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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΣΤ ΡΟ 

Στη Ρωμαϊκή και βυζαντινή εποχή το τείχος που 
περιέβαλε μια πόλη και γενικά το φρούριο, το οχυρό μικρής 
ή μεγάλης έκτασης (λατινικά castrum). Το castellum 
(καστέλι) υποκοριστικό του κάστρου, δήλωνε τους πύργους 
ή μικρότερα κάστρα. 

Το μεσαιωνικό κάστρο - κατοικία του φεουδάρχη 
μεταφέρθηκε στην Ελλάδα με την ίδρυση των Φραγκικών 
κρατών μετά το 1204. Τα παραθαλάσσια κάστρα έπρεπε να 
απέχουν από την θάλασσα τουλάχιστον 20 μέτρα και μέχρι 
70 μέτρα. Το πάχος του τείχους ήταν τουλάχιστον 2,30 
μέτρα και το ύψος 9,20 μέτρα. Το εξωτερικό τείχος του 
κάστρου, που ήταν αρχικά ένας ορθογώνιος χτισμένος 
περίβολος, ενισχύθηκε γρήγορα με πολυάριθμους πύργους, 
που είχαν ύψος μεγαλύτερο από το ύψος του τείχους. Το 
σχήμα των πύργων ποικίλλει (ημικυκλικό, τετράγωνο, 
πεντάγωνο, εξάγωνο, οκτάγωνο). 

Μέσα στους πύργους τοποθετούσαν τις βαλλιστικές 
μηχανές. Στο ανώτερο τμήμα του τείχους ήταν ο διάδρομος 
κυκλοφορίας των πολεμιστών και οι τοξοθυρίδες. Πολλές 
φορές έξω από το τείχος κατασκευάζονταν προτειχίσματα, 
χαμηλότερα σε ύψος. Μεταξύ τείχους και προτειχίσματος 
συνήθως συνωστίζονταν οι γύρο από την πόλη πληθυσμοί 
της υπαίθρου. Η περιφερειακή τάφρος, με βάθος ίσο ή 
μεγαλύτερο από τα θεμέλια των τειχών (η διώρυγα και η 
φόσσα των βυζαντινών), αποτελούσε την πρώτη άμυνα. Οι 
πύλες της εισόδου του κάστρου βρίσκονταν δύο ισχυρών 
πύργων, με θυρόφυλλα ενισχυμένα με σίδερο. Μπροστά 
στην είσοδο κατασκευάζονταν πολλές φορές ανασυρόμενη 
γέφυρα. 

Στο εσωτερικό του τείχους κατασκευάζονταν συχνά 
δεύτερο τείχος, επίσης με πύργους, το οποίο έδινε την 
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δυνατότητα της τελευταίας άμυνας . Οι πύργοι είχαν 
ιδιαίτερη είσοδο . από το εσωτερικό της πόλης και όχι από 
τις επάλξεις του τείχους. Είχαν προεξοχές και οι Βυζαντινοί 
τις ονόμαζαν «τοξοβολικούς εξώστες» κα1 υπήρχαν μεταξύ 
τους κενά για να ρίχνονται στους εχθρούς ζεματιστό νερό ή 
λάδι και λιωμένο μολύβι. Συμπλήρωμα απαραίτητο του 
κάστρου ήταν οι δεξαμενές και οι αποθήκες τροφίμων και 
εφοδίων. Στο κάστρο έμενε μόνιμη φρουρά και στο βυζάντιο 
την επίβλεψη είχε ειδικός αξ ι ωματούχος , ο δομέστιχος των 
τειχών . 

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τα Βενετσιάνικα κάστρα αποτελούν μια κατηγορία 
κάστρων , μιας ορισμένης ιστορικής περιόδου που υπάρχουν 
στην Ελλάδα . Είναι κάστρα που παρουσιάζουν ορισμένα 
κοινά γνωρίσματα τα οποία μπορούν . συγκριτικά 
θεωρούμενα ως προς τα γνωρίσματα μιας άλλης 
κατηγορίας , να μας οδηγήσουν στην εξαγωγή και 
διατύπωση συμπερασμάτων σχετικά με την εξέλιξη π . χ . της 
πολεμικής τέχνης, ή της τεχνικής , ή και της πολεοδομίας 
μιας εποχής. 

Βέβαια υπάρχουν και άλλες κατηγόριες κάστρων , που 
συνιστούν , σαν σύνολο , ένα μνημειακό πλούτο του οποίου η 
μελέτη θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια σειρά εκτάκτως 
ενδιαφερόντων συμπερασμάτων . 

Τα βενετσιάνικα κάστρα , που είναι χτισμένα στις 
πρώην Βενετσιάνικες κτήσεις όπως κατά μήκος της 
Ανδρεατικής και του Ιονίου , στις ακτές της Πελοποννήσου . 
στην Κρήτη και την Κύπρο , κατά μια άποψη μπορούμ ε να τα 
διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες: 

Α) αυτά που χτίστηκαν σε ήδη γνωστές οχυρές θέσεις , 
πάνω στα ερείπια παλαιοτέρων κάστρων . βυζαντινών ή 
φραγκικών. 

Β) αυτά που εξ αρχής χτίστηκαν από τους Βενετούς . 

Π ΗΓΗ .. Βε\•ετσι{η•ικα Κάστρα Στην Ε)J.όδα " - Δ. Ζt)βuς ~ '"Φρουριακά 
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Έτσι π . χ στα Επτάνησα , στη Χαλκίδα , στο Ναύπλιο , ο ι 
Βενετοί χρησιμοποίησαν κάστρα που ήδη υπήρχαν και τα 
επεξέτηναν ή τα προσάρμοσαν γενικά στις ανάγκες τους 
κ.λ.π. Ενώ στην Κρήτη , αντίθετα οι Βενετοί βρέθηκαν στην 
ανάγκη να κατασκευάσουν πολλά φρούρια , ιδίως κατά 
μήκος της βόρειας παραλίας του νησιού, για να 
αντιμετωπίσουν τις τουρκικές επιθέσεις. 

Από μια άλλη άποψη, αποστολής ή και μεγέθους 
θεωρούμενα, θα μπορούσαμε να τα διακρίνουμε σε κάστρα 
που είχαν προορισμό να προστατεύσουν μια ολόκληρη 
πόλη, ή σε κάστρα που η αποστολή τους ήταν η προστασία 
και η κατοχή μιας στρατηγικής σημασίας θέσεως, μικρότερες 
κατασκευές όπως π.χ φυλάκια , για την επιτήρηση μιας 
ορισμένης περιοχής και την μετάδοση μιας επειγούσης 
ειδήσεως , συμπλήρωναν την αμυντική οργάνωση του 
νησιού , της πόλεως , της περιοχής εν γένει. 

Έτσι το Ηράκλειο π.χ ή τα Χανιά αποτελούσαν σωστές 
περιτειχισμένες πόλεις που περιβάλλονται από τείχη 
ισχυρότατα και σειρά ολόκληρη πρόσθετων οχυρωματικών 
έργων. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την Κέρκυρα , και 
βεβαίως το ίδιο συνέβαινε παλαιότερα με την Χαλκίδα και 
τις παλιές πρωτεύουσες της Κεφαλονιάς κα ι της Ζακύνθου. 
Αντίθετα, τα κάστρα της Γραμβούσας , της Σούδας και της 
Σπιναλόγκας, των τριών δηλαδή νησίδων που βρίσκονται 
κατά μήκος και κοντά στης βόρειες ακτές της Κρήτης, είναι 
φανερό πως αποτελούν έργα κατασκευασμένα σε θέσεις 
στρατηγικής σημασίας , οι δε μικροί οικισμοί τους οποίους 
περιλαμβάνουν , έχουν και αυτοί χαρακτήρα μονίμων 
στρατιωτικών καταυλισμών περισσότερο παρά πόλεων . 

Ας δούμε τώρα ποια είναι , σε γενικές γραμμές , τα 
χαρακτηριστικά των παλαιοτέρων κάστρων , αυτών δηλαδή 
που ναι μεν αποκαλούμε βενετσιάνικα αλλά που έχουν 
αντικαταστήσει παλαιότερα υφιστάμενα στις ίδιες θέσεις 
κάστρα. 

Παραδείγματα αυτού του είδους μπορούμε να βρούμε 
στα νησιά του Ιονίου. Στην Κεφαλονιά π.χ. σώζεται το 
κάστρο του Αγ. Γεωργίου, σ' ένα λόφο όχ ι μακριά από το 
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Αργοστόλι. Το σχήμα του είναι μάλλον ακανόνιστο και δεν 
φαίνετε να ακολουθεί κάποιο νόμο , όπως θα δούμε να 
συμβαίνει σε μεταγενέστερα παραδείγματα. Εδώ το τείχος 
περιβάλλει το ψηλότερο σημείο του λόφου που δεσπόζει της 
περιοχής και είναι διαρθρωμένο σύμφωνα με τους κανόνες 
της παλαιότερης οχυρωματικής τέχνης, διακόπτεται δηλαδή 
κατά διαστήματα από προεξέχοντες πύργους που επιτηρούν 
και πλαγιοβολλούν τα μεταπύργιο διαστήματα και ενισχύουν 
τις γωνίες του τείχους. Μέσα στο κάστρο, στην 
περιορισμένη οπωσδήποτε επιφάνεια που περικλείει, 
βρίσκονται οι κατοικίες του διοικητού, των αξιωματικών του, 
ναοί, κατοικίες αρχόντων, αποθήκες δεξαμενές κ.λ.π . Έξω 
από το κάστρο, σ' ένα πλάτωμα που υπάρχει κοντά, 
αναπτύσσεται ο εκτός του κάστρου οικισμός. . Οι κάτοικοι του 
κατέφευγαν σε ώρες ανάγκης μέσα σε κάστρο, για να 
προφυλαχθούν και να πολεμήσουν. 

Το κάστρο του Αγ. Γεωργίου υπήρχε πριν την 
κατάληψη της Κεφαλονιάς από τους Βενετούς. Υπήρχε εκεί 
στα χρόνια των φράγκων ηγεμόνων Κεφαλληνίας 
Ζακύνθου, των Τόκκων και των Ορσίνι, κι είναι πιθανό να 
υπήρχε και στα χρόνια των Βυζαντινών , μια και είναι 
γνωστό πως η Κεφαλονιά ήταν έδρα στρατηγού που 
διοικούσε το ομώνυμο θέμα. Έτσι, η σημερινή μορφή του 
κάστρου, παρ' όλες τις τροποποιήσεις ή τις ανακατασκευές 
ακόμα που αναπόφευκτα έχει υποστεί, είναι σαφώς 
επηρεασμένη, ως προς το γενικό σχήμα, από την 
προϋπάρχουσα μορφή. 

Το κάστρο του Αγ. Γεωργίου λειτο υργούσε και σαν 
οχυρό και σαν διοικ ητικό κέντρο του νησιού μέχρι τον 180 
αιώνα , τότε μόνο , όταν πια το αναπτυσσόμενο εν τω μεταξύ 
Αργοστόλι έγινε δυναμικά η πραγματική πρωτεύουσα του 
νησιού, το κάστρο εγκαταλείφθηκε κι έχασε τη σημασία του , 
ερειπώθηκε ο μ έσα σ ' αυτό οικισμός και στην θέση του 
δημιουργήθηκε το νεώτερο πευκοδάσος που σκέπασε τη 
μεσαιωνική πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς. 

