και
ανάγεται πιθανότατα στις αρχές του 15ου αι. Η πρώτη επέκταση του οικισµού εκτός του
κάστρου χρονολογείται στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα, το κάστρο όµως, όπου
πιθανολογείται η ύπαρξη της ακρόπολης της αρχαίας Αστυπάλαιας, εγκαταλείφθηκε οριστικά
µετά τον καταστροφικό σεισµό του 1956. Η µελέτη ανάδειξης προβλέπει την επιλεκτική
αποκατάσταση οικιών εντός του κάστρου που εµπεριέχουν αντιπροσωπευτικά
χαρακτηριστικά ιστορικής αξίας, όπως το «σπίτι του Γιατρού», γνωστό και σαν «αρχοντικό»
µε την ενδιαφέρουσα ξυλόγλυπτη οροφή και το «Σεράϊ». Η µελέτη προτείνει, επίσης, τη
δηµιουργία εσωτερικής πορείας περιήγησης και τη βελτίωση του φωτισµού του µνηµείου
εσωτερικά και εξωτερικά.
Το Πρόγραµµα "Κάστρων Περίπλους" παρουσιάστηκε µε επιτυχία στο Palazzo Ducalle
της Βενετίας, µε την ευκαιρία του εορτασµού των 500 χρόνων της ελληνικής κοινότητας, το
∆εκέµβρη του 1998 καθώς και σε πολλούς σταθµούς του Αιγαίου και του Ιονίου, µε την
ευκαιρία της έναρξης ή της ολοκλήρωσης των έργων ανάδειξης στα κατά τόπους κάστρα.
Ειδικότερα, τα µνηµεία της φρουριακής αρχιτεκτονικής του Αιγαίου, από τη
Σαµοθράκη ως την Κρήτη, σφραγίζουν µε την παρουσία τους ένα χώρο µε ιδιαίτερη
γεωγραφική σηµασία, που συνδέει τις θαλάσσιες διακινήσεις της ανατολικής και της δυτικής
Μεσογείου καθώς απετέλεσε σηµαντικό εµπορικό σταυροδρόµι και κέντρο συνάντησης
διαφορετικών πολιτισµών. Οι παράκτιες οχυρώσεις του Αιγαίου, µε συνεχή κατοίκηση από
την αρχαιότητα έως τη νεότερη εποχή, υπήρξαν κύρια κέντρα ναυτικής διακίνησης και
φορείς πολιτισµικών προσµείξεων µε εξαιρετική σηµασία τόσο για την Ελλάδα όσο και για
τον ευρύτερο µεσογειακό χώρο, λόγω της ξεχωριστής ιστορικής πορείας τους και της
πολιτιστικής προσφοράς τους στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισµού.

Φ. 1. Αεροφωτογραφία του κάστρου της Σίφνου
Ph. 1. Aerial photo of Sifnos

Φ. 2. Αεροφωτογραφία του κάστρου της Καλύµνου
Ph. 2. Aerial photo of Kalymnos

Φ. 3. Αεροφωτογραφία του κάστρου της Αντιµάχειας Κω
Ph. 3. Aerial photo of Antimachia, Kos

Φ. 4. Αεροφωτογραφία του κάστρου του Καστελλόριζου
Ph. 4. Aerial photo of Kastellorizo

Φ. 5. Αεροφωτογραφία του κάστρου των Πύργων Gattilusi, Σαµοθράκη
Ph. 5. Aerial photo of Towers of Gattilusi, Samothrace

Φ. 6. Αεροφωτογραφία του κάστρου της Γραµβούσας, Κρήτη
Ph. 6. Aerial photo of Gramvousa, Crete

Φ. 7. Αεροφωτογραφία του κάστρου της Σούδας, Κρήτη
Ph. 7. Aerial photo of Souda, Crete

Φ. 8. Αεροφωτογραφία του κάστρου της Αστυπάλαιας
Ph. 8. Aerial photo of Astypalea