Κάτι ανάλογο με το κάστρο του Αγ . Γεωργίου 
συμβαίνει και με την γειτονική Ζάκυνθο. Στον απότομο λόφο 
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που υψώνεται πίσω ακριβώς από την πόλη οι Βενετοί 
βρήκαν έτοιμο ένα κάστρο με την ίδια ακριβώς προϊστορία: 
φράγκικο πριν από τους Βενετούς , Βυζαντινό πριν από τους 
Φράγκους , ίσως και ελληνικό ακόμη παλιότερα . Το σχήμα 
του λόφου υπαγορεύει το σχήμα του κάστρου , τα 
γνωρίσματα είναι τα ίδια και οι προσθήκες και οι 
τροποποιήσεις είναι φανερές: είναι οι επάλληλοι 
προμαχώνες για τα κανόνια που εν τω μεταξύ 
αντικατέστησαν τα τόξα. Από την κάτοψη μπορούμε ν' 
αντιληφθούμε τη μορφή και τη συγκρότηση όχι μόνο του 
κάστρου , αλλά και της πόλεως που υπήρχε εκεί μέσα, μιας 
τυπικής μεσαιωνικής πόλεως, με στενούς και δαιδαλώδες 
δρόμους , χωρίς σχεδόν ελεύθερους χώρους , χωρίς 
δυνατότητα επεκτάσεως. Όπως την Κεφαλονιά έτσι και εδώ 
ο νεότερος παράλιος οικισμός θα αναπτυχθεί δυναμικά και 
θα υποκαταστήσει την οχυρωμένη πόλη , μόνο που η μικρή 
απόσταση του κάστρου από την ακτή θα κάνει ευκολότερη 
την ανάπτυξη του ήδη από τις αρχές του 16ου αιώνα. Πριν 
από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο λίγα ερείπια απέμειναν από 
την πόλη του κάστρου, σήμερα ο πευκώνας ποίJ κι εδώ έχει 
δημιουργηθεί έχε ι καλύψει τα πάντα, αλλά έχει καλύψει και 
το ίδιο το τείχος. Έτσι, ουσιαστικά το κάστρο · δεν υπάρχει, 
κι η πόλη έχει χάσε ι τη μνημειακή στέψη του λόφου στον 
οποίο προβάλετε, έχει χάσει ένα σημαντικό μέρος της 
φυσιογνωμίας της, ή διαφορετικά ένα μέρος της ιστορικής 
της μνήμης. 

Πολλοί ελληνικοί οικισμοί , περιτειχισμένοι από 
παλαιότερες εποχές, εξακολουθούσαν τη ζωή τους και κάτω 
από την βενετσιάνικη κυριαρχία μέσα στα τείχη και στις ίδιες 
θέσεις , ως τη στιγμή που η σχετικά καλές γενικές συνθήκες 
ασφαλείας και οι ανάγκες μιας άλλης πια εποχής , είχαν σαν 
αποτέλεσμα τη σταδιακή εγκατάλειψη τους προς χάριν 

άλλων , γειτονικών , αλλά ελεύθερα αναπτυσσόμενων 
οικισμών . Η μελέτη των μέσα σ ' αυτά τα κάστρα οικισμών 
και η αντιπαραβολή τους προς τους άλλους οικ ισμούς που 
αναπτύχθηκαν έξω απ ' αυτά, θα μπορούσε ν' αποδώσε ι 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα γύρω από την ιστορία της 
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πολεοδομίας στην Ελλάδα. Από την άποψη πάλι της 

φρουριακής αρχιτεκτονικής βρισκόμαστε μπροστά σε 

μορφές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον , λόγω ακριβώς των 

διαφόρων εποχών στοιχείων τα οποία διασώζονται σ ' αυτά 
- πράγμα που επίσης θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα - ενώ συγχρόνως το ίδιο αυτό 
γεγονός δημιουργεί και πολλά προβλήματα. Το θέμα αυτό, 
της μέσα δηλαδή σε μια καθορισμένη περίμετρο αναπτύξεως 
ενός οικισμού, έχει ένα πολύ γεν ι κότερο ενδιαφέρον κα ι 
συχνά συνδέεται με το θέμα των βενετσιάνικων οχυρώσεων 
στην Ελλάδα. 

Η Κέρκυρα, διαθέτει όπως είναι γνωστό, ένα από τα 
πιο μνημειώδη και τα πιο ενδιαφέροντα φρουρ ιακά 
συγκροτήματα στη χώρα μας. Είναι περίπτωση του 
κάστρου που προϋπάρχει της βενετσιάνικης κατακτήσεως. 
Είναι το λεγόμενο «παλαιό φρούριο», η παλιά δηλαδή 
βυζαντινή ακρόπολη που, χτισμένη στην βραχώδη και 
φυσικά οχυρή χερσόνησο, αποτελεί το παλαιότερο 
οχύρωμα, αλλά και που δεν μπορούσε να περιβάλει , από 
ένα σημείο και πέρα, την ολοένα αναπτυσσόμενη πόλη. 
Έτσι ένα δεύτερο μεγάλο φρούριο, το «νέο φρούριο», 
χτ ισμένο από τους Βενετούς κοντά στο λιμάνι, αποτελεί μαζί 
με το προηγούμενο τα δύο όρια ανάμεσα στα οπο ία μπορεί 
ν' αναπτυχθε ί ο έξω από τα τείχ η ο ι κ ι σμός. Τελ ι κά, όταν 
αυ τός ο έξω από τα τείχη ο ι κισμός εξελίχθηκε σε πόλη 
ξεχωριστής σημασίας, τότε ένα νέο οχύρωμα, το τείχος της 
πόλεως κατασκευάστηκε για να συμπερ ι βάλει ολόκληρο τον 
οικισμό και να συνδέσε ι τα δύο κάστρα σε ένα ενιαίο, 
ισχυρό και μνημειώδες φρουριακό συγκρότημα. 

Η Κέρκυρα θ ' αναπτυχθεί πια μέσα σ ' αυτή την 
κλειστεί περίμετρο , που θα παραμείνει οριστικά ως το19ο 
αιώνα, οπότε και θα διασπασθεί. 

Τα τοπογραφικά δεδομένα λαμβάνονται φυσικά υπ ' 
όψιν, αλλά εντάσσονται σ ' ένα γενικό και προσχεδιασμένο 
πρόγραμμα που έχει χωρίς αμφ ι βολία τα χαρακτηριστικά 

ενός τεχνικού έργου; : και μάλιστα μεγάλης κλίμακας. 
Το τείχος ασύγκριτα παχύτερο τώρα, για να μπορεί να 
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αντέχει στον κανονιοβολισμό, οι πύργοι , οι προμαχώνες, οι 

τάφροι , χαράσσονται με μέθοδο επιστημονική, με βάση τα 
δεδομένα της πυροβολικής , δηλαδή τις γωνίες βολής , την 
αλληλοϋποστηρίξει των διαφόρων τμημάτων του τείχους , 
την αποφυγή δημιουργίας απυρόβλητων ζωνών ή σημείων 
κ . λ . π . Η οχυρωματική μ ' άλλα λόγια δεν είναι πια μια 
εμπειρική τέχνη, αλλά είναι κλάδος της αρχιτεκτονικής με 
ειδικό αντικείμενο και με ειδικές μεθόδους . 

Τα κυριότερα κάστρα της δεύτερης κατηγορίας , 

δηλαδή των βενετσιάνικων κάστρων που χτίστη κάν από 
τους Βενετούς σύμφωνα με τους κανόνες της νεότερης 
οχυρωματικής του 16ου και 1 ?ου κυρίως αιώνος, βρίσκονται 
στην Κρήτη και πρόκειται , γενικά , για έργα μεγάλης 
κλίμακας και επιβλητικής ισχύος. Το Ηράκλειο , το Κάστρο ή 
ο Χάνδακας , είναι ασφαλώς το σημαντικότερο απ' αυτά . Τα 
τείχη του φρουρίου περιβάλουν ολόκληρη την πόλη καθώς 
και το λι μάνι , που προστατεύεται από ένα ισχυρότατο 
επιθαλάσσιο προμαχώνα, ένα ανεξάρτητο σχεδόν φρούριο , 
το μεγάλο Κούλε , το ονομάζουν εκεί. Το φρούριο αυτό 
σώζεται ευτυχώς σε πολύ καλή κατάσταση. Γύρω από το 
τείχος , που ενισχύεται κατ ' αποστάσεις από ισχυρότατους 
προεξέχοντες προμαχώνες , με ιδιάζοντα μάλιστα σχήματα, 
υπάρχει ένυδρη τάφρος κι έξω απ' αυτήν υπάρχουν και 
άλλα τείχη και προμαχώνες μ ι κρότεροι, που δημιουργούν 
αλλεπάλληλες γραμμές αμύνης. Για όλ' αυτά άλλωστε 
θεωρήθηκε το κατ' εξοχήν «κάστρο» και πήρε αυτό το όνομα 
και γι ' αυτό άντεξε στις τουρκικές επιθέσεις και έπεσε -
τελευταίο βενετσιάνικο οχυρό της Κρήτης - στα 1669. Αυτό 
που αξίζει να παρατηρήσει κανείς εδώ είναι τα πολύπλοκα , 
μικτόγραμμα σχήματα των προμαχώνων και η έντονη 
γεωμετρικότητα του όλου συγκροτήματος, πράγμα που το 
κάνει να διαφέρε ι τελείως από τα παλαιότερα κάστρα που 
είδαμε προηγουμένως. 

Τη γεωμετρικότητα αυτή των τειχών θα την δούμε 
εντονότερη στο κάστρο των Χανίων. Περιβάλλετα ι και αυτή 
από ένυδρη τάφρο και περικλείει και το λιμάνι το στόμιο του 
οποίου έκλεινε με αλυσίδα. Αξιοσημείωτο είναι η ύπαρξη 
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ενός Castello Vecchio στο κέντρο της πόλεως, που η μορφή 
θα θυμίζει τα προγενέστερα κάστρα και που πιθανότατα έχει 
βυζαντινή προέλευση. Από το κάστρο των Χανίων σήμερα 
σώζονται λίγα πράματα, ενώ αρκετά καλά σώζεται το 
κάστρο του Ηρακλείου. 

Υπάρχουν ακόμη δύο ιδιάζουσες μορφές 
επτανησιακών κάστρων, της Άσσου και της Λευκάδας καθώς 

και το κάστρο της Σπινολαγκάδας που αποτελεί ένα 

παράδειγμα κάστρου με προστασία μια θέσεως κι όχι μιας 
πόλεως , όπως τα άλλα μεγάλα κρητικά κάστρα. 

Τα κάστρα αυτά, με τους οικισμούς που κατά κανόνα 
περικλείουν , έχουν μια εντελώς ιδιαίτερη σημασία. Μας 
δίνουν κατά το σαφέστερο τρόπο την εικόνα της 
οργανώσεως και της ζωής των οικισμών αυτών, ενώ καθ' 
αυτά αποτελούν ίσως τα πιο σημαντικά και τα πιο 
ενδιαφέροντα δείγματα της τεχνικής της εποχής τους και 
μας διδάσκούν συγχρόνως για την εξέλιξη της φρουριακής 
αρχιτεκτονικής. Κι είναι φανερό πως αυτή φρουριακή 
αρχιτεκτονική ήταν μια εξαιρετικά ανεπτυγμένη τέχνη, αφού 
άλλωστε ήταν τόσο απαραίτητη. 

Τα έργα αυτά έχουν κατασκευαστεί πολύ πριν 
εμφανιστεί το χάσμα ανάμεσα στην τεχνική και την 
αρχιτεκτονική, πράγμα που πολύ εύκολα μπορεί να 

διαπιστώσει κανείς μελετώντας τα κάστρα. Θα δει τότε οι 
κλειστές και περήφανες αυτές μορφές, οι προορισμένες να 
εξυπηρετήσουν τις σκληρές και αδυσώπητες ανάγκες του 
πολέμου, εκπληρούν τον προορισμό τους με πλήρη φυσικά 
συνέπεια. Οι πύλες των κάστρων είναι πάντοτε μνημειώδες 
κι ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές συνθέσεις. Τα γλυπτά 
εμβλήματα και οικόσημα που τοποθετούνται πάνω στις 
πύλες ή τις κεκλιμένες επιφάνειες των προμαχώνων, οι 
σκοπιές που ορθώνονται στις γωνιές τους, ο τρόπος με τον 
οποίο λαξεύονται ή κτίζονται οι πολεμίστρες, είναι μερικά 
από τα σημεία όπου η αρχιτεκτονική εμφανίζεται και 
μεταβάλει το τεχνικό σε αρχιτεκτονικό έργο. 

Τα κάστρα αυτά είναι αναμφισβήτητα βενετσιάνικα, 
από την άποψη ότι χτίστηκαν από τους Βενετούς, αλλά 
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χτίστηκαν σε τόπους ελληνικούς , στις κτήσεις της Βενετίας 
στην Ελλάδα και χτίστηκαν από ελληνικά εργατικά χέρια . Τα 
χρήματα που ξοδεύτηκαν για το χτίσιμό τους ή ένα μεγάλο 
μέρος τους , προέρχονταν από τους ίδιους τους κατοίκους 
των βενετσιάνικων αυτών κτήσεων , από την φορολογία των 
«ελλήνων υπηκόων» της , όπως η ίδια η Γαληνότατη 
Δημοκρατία τους αποκαλούσε . Είναι γνωστό πως οι 
ελληνικές χώρες που κατήχοντο από την Βενετία 
συμμετείχαν σε κάθε λογής πολεμικές δαπάνες της, στον 
εξοπλισμό των γαλέρων , στην τροφοδοσία των πληρωμάτων 
τους και φυσικά στην κατασκευή των οχυρωματικών τους 
έργων τα οποία δεν τα υπεράσπιζαν μόνο Βενετοί αλλά και 
Έλληνες . 

Β έβαια οι Βενετσιάνοι δεν ήταν προστάτες , ούτε και 
ομόφυλοι . Ήταν κατακτητές , αλλά τουλάχιστον , δεν 
έσφαζαν , και το κυριότερο , πίστευαν στον ίδιο με τους 
Έλληνες Χριστό , που τους άφηναν μάλιστα να τον 
λατρεύουν με τον δικό τους τρόπο . 

Με τις σκέψεις αυτές θα πρέπει όλοι ν ' αναλογιστούμε 
την βαθύτερη σημασία όλων αυτών των πραγμάτων , αν 
πραγματικά θέλουμε να διαμορφώσουμε σαφή αντίληψη και 
να διατυπώσουμε ορθή κρίση για τη σημασία τους ως 
μνημείων της ελληνικής ιστορίας , με την ευρύτερη σημασία 
της λέξεως . 

ΤΙΗrιι .. Βενετσι<J:\•ικα Κάστρα Στη\' Ελλάδα " - Δ. Ζήβας , ·•<J>ρουριακό 
χpο\•ικά'\ 111

" Τόμος. 1972, Σελ. 100-109 



Τ_Ο_Π"""""'Α-=Λ-=Α...;;.;;l;c..;;;;.Ο"""""'Φ;;:...;;Ρ:.....::Ο::....::Υ~Ρ~ΙΟ.;;._;.Τ=ΗΣ:;;;_;__ΚΕ~Ρ-"'-'Κ_Υ_Ρ_Α=-Σ-----------1' 

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Πολλές είναι or ονομασίες με τrς οποίες υπήρξε η 
Κέρκυρα στην αρχαιότητα. ,Α.πό το σχήμα της ονομάστηκε 
Δρεπάνη ή Άρπη . Η ονομασία αυτή θεωρείται η αρχαιότερη 
του νησιού και συνδέεται στην μυθολογία μας με το όπλο, 
με το οποίο ο Κρόνος τραυμάτισε τον πατέρα του Ουρανό. 
Μάκρις ονομάστηκε από το μήκος της ή κατά την 
μυθολογία, από το όνομα της τροφού που κατέφυγε στο 
νησί με το νεογέννητο Θεό Διόνυσο, για να σωθεί από την 
οργή της 'Ήρας. Από τις παλαιότερες ονομασίες είναι ακόμη 
Κασσωπαία, Άργος και Καιραύνα. Σχερία την αποκάλυψε ο 
Όμηρος αν την ταυτίσουμε με το γνωστό νησί των Φαιάκων 
που περιγράφεται στην Οδύσσεα. Κατά τον μύθο του 
Ποσειδώνα με παράκληση της Δήμητρας κράτησε την ιλύ 
του ποταμού Θύαμη, εμποδίζοντας την ένωση του νησιού με 
την απέναντι Ήπειρο από τις προσχώσεις. Το όνομα 

Κέρκυρα που επικράτησε τελικά ή Κόρκυρα κατά την Δωρική 
διαλεκτο των αρχαίων Κερκυραίων ή Γοργώ ή Γόργυρα , το 
πήρε αργότερα, από την νύφη του ποταμού Άσωπου , που ο 
Ποσειδώνας έκρυψε στο νησί όταν επρόκειτο να γεννήσει, 
ενώ από τον γιο της Φαίακα ονομάστηκε Φαιακία, Κορυφώ ή 
Κορυφοί ή Κορφοί ή Κορφού ονομάστηκε κατά τον 
Μεσαίωνα, όταν η Κέρκυρα από τις δύο κορυφές της 
Ακροπόλεως της, ή κατά την άλλη εκδοχή από παραφθορά 
της λέξεως Golfo (Κόλπος). Με το όνομα αυτό είναι γνωστή 
σήμερα στους ξένους. 
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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΧΡΟΝΟΙ 

Οι πληροφορίες μας για την Κέρκυρα και τους 
κατοίκους στης ανάγονται στους μυθικούς ακόμα χρόνους. Η 
Κέρκυρα εμφανίζεται ήδη από τον 120 περίπου αιώνα π.χ. 
εποχή στην οποία τοποθετείται το έτος της Οδύσσεας, σαν 
ένα οργανωμένο κράτος με σημαντική ναυτική δύναμη. 
Αρκετά χρόνια πριν από τον Τρωικό Πόλεμο , αναφέρεται 
ακόμη σαν ενδιάμεσος σταθμός του Ιάσωνα και των 
Αργοναυτών κατά την επιστροφή τους από την Κολχίδα 
στην Ιωλκό , με το Χρυσόμαλλο Δέρας και την Μήδεια. Αλλά 

εκτός από τις φιλοσοφικές πληροφορίες , επιστημονικές 
έρευνες έχουν αποδείξει ότι η Κέρκυρα κατοικήθηκε από 
πολύ νωρίς, γεγονός που σημαίνει πως υπήρχαν σ' αυτή οι 
προϋποθέσεις, πλούτος θηραμάτων βλάστηση κ.λ.π. Τα 
παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα ανήκουν στην 
παλαιολιθική περίοδο και βρέθηκαν στην νοτιοδυτική 
περιοχή του νησιού, σε μια σπηλιά της πλαγιάς του βουνού 
του Αγ. Ματθαίου , κοντά στο Βυζαντινό φρούριο του 
Γαρδικίου. Κατά την περίοδο αυτή είναι εξακριβωμένο οτι η 
Κέρκυρα ήταν ενωμένη με την απέναντι Ήπειρο. Από την 
νεολιθική εποχή το σπουδαιότερο εύρημα είναι ο οικισμός 
του Σιδαριού στην βορειοδυτική παραλία. Κατάλοιπα της 
εποχής του χαλκού υπάρχουν άφθονα σ' όλο το νησί με 
κυριότερους τους οικισμούς στο Κεφάλι, Έρμονες και 
Αφιώνα στη δυτική πάλι πλευρά. 

Για την καταγωγή των πρώτων κατοίκων δεν υπάρχει 
ως τώρα κανένα στοιχείο. Εικάζεται πώς ο παλαιολιθικός 
άνθρωπος ήλθε από την γειτονική Ήπειρο, όταν η Κέρκυρα 
ήταν ακόμη ενωμένη μαζί της. Για τους μυστηριώδεις 
Φαιάκες , που εξαφανίζονται χωρίς ίχνη, υπάρχει η εκδοχή 
ότι ήταν άποικοι των Φοινίκων και όχι αυτόχθονες. Πάντως 
φαίνεται ότι το νησί το κατοίκησαν οι Ιλλυριοί , όταν έφθασαν 
εκεί οι πρώτοι Έλληνες και μάλιστα έχει αποδεικτή πως 
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πολλού αιώνες μετά τον αποικισμό των Ελλήνων αυτοί 
αποτελούσαν το επικρατέστερο στοιχείο. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΧΡΟΝΟΙ 

Κατά τη φιλολογική παράδοση πρώτοι απ' όλους τους 
Έλληνες ήλθαν στο νησί (από την Εύβοια) οι Ερετριείς, 
κατευθυνόμενοι προς την Ιταλία γύρω στα 775 - 750 π.χ και 
ίδρυσαν εκεί αποικία σε άγνωστη ακόμη θέση, ίσως σ' αυτή 
της μετέπειτα αρχαίας πόλεως. Λίγα χρόνια μετά την 
αποίκηση των Ερετριών, το 734 π.χ. πιθανότητα, ο 
Χερσικράης, μέλος του γένους των Βακχιαδών που 
βασίλευσαν στην Κόρινθο και ήταν απόγονοι των 
Ηρακλειδών , ίδρυσε νέα αποικία στο νησί, διώχνοντας τους 
Ερετριείς από εκεί. Αυτό είναι και το πρώτο εξακριβωμένο 
γεγονός της αρχαίας ιστορίας του νησιού. Η πόλις αυτή 
ονομάστηκε προς τιμήν του αρχηγού της Χερσούπολης ή και 
Κόρκυρα. Κτίστηκε λίγο νοτιότερα από τη σημερινή, στην 
ανατολική πλέον ακτή του νησιού, στη χερσόνησο που 
σχηματίζεται μεταξύ της λίμνης Χαλικιοπούλου κα ι του 
κόλπου της Γαρίτσας (που υπήρξαν τα δυο της λιμάνια με 
τα ονόματα Υλλαϊκός και λιμήν Αλκινόου), εκτεινόταν δε από 
την σημερινή συνοικία του Ανεμομύλου μέχρι το Κανόνι. 

Λόγω της εξαιρετικής της θέσεως η Κορινθιακή 
Κέρκυρα αναπτύχθηκε γρήγορα και απέκτησε σημαντική 
εμπορική και ναυτική δύναμη. Το 664 π.χ. κατόρθωσε μετά 
από μια νικηφόρα ναυμαχία , (την πρώτη που αναφέρεται 
στην Ιστορία), να ελευθερωθεί από την κυριαρχία της 
Κορίνθου και σε λίγο να κυριαρχήσει στην Αδριατική με το 
στόλο της. Για λόγους όμως πολιτικής, οι σχέσεις της με την 
Κόρινθο δεν σταμάτησαν και σε συνεργασία μαζί ης 
δημιούργησε αποικίες στην Ιταλία και στις απέναντι 
Ιλλυρικές ακτές. Υποτάχθηκε όμως πάλι σ' αυτήν στα τέλη 
του Ίου αιώνα, για να απαλλαγή οριστικά στα 585 Π.Χ. 

Απορροφημένη από το εμπόριο και τη ναυτιλία, όπου 
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ευδοκιμούσε, η Κέρκυρα δεν ενδιαφερόταν δια την πολιτική 
της κυρίως Ελλάδος και απέφευγε να παίρνει μέρος στους 
πολέμους. Η βασική αιτία αντιδικίας όμως με την Κόρινθο 
δεν έπαυε να υπάρχει και αυτή την οδήγησε τελικά στο 
Πελοποννησιακό πόλεμο (431 - 404 π.χ.) 1 όπου οι 
αντίπαλες παρατάξεις Αθηναίων και Λακεδαιμονίων 
προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν το στόλο και τη 
στρατηγική θέση της, η κάθε μια για λογαριασμό της. Ο 
εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε μεταξύ των οπαδών των 
δύο παρατάξεων που υπήρχαν στο νησί την εξασθένησε 
τόσο πολύ, ώστε κατέληξε να είνα ι η πρώτη ελληνική πόλης 
που υπετάγη στη Ρωμαϊκή δύναμη το 229 π.χ. και μάλιστα 
με τη θέλησή της, για να εξασφαλισθεί από τους Ιλλυριούς 
πειρατές, που την απειλούσαν. 

Για την περίοδο της Ρωμαϊκής κυριαρχίας στο νησί 
λίγα είναι γνωστά. Το σημαντικότερο γεγονός είναι η 
δ ιάδοση του Χρ ιστιανισμού κατά το τέλος του 1 ου αιώνα. 
(επί Καλιγούλα) , από τους Αγίους Ιάσονα και Σωσίπατρο 
μαθητές και συγχρόνους του Αποστόλου Παύλου , που 
κατέληξε μετά δύο αιώνες στην πλήρη επικράτησή του. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Μετά τη διαίρεση του Ρωμαϊκού κράτους, το 395 μ.Χ., 
η Κέρκυρα αττοτέλεσε μέρος της ~υζαντινής Αυτοκρατορίας, 
ως την πτώση της και την διανομη της μεταξύ των Φράγκων 
της Δ, Σταυροφορίας ,το 1204., Όλη αυτή η, μακρόχρονη 
περίοδος είναι σκοτεινη και γεματη βαρβαρικες επιδρομές, 
λόγω της θέσεως του νησιού στα δυτικά όρια της 
Αυτοκρατορίας. Έτσι μέχρι τον 11 ο αιώνα απείλησαν την 
Κέρκυρα Ούννοι, Βάνδαλοι, Γότθοι και Άραβες. Οι 
επιδρομές αυτές είχ~ν τεράστιε~ επιπτώσεις στη.ν ζωή των 
κατοίκων και στην εξελιξη της πολεως . Η σοβαροτερη έγινε 
το 550 μ.Χ. περίπου από τους Γότθους , που λεηλάτησαν το 
νησί και κατάστρεψαν εντελώς τη Χερσούπολη. Από τότε οι 
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την πόλη τους και να δημιουργούν μια άλλη στη νέα αυτή 
θέση που ήταν εκ φύσεως πιο οχυρή. Τον 11 ο και 120 
αιώνα τους Άραβες διαδέχθηκαν οι Νορμανδοί που είχαν 
εγκατασταθεί στην κάτω Ιταλία και οι οποίοι είχαν στρέψει 
το ενδιαφέρον τους για την κατάκτηση της Αδριατικής με 
πρώτο κυρίαρχο τον Ροβέρτο Γουϊσκάρδο το 1081. Η 
βοήθεια που προσέφεραν τότε οι Βενετοί, για την 
αντιμετώπιση της Νορμανδικής εισβολής, αντί μεγάλων 
εμπορικών προνομίων στη Βυζαντινή Ανατολή από τον 
Αυτοκράτορα, (Αλέξιο Κομνηνό), που αδυνατούσε να 
υπερασπίσει το κράτος του αποτελεσματικά , προετοίμασε 
μεταξύ των άλλων και την διανο μή και διάλυση της 
Αυτοκρατορίας το 1204. 

Διοικητικά η Κέρκυρα αποτέλεσε στα πρώτα χρόνια 
της Αυτοκρατορίας (από την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου) 
επαρχία της Διοικήσεως της Ανατολικής Ιλλυρίας και εν 
συνεχεία της Λογγοβαρδίας. Αργότερα η Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία οργανώθηκε διοικητικά σε "Θέματα" με 
υποδιαίρεση τις επαρχίες ή υπαρχίες που το καθένα 
περιλάμβανε , ένα μεγά~ο διαμέρισμα του κράτους. Έτσι στα 
χρόνια του Λέοντος ΣΤ' του Σοφού (886 - 912), βρίσκουμε 
την Κέρκυρα να ανήκει μαζί με τα υπόλοιπα νησιά στο θέμα 
της Κεφαλληνίας. Πολύ αργότερα (τον 120 αιώνα) η 
δ ιοικητική αυτή διαίρεση απλουστεύθηκε καταργήθηκαν τα 
θέματα και τα κλίματα και έμε ιναν μόνο οι επαρχίες 
δια ιρεμένες σε όρια και επισκέψεις. Τη νέα διαίρεση 
ακολούθησαν οπωσδήποτε και τα Επτάνησα. 

Κατά την Βυζαντινή εποχή υπήρχαν στην Κέρκυρα 
τέσσερις κατηγορίες κατοίκων: Καστρινοί (αυτοί που έμειναν 
μέσα στην ακρόπολη), Εξωκαστρινοί (οι κάτοικοι των 
περιχώρων), Άγραφοι και Βλάχοι. Οι άγραφοι ήταν χωρικοί 
εργαζόμενο ι στα κτήματα των τιμαριούχων γιατί από αυτήν 
την εποχή εμφανίζεται στο νησί για πρώτη φορά το 
τιμαριωτικό σύστημα , Οι λεγόμενες "πρόνοιες" , ενώ οι 
Βλάχοι πιθανότατα ποιμένες από την Ήπειρο . 
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Όπως όλες οι Εκκλησιες της Ανατολικης Ιλλυρίας , 
στην αρχή η Εκκλησία της Κέρκυρας ήταν εξαρτημένη από 
τον Πάπα σαν Επισκοπή, απο τον 60 αιώνα , όπως υπήχθη 
στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νικοπόλεως . Το 876 
η πόλη είχε τόσο αναπτυχθει ώστε να προαχθει σε 
ανεξάρτητη μητρόπολη υπαγόμενη στον Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως απ' ευθειας Διατηρήθηκε έτσι ως το 
1267 , οπότε με την Ανδηγαυική κυριαρχία την έδρα του 
ορθόδοξου Μητροπολίτη κατέλαβε Λατίνος. 

Αξιοσημείωτη είναι σ' αυτήν την περίοδο η γρήγορη 
ανάπτυξη του νέου οικισμού παρά τις αντίξοες περιστάσεις, 
που φαίνεται τόσο από το ότι η Εκκλησία τιμάται από τον 9ο 
ήδη αιώνα με τον τίτλο της Μητροπόλεως , όσο και από την 
εμφάνιση της κατηγορίας των Εξωκαστριvών, των κατοίκων 
δηλαδή των προαστίων , που άρχισαν από τότε να 
σχηματίζονται γύρω από τον κεντρικό πυρήνα της 
Μεσαιωνικής πόλεως . 

ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ Α' ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 

Το 1204 με την κατάλυση του Βυζαντινού Κράτους 
από τους Σταυροφόρους της Δ · Σταυροφορίας , οι Βενετοί 
κατέλαβαν για πρώτη την Κέρκυρα μετα από σκληρή μάχη . 
Ήδη και πριν από την 1 η πτώση της Κωνσταντινουπόλεως , 
από το 1185, οι Φράγκοι εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία 
του Βυζαντίου να υπερασπίσει όλα τα εδάφη του , είχαν 
καταλάβει την Ζάκυνθο την και την Κεφαλληνια , ιδρυοντας 
τις πρώτες Φράγκικες ηγεμονίες στην Ελλάδα , που 
διατηρήθηκαν για 3 αιώνες, ως το 1479 . 

Αντίθετα η Κέρκυρα δεν ακολούθησε την ίδια τύχη . 
Παρέμεινε στην Ενετική κυριαρχία ως το 1214, για να 
περιληφθεί εν συνέχεια στο Δεσποτάτο της Ηπείρου , πριν 
καταλήξει στην κυριαρχία των Ανδηγαυών στα 1267 για 
περισσότερο από ένα αιώνα. 
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Η Ενετική πολιτεία κράτησε το νησί ως το 1207 , 
οπότε το παρεχώρησε σε 1 Ο ευγενείς Ενετούς σαν τιμάριο , 
μια και ήταν δύσκολο να διατηρηθεί σε όλες τις κτήσεις της 
στο στρατό , για να στηρίξει την κυριαρχία της και τα 
συμφέροντά της . 'Ετσι η Κέρκυρα χωρίστηκε σε 1 ο μερίδες η 
δεκαρχίες εκχωρημένες με κληρονομικό δικαίωμα στους 

Ευγενεf ς . ·κατά την περlοδο αυτη η Εκκλησία δεν υπέστη 
καμία και διατήρησε την προηγούμενη μορφή της, ενώ 

αντίθετα στην υπόλοιπη Φραγκοκρατούμενη Ελλάδα οι 
Λατίν·οι προσπάθησαν να επιβάλουν τον καθολικισμό. Από 
τους κατοlκους του νησιοu · ζητηθηκε μόνον ένας όρκος 
υποταγής στους τιμαριώτες . Γ!άντως αν κqι η Βυζαντινή 
παράδοση παρέμεινε ζωντανή με τη γλώσσα και την 
ορθοδοξία , η Κέρκυρα δεν απετέλεσε πια ξανά μέρος της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορlας και οταν ακομη ΟΙ Ενετοf την 
άφησαν το 1214. 

ΔΕΣΠόf Α fό ΗfίΕiΡόΥ 

Με τον διαμελισμο της Βυζαντινr1ς Αυτοκρατορίας από 
την_ τ_ετάρτη_ Σταυροφορί~ σ_χημqτίσθηκε . ένας ~ μεγάλος 
αριθμός Φράγκικων κρατών. Παράλληλα όμως ιδρuθηκαν 
~.αι ~ρία ανεξάρ~ητα ελληνι~ά κέντρα : η ~υ!οκρατορία της 
Νικαίας και η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος στην Μ . 
~~_ία , και το Δεσ'l}οτά_τ_ο _της Ηπείρου στην Ηπ_ειρωτι~ή 
Ελλάδα από τον Μιχαήλ Άγγελο Κομνηνό Α '(Δούκα). Το 
Δεσποτάτο περιέλαβε την 'Ηπειρο , Ακαρνανία , Αιτωλία 

- • • • • 1 

μέρος της Θεσσαλίας και από το 1214 και την Κέρκυρα. 
Πα_ρ ' όλες _τις διαμά_χες της ταραγμένης αυτής_ εποχής , 

οι Δεσπότες φρόντισαν ιδιαίτερα το νησί . Η περίοδος αυτη 
ήταν για την Κέρκυρα από τις πιο φωτεινές . Δεν Θεωρήθηκε 
σαν κατάκτηση που εlχε αλλά απετέλεσε μΕρος του 
Δεσποτάτου ι.. έχοyτας_ την ίδια διοίκη_ση, σε _δεκαρχίες που 
εlχαν και επί Ενετών. Τα τιμάρια των Ενετών διαιρέθηκαν σε 
μικρότερα και αποδόθηκαν στους Κερκυραίου·ς. Οι Δεσπότες 
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φρόντισαν ακόμη και για την οχύρωση και την άμυνα του 
νησιού . Κατά την παράδοση το Αγγελόκαστρο , φρούριο στη 
δυτική παραλία πάνω από την Παλιοκαστρίτσα , κτίστηκε την 
εποχή αυτή . Αλλά εκείνο που έχει περισσότερη σημασία για 
το νησί και γενικότερα για την ορθοδοξία είναι ότι το 
Δεσποτάτο υπήρξε μεγάλος προστάτης του Ελληνισμού και 
της ορθόδοξης Εκκλησίας . όι Δεσπότες κατάλαβαν πως η 
προστασία των υποτελών τους ήταν η καλύτερη εγγύηση για 
την διατήρηση των κτήσεών της. Προσπάθησαν να 
ικανοποιήσουν την Εκκλησία και τον λαό όσο το δυνατόν 
περισσότερο . Επικύρωσαν τα παλαιά προνόμια των 
βυζαντινών Αυτοκ_ρατόρων με_ χρυσόβουλ~α και _έδωσqν 
ακόμα πολλά νέα δικαιώματα . Έτσι η περίοδος αυτή έπαιξε 
μεγάλο ρόλο στην ιστορία του νησιού , όχι μόνο γιατί υπήρξε 
περίοδος ακμιlς της Εκκλησίας , αλλά και γιατί έθεσε τις 
βάσεις για την αυτοτέλεια του κερκυραϊκού κλήρου τα 
επόμενα χρόνια της κυριαρχίας των Ανδηγαυών και Ενετών . 
Πολλά από τα παραχωρηθέντα τότε προνόμια διατηρήθηκαν 
και αργότερα . Η φρονιμη αυτr1 τακτική των Δεσποτών έσωσε 
την ορθοδ9.ξία και _ της έδωqε τη δύν9μη να ~πιζήσει στην 
μετέπειτα βίαιη εισβολή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας . 

Η κυριαρχία των Δεσποτών έληξε στα μέσα του 13ου 
αιώνα (το 12S9), όταν ο Δεσπότης Β' παραχώρησε το νησί 
σαν προίκα μαζί με _ορισμέν_ες πόλεις της Η!fείρου , στον 
γαμβρό του Μανφρέδο της Σικελίας . Ακολούθησαν πολλές 
περιπέτειες μετά τον θάν~το του Σικελού αυθέντου , οπότε 
το νησί κατέληξε στους Ανδηυάγους . 

ENEfOKPAfΙA 

Όλη την περίοδο της κατοχης της απο τους 
Ανδηγαυούς , η _ Κ.έρκυρα γνώρισε πολλές επιδρομές .κ51ι 
καταστροφές. Επί πλέον , όπως ήταν φυσικό , κάθε 

, ανωμαλία στη Νεάπολη είχε τον αντίκτυπό της στο νησί . Το 

ΠΗΓΗ : · · Η Αρχιτεκτονική Της Πόλεως Κέρκυρας Κατά Την Περιοδο Της 
Ενετοκρατίας " - Α. Αγοροπούλου - Μπφμπίλη, Αθήνα 1976, Σελ. 10 -
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Βυζάντιο όμως δεν ήταν πια σε θέση να την ξαναπάρει 
στους κόλπους του και να την προστατεύσει, γιατί βάδιζε 
προς την καταστροφή , ενώ ο Τουρκικός κίνδυνος μεγάλωνε 
όλο και περισσότερο αναστατώνοντας την Ευρώπη. Έτσι οι 
Κερκυραίοι καταλαβαίνοντας πως έπρεπε να αναζητήσουν 
ένα ισχυρό προστάτη , αποφάσισαν τον Μάιο του 1386 να 
δηλώσουν πίστη στη Γαληνοτάτη Δημοκρατία , ζητώντας σαν 
αντάλλαγμα τη συνεχή προστασία της. Την κατοχή του 
νησιού επεδίωκε η Βενετία ήδη από πολύ καιρό, για τ ί η 
θέση του εξυπηρετούσε ιδιαίτερα τα εμπορικά και 
στρατιωτικά της συμφέροντα. Η Κέρκυρα θα αποτελούσε τον 
απαραίτητο σταθμό στη θαλάσσια διαδρομή της προς την 
Ανατολή για εμπορικούς σκοπούς και την απαρχή της 
κατοχής και των υπολοίπων Ι ονίων Νησιών , που θα 
δημιουργούσαν ένα φράγμα για τον Τουρκικό κίνδυνο και θα 
της διατηρούσαν ελεύθερο το δρόμο προς τη Μεσόγειο. Ήδη 
από την περίοδο των Ανδηγαυών η Βενετία 
προπαρασκεύαζε με διάφορα επιχειρήματα και 
αξιοθαύμαστη διπλωματία την κοινή γνώμη υπέρ αυτής. 16 
χρόνια μετά την εκούσια υποταγή των Κερκυραίων, το 1402, 
από το βασίλε ι ο της Νεαπόλεως αντί 30.000 χρυσών 
δουκάτων. 

Αν όμως η κατοχή του νησιού είχε σημασία για τους 
Βενετούς, άλλη τόση είχε για τους Τούρκους . Πέντε φορές 
το πολιόρκησαν, στα 1430 , 1537 , 1571, 1573 και 1716 , με 
φοβερότερες τις πολιορκίες του 1537 και 1716, χωρίς όμως 
τελικά να μπορέσουν να το κατακτήσουν, χάρις στα 
απόρθητα φρούριά του, αξιοθαύμαστα έργα της 
βενετσιάνικης στρατιωτικής αρχιτεκτονικής. 

Τον 1 So αιώνα εδραιώθηκε η κυριαρχία της Βενετίας 
σε όλα τα Ιόνια νησιά. 100 χρόνια περίπου μετά την 
Κέρκυρα κατέλαβε τη Ζάκυνθο (1489) και λίγο αργότερα την 
Κεφαλληνία και την Ιθάκη (1500). Η κατοχή των Επτανήσων 
αποδείχθηκε πολύ σημαντική γι' αυτήν, γιατί οι Τούρκοι 
μετά την κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως εξαπλώθηκαν 
πλέον σ' όλη την Ελλάδα και την έδιωξαν από το Αίγιο και 
την Πελοπόννησο, αφήνοντάς της μόνο ελάχιστες θέσεις 

ΠΗΓΗ : '' Η Αρχιτεκτονική Της Πόλεως Κέρκυρας Κατά Την Περιοδο Της 
Ενετοκρατίας " - Α. Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη, Αθήνα 1976, Σελ 10 -
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εκεί. Παράλληλα η ανακάλυψη νέων θαλασσίων δρόμων 1 
εξέτρεψε από αυτήν το εμπόριο αποστερώντας την από την 
σημαντικότερη πηγή της ζωής της και οδηγώντας την στην 
οικονομική κατάπτωση . Η διατήρηση της κατοχής των 
Επτανήσων απέκτησε τότε τεράστια σημασία για την 
ύπαρξή της. Η αλυσίδα αυτή των νησιών, που την εποχή της 
ακμής της αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο με τις άλλες 
κτήσεις της και της εξασφάλιζε την κυριαρχία του ε μπορίου 
της Ανατολής, ήταν πια το τελευταίο προπύργιό της κατά 
του Τουρκικού κινδύνου. Γι' αυτό με μ εγάλο ζήλο φρόντισε 
για την αμυντική και τη διοικητική οργάνωσή τους και 
ιδιαίτερα της Κερκύρας του κλειδιού της Αδριατικής ενώ 
παράλληλα για να εξασφαλίσει τη επίτευξη του σκοπού της 
δημιούργησε μια πολιτική ανεξιθρησκίας και συνεργασίας με 
τους ντόπιους . Τα χαρακτηριστικά αυτά είχαν άμεση σχέση 
με την εξέλιξη του ιδιότυπου Επτανησιακού πολιτισμού, που 
η εξέταση ενός σημαντικότατου τομέα της Κερκυραϊκής 
αρχιτεκτονικής μας ενδ ιαφέρει κυρίως. 

ΠΗΓΗ : ,, Η Αρχιτεκτονική Της Πόλεως Κέρκυρας Κατά Την Περιοδο Της 
Ενετοκρατίας ,, - Α. Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη, Αθήνα 1976, Σελ. 10 -
25 



..;:;,Τ..:::::0..:::ΠΑΛΑ~~ΙΟ.::::::........Φ;...;:.Ρ....::Ο~Υ~Ρ=ΙΟ:::....::.:Ί'=Η=-Σ ~ΚΕ~ΡΚΥΡ----.-...Α;.;;;..-__________ 23 

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΤΟΥΡΚΟΥΣ το 1537 

Η προσπάθεια του Σουλ τόνου Σουλεϊμάν του 
Μεγαλοπρεπούς να προσθέσει στις κατακτήσεις του τη Ν . 
. Ιταλία και να επεκταθεί στη Δύση , περιέλαβε και την 
Κέρκυρα , που , στα τέλη Αυγούστου του 1537 δέχθηκε την 
αιφνιδια,στική αποβίβαση 25.000 Τούρκων (ανάμεσά τους 
και 4.000 Γενίτσαροι) , με αρχηγό τον περιβόητο ναύαρχο 
Χαϊpεντίν Μπαρμπαρόσσα. 

Η αιφνίδια αυτή επίθεση εξανάγκασε τις βενετικές 
αρχές να διατάξουν την ενίσχυση της · άμυνας του 
Κάστρου με 2. οοο ακόμα Κερκυραίους , να προβούν στην 
υποχρεωτική κατεδάφιση 3.000 σπιτιών έξω από το 
Φρούριο για να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση τους από 
τον εχθρό και το κυριότερο , να απαγορεύσουν την είσοδο 
στο Π . Φρούριο των αμάχων για να μην εξαντληθούν 
γρήγορα οι περιορισμένες προμήθειες σε τρόφιμα , των 
πολιορκημένων . 

15ήμερη πολιορκία που ακολούθησε στάθηκε 
καταστροφική για ολόκληρο το νησί , που υπέστη τις 
επιδρομές του τουρκικού στρατού , ενώ πήρε τραγικές 
διαστάσεις για την ίδια την πόλη και τον άμαχο πληθυσμό 
της , που έμεινε άστεγος κ.αι εκτεθειμένος στα πυρά των 
δύο αντιμαχομένων στρατοπέδων . Οι Τούρκοι , 
δημιουργώντας 3 οχυρά μέτωπα , πολιόρκησαν σθεναρά 
τη νησίδα την οποία δεν κατόρθωσαν να κυριεύσουν. 
Προξένησαν όμως σημαντικές καταστροφές στο νησί και 
απήγαγαν 22 .000 αιχμαλώτους , μεταξύ των οποίων και 
την κόρη της ευγενούς οικογενείας Καυαρτάνου , την 
Καλή, που έμελλε να γίνει η σύζυγος του γιου του 
Σουλεϊμάν , Σελήμ , και μητέρα του Μουράττου Γ' . 

Η καταστροφή της Κέρκυρας ήταν τέτοια που ο 
απόηχός της έφθανε πολλά χρόνιά μετά. Το Παλαιό 
Φρούριο , βέβαια , στην πολιορκία αυτή αποτέλεσε τη 
μοναδική προστασία της πόλης, η οχύρωση του όμως 
ήταν παρωχημένη . 

ΠΗΓΗ: ,, Το Παλαιό Φρούριο Της Κέρκυρας ,, - Ανθολόγιο Της Ιωνικής 
Τράπεζας, Εκδότης ΑΝΕΔΚ, Ιούνιο 94 Σελ 16-17 
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Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΤΟΥΡΚΟΥΣ το 1571 

Η πολιορκία του 1537 άφησε την Κέρκυρα 

κατεστραμμένη και σε μεγάλη φτώχια βουτηγμένη. Έλειψαν 
οι άνθρωποι και τα εργατικά χέρια για την καλλιέργεια της 
γης, όσοι δε είχαν σωθεί από την σφαγή ή την αιχμαλωσία, 
έφυγαν οι περισσότεροι, φοβούμενοι νέα συμφορά και 
μεγαλύτερα δεινά. 

Ο Σουλτάνός Σελήμ ο Β' που διαδέχθηκε τον πατέρα 
του Σουλεϊμάν Β είχε ως κύριο σκοπό του την διάλυση και 
την καταστροφή της Ενετικής Πολιτείας . 

Έτσι με αφορμή την νήσο Κύπρο κήρυξε τον πόλεμο 
κατά των Ενετών . Κατά τα τέλη του Αυγούστου του 1571 
και με στρατηγό τον Αλή Ουκιαλή Πασά, αποβίβασε 
στρατεύματα κατά μήκος της Κερκυραϊκής παραλίας από την 
Λευκίμη μέχρι τον Ύψος, τα οποία κατευθυνόμενα προς την 
πόλη έκαιγαν και κατάστρεφαν ότι εύρισκαν εμπρός τους, 
αιχμαλωτίζοντας άοπλους κατοίκους της υπαίθρου. 

Στον ποταμό πυρπόλησαν τα σπίτια και αφού 
προχώρησαν μέχρι τα προάστια της πόλης 
καταστρέφοντάστα υποχώρησαν στο εσωτερικό του νησιού 
και επιτέθηκαν στο Α γγελόκαστρο το οποίο δεν κατόρθωσαν 
να το κυριέψουν. 

Αφού μάταια ο Ουκιαλής προσπάθησε να καταλάβει το 
Αγγελόκαστρο κατευθύνθηκε και πάλι προς την πόλη , οπού 
συμπλήρωσε την καταστροφή, μη βρίσκοντας κατοίκους, 
αφού αυτοί είχαν καταφύγει στο Παλαιό Φρούριο, στο οποίο 
δεν τόλμησε να επιτεθεί. 

Έτσι επιβιβάσθηκε και πάλι στα πλοία παίρνοντας 
λάφυρα και αιχμαλώτους και κατευθύνθηκε προς το Βορρά, 
όπου συντρίφτηκε από τους Ενετούς και τον Συμμαχικό 
στόλο ( Ισπανίας , Σαρδηνίας, Νεαπόλεος και της Μάρτας) 
στα παράλια της Ναυπάκτου τις 7/10/1571. 

ΠΗΓΗ : "Τα Φρούρια Τ11ς Κερκύρας " - Ηλίας. Σ. Τυσαρχόντου, Κεριruραϊκές 
εκδόσεις, Αθτ]να 1979, Σελ. 49 - 53 



Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ το 1573 ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ 

Ενώ ακόμη τα τραύματα της Κέρκυρας από την 
Τουρκική επιδρομή δεν είχαν ακόμη επουλωθεί , το 1573 ο 
Τουρκικός στόλος με ναύαρχο τον Σινάμ Πασά , ερχόμενος 
νικητής από την Αφρική, πέρασε, λεηλατώντας τα Ελληνικά 
παράλια και από την Κέρκυρα , την οποία λεηλάτησε , παρ' 
όλο ότι ο Σουλτάνος Σελήμ είχε συνομολογήσει ειρήνη με 
τους Ενετούς . Έτσι αποβίβασε στρατό και στρατοπέδευσε 
έξωθεν του Παλαιού Φρουρίου , κατέλαβε τα προάστια και 
την πόλη και άρχισε την στενή πολιορκία του Φρουρίου . 

Ο Τουρκικός στρατός μετά την νίκη του στην Αφρική 
είχε καταντήσει απείθαρχος και δεν υπάκουε στους 
αξιωματικούς του . Το αντιλήφθηκαν αυτό οι Ενετική Φρουρά 
και εκμεταλλευόμενη την σύγχυση που επικρατούσε στο 
τουρκικό στρατόπεδο , επιχείρησε έξοδο και επιτέθηκε κατά 
των Τούρκων υποχρεώνοντας τον Σιμόν Πασά να λύσει την 
πολιορκία , να επιβιβαστεί στα πλοία και να εγκαταλείψει την 
νήσο αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα επιστρέψει για να 
τιμωρήσει την Κέρκυρα. Εν τω μεταξύ όμως τον επόμενο 
χρόνο πέθανε ο Σελήμ και τον διαδέχθηκε ο γιος του 
Μουράτ Γ γιος της κερκυραfας Καλής Καρτάνου . που είχε 
αιχμαλωτισθεί κατά την πολιορκία του 1537 και ο οποίος 
Μουράτ Γ δεν ήθελε να κάνει κακό στο νησί που γεννήθηκε 
η μάνα του . 

ΠΗΓR : " Τα Φροίφιυ Της Κεpk.iφας " - Ηλίας. Σ. Τησαρχόντου , Κι:ρκυραϊι\ές 
ειcδόσει.;, ΛΟ1)\'α Ι 979. Σελ. 49 - 53 
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το ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΡΟΥΡΙΟΥ 

Μετά την επιδρομή και τη λεηλασία των Γότθων το 
550 μ . χ οι Κερκυραίοι εγκατέλειψαν την παλιά τους πόλη , 
τη χερσούπολη , και κατέφυγαν 2 χμ , βορειότερα από 
αυτήν , σε μια μικρή χερσόνησο που βρίσκεται στο κέντρο 
της ανατολικής ακτής του νησιού , με μήκος 600 μ , και 
πλάτος 200 μ . Εκτείνεται από τα δυτικά προς τα 
ανατολικά προς τη μεριά της Ηπείρου και σχηματίζει στο 
ανατολικό άκρο της το ακρωτήριο «Σίδερο» και στη 
βορινή πλευρά ένα μικρό φυσικό κόλπο που χρησίμευε 
για λιμάνι , το Μαντράκι . Η θέση αυτή ήταν φυσικά οχυρή 
και ασφαλής . 

Η χερσόνησος αυτή επικοινωνούσε με το υπόλοιπο 
νησί μέσο ενός ισθμού και το έδαφος της ήταν αρκετά πιο 
υπερυψωμένο από το χώρο που εκτείνεται η σημερινή 
πόλη της Κέρκυρας . Οι δύο Βράχοι που υψωνονται σ' 
αυτό το χώρο έχουν ύψος ο ένας 51 μ , και ο άλλος 65 
μ . (εικ . 1) Η φυσική διαμόρφωση του χώρου αυτού 
δικαιολογεί την απόφαση των Κερκυραίων να 
εγκατασταθούν εκεί . 

ΠΙΙΓΗ: .. Το ΙΙαλσιό Φροίφιο Τl)ς Κέρκυρας ,. - \,•Οολόγιο Της ιο,·ικη.;. 
Τράπε;ας, Εκδοτής ΛΚΕΔΚ. Ιούνιος 94. Σελ. 8 - 27 
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1. Η Ακρόπολη σε σχέδιο του 16°υ αι. του Hendrich van c/ίνen 
(Ανθολόγιο Της Ιονικής Τράπεζας). 

ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΔΕΣΠΟΤΩΝ ΤΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΕΓΑΥΩΝ 

Τα οχυρωματικά έργα στην Κέρκυρα άρχισαν με 
τους Βυζαντινούς . Στις αρχές όμως του 11 ου αιώνα η 
πόλη της Κέρκυρας είναι οχυρωμένη Αργότερα , οι 
οχυρώσε ι ς αυτές συμπληρώθηκαν από τους Δεσπότες της 
Ηπείρου , τους Ανδεγαυούς , αλλά κυρίως από τους 
Βενετούς , ο ι οποίοι αν και διάθεταν ισχυρό στόλο , 
υστερούσαν σε έμψυχο στρατιωτικό υλικό , γι' αυτό και 
έχτιζαν ισχυρά οχυρά . 

Οι Βυζαντινοί λοιπόν οχύρωσαν πρώτοι το 
χαμηλότερο λόφο που κοιτάζει προς τη θάλασσα και 
βρίσκεται πάνω από το ακρωτήριο του Αγίου Ισιδώρου 
(Capos , Sidero , σήμερα Καβοσίδερο ή Καποσίδερο) . Η 
ονομασία αυτή ίσως να προέρχεται από ομώνυμο 
παρεκκλήσιο ή κατά μια άλλη εκδοχή , από τη λέξη 
« Σιδήρειον» . Το βυζαντ ι νό αυτό κάστρο ονομαζόταν 
« Π αλαιός Π ύργος» ή « Π ύργος της Θάλασσας» , «Castel 

ΠJΙ ΓΙΙ: " Το Παλαιό Φρούριο Τ11ς Κέρκυρας., - Α,•Οολόγιο Της Ιοη",ίς, 
Τράπεζας. Εκδοτής ΛΝΕΔΚ, Ιοί)νιος 94. Σελ 8 - 27 
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Vecchιo » ή «Castel da Mar». 
Η άλλη υψηλότερη κορυφή , που βρίσκε ται προς το 

μ έρος της πόλης , οχυρώθηκε από τον Κάρολο τον 
Ανδεγαυό και ονομάστηκε «Νέος Πύργος» ή « Πύργος της 
Ξηράς» «Castel Νυονο» ή «Castel di Terra /della 
Campana» Το διάστημα μεταξύ των δύο πύργων καλε ίται 
Ακρόπολη (cittadella) . Είναι το κεντρικό και ανώτερο 
μέρος του Παλαιού Φρουρίου . Βρίσκεται αμέσως πάνω 
από το Καποσίδερο και μπορεί να θεωρηθεί το άνω μέρος 
του ακρωτηρίου αυτού . 

Οι οχυρώσεις του Παλαιού Φρουρίου , όπως 

διαμορφώθηκαν επί Βυζαντινών και ενισχύθηκαν 
αργότερα επί Δεσποτών και Ανδεγαυών , είναι 
αποτυπωμένες στο χάρτη που σχεδίασε ο Buodelmonti 
για το έργο του «lnsulae Arcipelago» (1418-1420 περ , ) , 
(εικ , 2) , αλλά κυρίως σε ένα σχέδιο του Breydenbach του 
1486 (εικ , 3) 

Στο σχέδιο αυτό , που είναι το παλαιότερο που 
διαθέτουμε και περιλαμβάνεται στο έργο του «Opusculum 
peregrinationum ad sepulcrum Chrιsti» , μπορεί κανείς να 
διακρίνει τους πύργους των δύο κορυφών και ανάμεσά 
τους τον οικισμό της ακρόπολης. Τη χερσόνησο 
περιβάλλουν τείχη τα οποία διακόπτονται από 
τετραγωνικούς και κυκλικούς πύργους που υψώνονται 
πάνω απ' αυτά . 
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2. Ένας από τους παλαιότερους γνωστούς χάρτες της Κέρκυρας του 1422 (περ.) 
του Buodelmondi (Ανθολόγιο Της Ιονικής Τράπεζας). 

3. Η Κέρκυρα σε σχέδιο του 1486 του Bredenbach 
(Ανθολόγιο Της Ιονικής Τράπεζας). 
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ΒΕΝΕΤΙΚΕΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ 15ου ΚΑΙ 16ου ΑΙ 

Τα οχυρωματικά έ ργα των Βενετών που άρχισαν 
στα 1402 και συνεχίστηκαν ως την πτώση της 
Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου στα 1797 
περικλείουν όλες τις εξε λίξεις της αμυντικής τ έ χνης σ' 
αυτήν την περίοδο. Ωστόσο οι Βενετοί βρήκαν στα τέλη 
του 14ου αιώνα τη μεσαιωνική πόλη στη χερσόνησο του 
Παλαιού Φρουρίου , με τα δυο της κάστρα όπως τα είχαν 
διαμορφώσει το Βυζάντιο , το Δεσποτάτο της Ηπε ίρου και 
η Ανδεγαυική κατοχή. Δεν κρίθηκε όμως επαρκής , όπως 
και δεν ήταν άλλωστε , η άμυνά της , δεδομένου ότι τα 
αμυντικά συστήματα της εποχής απαιτούσαν φρούρια μ ε 
χαμηλούς κυκλικούς πύργους, στις γωνίες και με 
προβλεπόμενες θέσεις για τα πυροβόλα, τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στην οροφή τους . 

Γι' αυτό στις αρχές του 15ου αιώνα εγκαινιάζεται 
νέα περίοδος οχυρώσεων που μετέτρεψε τελικά τη 
χερσόνησο του Παλαιού Φρουρίου σε νησί (quasi una 
isola) και κατέστησε τη μεσαιωνική πόλη απόρθητη . ο 
ρυθμός, παρ' όλα αυτά , των οχυρώσεων ήταν ασυνεχής , 
καθόσον εξαρτιόταν από ποικίλους παράγοντες: 
οικονομικούς , διοικητικούς , το πλησίασμα ή την 
απομάκρυνση του φόβου μιας επίθεσης κλπ . Κύριο , 
βέβαια , μέλημα της Βενετίας ήταν η εξασφάλιση του 
στομίου της Αδριατικής και η επίδειξη της δύναμής της , 
στα γειτονικά ηπειρωτικά εδάφη . 

Τα πρώτα έργα των Βενετών άλλαξαν εντελώς τη 
φυσιογνωμία του οχυρού. Οι παλιοί πύργοι γκρεμίστηκαν 
και κατασκευάστηκαν νέα οχυρά. Την έναρξη των 
οχυρωματικών έργων της , μεσαιωνικής πόλης την έκανε 
ο Βάιλος G.Capello στα 1402. Αποφασίστηκε τότε η 
πραγματοποίηση ενός ενιαίου σχεδίου άμυνας του 
Παλαιού Πύργου (Castel Vecchio , ή Castel da Mar) 
καθώς και του Νέου (Castel Νuονο ή da Terra) , που ήταν 
απομονωμένοι ο ένας από τον άλλο , η περιτείχιση της 
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μεσαιωνικής πόλης και η κατασκευή λιμανιού στο 
Μαντράκι (το τελευταίο είχε ήδη αποφασιστεί από το 1401 
, γιατί ήταν απαραίτητο στα Βενετικό εμπορικά καράβια 
που πήγαιναν κι έρχονταν στην Ανατολή). Να 
προσθέσουμε εδώ ότι η κατασκευή του λιμανιού αυτού 
έγινε με το σύστημα των κυψελωτών ογκολίθων , που 
γέμιζαν με πέτρες και βυθίζονταν , με τη διαφορά ότι τον 
κυψελωτό ογκόλιθο αντικαθιστούσε μια παλιά γαλέρα. Μ 1 

αυτό τον τρόπο κατασκευάστηκαν δύο κυματοθραύστες , 
ένας προς Β και ένας προς Α. Το 1409 αποφασίζεται να 
κλειστεί το λιμάνι με την κατασκευή ενός λιμενοβραχίονα, 
αφήνοντας στα δυτικά ένα άνοιγμα που να κλείνεται με 
καδίνες για την ασφάλεια των πλοίων . Η κατασκευή 
λιμανιού στο Μαντράκι συνεχίστηκε ολόκληρο το 15ου 
αιώνα. Μια ξύλινη γέφυρα που κατασκευάστηκε στο Β.Δ 
άκρο του όλου οχυρού, καθιστούσε δυνατή την 
επικοι νωνία με το υπόλοιπο νησί. 

Τα οχυρωματικά όμως έργα συνεχίζονται και στην 
ξηρά. Από το 1409 είχε δοθεί εντολή στο Βάιλο να 
ανακατασκευάσει τα τείχη προς τη νότια πλευρά Βερσιάδα 
που κινδύνευαν να καταρρεύσουν. Με άλλη απόφαση Το 
Μάρτη του 1414 άλλα μεγάλα οχυρωματικά έργα ξεκινούν 
προς τη βόρε ι α και ανατολική πλευρά. Έργα , βέβαια , που 
κοστίζουν. Γι' αυτό, το Μάιο του ιδίου χρόνου 
αποφασίζεται, εκτός από τη φορολογία του κρασιού που 
ίσχυε ήδη δύο χρόνια και η επιβολή νέας φορολογίας για 
τον τειχισμό της μεσαιωνικής πόλης , με αιτιολογία το 
μεγάλο κόστος. Έτσι , όλα τα σπίτια που βρίσκονται μέσα 
στην πόλη υποχρεώνονται να πληρώσουν δύο σολδία για 
κάθε λίρα που ξοδεύεται για τον τειχισμό της. 

Από μια απόφαση του 1425, μαθαίνουμε την 
ανακατασκευή προς τη νότια πλευρά ενός τείχους που 
ε ίχ ε ερειπωθεί , την κατασκευή ενός πύργου και την 
ανάγκη να σκαφθεί η τάφρος, ώστε να μπορεί να μπαίνει 
το θαλασσινό νερό, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο με 
την εκσκαφή , η αντοχή των τειχών. Έτσι με την απόφαση 
αυτή καθώς και με εκείνη του 1409, μαθαίνουμε ότι η 
τάφρος (contra-fossa) υπήρχε ήδη πριν το 1425, κατά 
τρόπο όμως που δεν ικανοποιούσε και ότι υπήρχαν τείχη 
προς τη δυτική πλευρά, τη νότια και τη νοτιοανατολική. 
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Το 1480 άρχισαν να κατασκευάζονται τα τείχη μέσα 
από την ένυδρη πλέον τάφρο με συνέπεια να 
κατεδαφιστούν μερικά σπίτια για τη δημιουργία της 
εσωτερικής αμυντικής τάφρου. Η πέτρα όμως 
εξακολουθούσε να είναι δυσεύρετη. Γι' αυτό , ο Γενικός 
Καπετάνος του νησιού Α Loredan, πήρε όλη την πέτρα 
από την ερειπωμένη Παλαιόπολη, την οποία μετέφερε 
εύκολα με βάρκες. 

Στα 1492 διαπιστώνεται ότι η οχύρωση της 
μεσαιωνικής πόλης δεν ήταν ακόμη επαρκής και ότι δεν 
ήταν πλήρως εξασφαλισμένη σε περίπτωση πολέμου. 

Από το 1 Οο αιώνα, εξαιτίας του περιορισμένου 
χώρου και της συχνής κατεδάφισης σπιτιών στην 
Ακρόπολη, που οφειλόταν στα αμυντικά έργα, άρχισε να 
αναπτύσσεται έξω από τη μεσαιωνική πόλη του 
Φρουρίου, ένα προάστιο, Το =ωπόλ ι ή Borgo - αυτό που 
σήμερα αποτελεί την παλαιά πόλη της Κέρκυρας. Το 
Borgo ήταν τελείως ανοχύρωτο και άρα εκτεθειμένο σε 
επιδρομές. Η γειτνίαση όμως της οχυρωμένης πόλης με 
το ανοχύρωτο προάστιο δεν ήταν σύμφωνη με τους 
στρατιωτικούς κανονισμούς της εποχής. Γι' αυτό , 
καθορίστηκε η απόσταση μεταξύ της μεσαιωνικής πόλης 
(από την contra-fossa) και του προαστίου αυτού να είναι 
60 πάσσα (1 πάσσο ισοδυναμούσε με 1 , 77 μ.). 

Τα οχυρωματικά έργα προχωρούσαν με αργούς 
ρυθμούς μέχρι το τέλος του αιώνα. Η απειλή όμως του 
τουρκικού κινδύνου επέβαλε την επίσπευση τους. Έτσι, το 
1501 οχυρώθηκε ο Πύργος της =ηράς από το μηχανικό 
Giacomo Coltrin, ενώ στα 1504 έγινε από τον Κερκυραίο 
μηχανικό Zίllo νέα πρόταση οχύρωσης , που 
περιελάμβανε τα περίχωρα, πράγμα που είχε ήδη 
επισημανθεί. Η πρόταση για οχύρωση των περιχώρων 
δεν έγινε ούτε τότε δεκτή και τα έργα συνεχίστηκαν μόνο 
στην Ακρόπολη, όπου ισοπεδώθηκε η περιοχή ανάμεσα 
στους δύο πύργους. Από Το 151 ο ως το 1520 
ολοκληρώθηκε η οχύρωση της πλαγιάς (scarpata) του 
λόφου προς τη θάλασσα και ο μηχανικός Soranzo 
ασχολήθηκε με την πλαγιά και τα τείχη του Castel Νuονο. 

Εντούτοις τα έργα προχωρούσαν χωρίς οργανικό 
σχέδιο και κατά τη γνώμη των στρατιωτικών 
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εμπειρογνωμόνων της εποχής, ήταν καθυστερημένα σε 
σχέση με τις απαιτήσεις που επέβαλε η σύγχρονη τακτική 
του πολέμου. 

ΝΕΑ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Σε γενικές γραμμές, αυτά τα οχυρωματικά έργα, 
όσον αφορά Το Φρούριο, συνίστατο στο εξής: τη 
διαμόρφωση ενός νέου αμυντικού μετώπου προς την 
πόλη, δηλαδή την κατασκευή δύο προμαχώνων και του 
μεταπυργίου (Cortina), τη διαπλάτυνση της τάφρου και το 
άνοιγμα νέας εισόδου μεταξύ των προμαχώνων. Έτσι, 
στις 8 Οκτωβρίου 1537 , η Ενετική Σύγκλητος αποφάσισε 
να σταλεί στην Κέρκυρα το μηχανικό Michiele Sanmichieli 
με εργάτες και εργαλεία για να επεκτείνουν την Σπιανάδα, 
όσο ήταν δυνατόν, να διαπλατυνθεί η τάφρος της =ηράς 
και να οχυρωθεί η νότια πλευρά του Φρουρίου. Δηλαδή, η 
περιοχή της βερσιάδας. 

Τα έργα άρχισαν αμέσως και τελείωσαν στα 1558. 
Ήταν κυρίως ένα αμυντικό σχέδιο που είχαν ετοιμάσει ο 
Γενικός Καπετάνιος Vincenzo Capello μαζί με το μηχανικό 
Agostino da Castello, και που η Ενετική Σύγκλητος 
επέβαλε κατά κάποιο τρόπο στον Michiele Sanmichieli να 
ακολουθήσει. Ο τελευταίος, που κατασκεύασε επίσης τους 
προμαχώνες Sabbionara στο Ηράκλειο και San Sailvatore 
Gritti στα Χανιά, είχε την επίβλεψη των έργων μέχρι Το 
1541 , οπότε λόγω της κακής υγείας του αντικαταστάθηκε 
για ένα έτος από το μηχανικό Agostino da Castello και 
τελικά από τον ανιψιό του Giangirolamo Sanmichiel , που 
έμεινε στην Κέρκυρα ως Το 1548. 

Στους Sanmichieli οφείλεται το μεγαλύτερο μέρος 
των οχυρώσεων της Ακρόπολης. Ο Giangirolamo 
Sanmichieli ολοκλήρωσε το έργο του θείου του - στην 
Ακρόπολη και συνέχισε τα υπόλοιπα οχυρωματικά έργα. 
παίρνοντας υλικά για την κατασκευή τους από το 
ερειπωμένο φρούριο της Καcrσιόπης, που βρίσκεται στα 
Β.Α του νησιού. 

Το πρώτο έργο που κατασκευάστηκε σαν πιο 
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επείγον, ήταν οι δύο προμαχώνες μπροστά στην contra
fossa και το μεταξύ τους συνδετικό τείχος (cortina). Ο 
τύπος αυτός των προμαχώνων ανταποκρινόταν στις 
εξελίξεις της αμυντική τέχνης του 16ου αιώνα , 

παρέχοντας τη δυνατότητα πλαγιοφύλαξης και 
ενισχύοντας την άμυνα. Οι προμαχώνες αυτοί πήραν τα 

ονόματα J.Martinengo και Ν , Saνorgnan (αριστερά και 
δεξιά αντίστοιχα μ ε μέτωπο το Φρούριο ή κατά μία άλλη 
εκδοχή το αντίθετο) από τους τότε διοικητές του 
Φρουρίου. Ανάμεσα στους προμαχώνες αυτούς 
κατασκευάστηκε είσοδος, που ένωνε το Φρούριο με την 
πόλη, μέσο μιας κινητής γέφυρας (1558), η οποία 
στηριζόταν σε ογκώδεις λίθινους πεσσούς και 
αντικατέστησε την προηγούμενη που ήταν στα δυτικό 
προς το Μανδράκι κα ι η οποία παρέμεινε δευτερεύουσα. 
Στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας υπάρχει ένα σχέδιο του 
1658 που εμφανίζει τη γέφυρα αλλά και ολόκληρο το 
μέτωπο του Παλαιού Φρουρίου προς τη Σπιανάδα . Ήδη 
όμως από το 1532 , αλλά και μετά την πολ ι ορκία, το 
1546 , οι Κερκυραίοι είχαν ζητήσει τον τειχισμό του 
Καποσίδερου. Η κατασκευή αυτή άργησε να γίνει, άρχισε 
δε τελικά το 1552, ενώ το 1565 συνεχιζόταν ακόμη. Έτσι, 
το Φρούριο με τα οχυρωματικά αυτά έργα πήρε σχεδόν 
την τελική του μορφή. 

Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι η περιτείχιση του 
Φρουρίου έγινε περιμετρικά σε 3 επίπεδα: 

α)Το υψηλότερο επίπεδο περιτείχισης, που 
περιλαμβάνει τους δύο Βράχους και την Ακρόπολη 
(Cittadella) 

β) Το μεσαίο, που περικλείει το μεγαλύτερο τμήμα 
της Ακρόπολης και περιλαμβάνει το οχυρωματικό μέτωπο 
της Σπιανάδας και όλη την τοποθεσία ως τους πρόποδες 
του Πύργου της θάλασσας 

γ) Το χαμηλότερο (που είναι και μεταγενέστερο) , 
που περιβάλλει μόνο το ακρωτήριο Καποσίδερο. 
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ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡ~~ 

ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ το 1577 

Το 1575 ύστερα από τις αναφορές του Ιουστινι άνη και 
των άλλων η Βενετία έστειλε την Κέρκυρα τον ικανότατο 
στρατιωτικό Μηχανικό Φραγκίσκο Φερδινάνδο Βιτέλλι και με 
άλλους βοηθούς Μηχανικούς η εντολή που έλαβε ο Βιτέλλι 
ήταν να συμπληρώσει τα έργα που χρόνια πριν, είχαν 
αρχίσει οι άλλοι Μηχανικοί και να τα επεκτείνει έτσι 1 ώστε 
να περιβληθεί ολόκληρη η πόλη , η έξω από το κάστρο , με 

τείχη. 
Ο Βιτέλλι σχεδίασε πρώτα τα έργα και τέλη του 1576 

με αρχές του 1577 άρχισε την κατασκευή. Το σχέδιό του 
πρόβλεπε την ανέγερση ενός ακόμα Φρουρίου του Ν έου και 
το χτίσιμο διπλών και τρίδιπλων τοίχων που να περικλείουν 
μέσα την πόλη ενώνοντας τα δυο φρούρια κι ακόμα την 

κατασκευή πολλών οχυρών έξω από τα τείχη και 
προμαχώνων. Ακόμα Θα μετέτρεπε σε φρούρια τούς λόφους 
Αβράμη Γηροκομεί και Σωτήρας (φυλακές) . 

Εκε~νο πού μας προκαλεί δέος στο αντίκρισμα του 

είναι το Νέο Φρούριο. Στο χώρο που υψώθηκε όλος εκείνος 
ο κολοσσός δεν υπήρχε ύψωμα εκτός από ένα βραχίσκο 
χαμηλού ύψους στο σημείο που είναι χτισμένη η εκκλησία 
του Φρουρίου και έναν ακόμα στη Δυτική πλευρά απέναντι 
από το λόφο Αβράμη. 

Το σχέδιο του Βιτέλλι προέβλεπε τη συμπλήρωση της 
οχυρώσεως του Παλαιού Φρουρίου γύρο-γύρο και όλοι την 
επιφάνεια και την έκταση έτσι που να μην ήταν δυνατόν να 
πατηθεί από τον εχθρό σε κανένα σημείο .. Πρόβλεπε και 
την κατασκευή και ενός δεύτερου φρουρίου - του Ν έο υ 

Όλος ο χώρος που θα ορθώνονταν τα τείχη και ένα 
μεγάλο μέρος που θα καταλάμβανε το Νέο φρούριο ήταν 
κατοικημένη. Τα κτίσματα αυτά θα έπρεπε να 
κατεδαφιστούν. Κι όχι μόνο αυτά, μα και όσα ήταν εμπρός 
και πίσω από τα τείχη και σε απόσταση το λιγότερο 100 κα ι 
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ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ 17ου ΚΑΙ 18ου ΑΙΩΝΑ 

Κατά το 170 αιώνα έχουμε μια σειρά οχυρωματικών 
έργων , που αποσκοπούν κυρίως στην ενίσχυση των 
οχυρώσεων της πόλης και συντελούν στην τελική της 
διαμόρφωση. 

Το Παλαιό Φρούριο αποκτά πλέον επιτελ ι κό ρόλο, 
συνιστώντας διοικη τ ικό και στρατιωτικό κέντρο, ενώ 0 
άξονας των κοινωνικοο ι κονομικών δραστηρ ι οτήτων 
μεταφέρεται οριστικά από τη μεσαιωνική πόλη του Κάστρου 
στο =ωπόλι , εφόσον οι αστικές κατοικίες που διατηρούνται 
στο Παλαιό Φρούριο είναι πλέον ελάχιστες. 

Η ενίσχυση της πόλης με ένα ακόμη φρούριο , το Νέο 
Φρούριο , στη Β.Δ πλευρά της (που ολοκληρώθηκε στο Β 
μισό του 16ου αιώνα) και ο περιτειχισμός του άστεως , 
παίζουν καθοριστικό ρόλο , αφενός στην απόκρουση της 
τουρκικής ε ι σβολής του 1716 και αφ' ετέρου στην ανάπτυξη 
και δυναμική της εξέλιξη. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Δεσπόζουσας σημασίας για το 180 αιώνα είναι η 
δεύτερη σημαντική πολιορκία της Κέρκυρας από τους 
Τούρκους του 1716. Ο οθωμανικός επεκτατισμός έκανε την 
εμφάνιση του ξανά στις 24 Ι ουνίου του 1716, σε μια 
πολιορκία που κράτησε σε αγωνία τους Κερκυραίους και 
όλο το Δυτικό Χριστιανικό κόσμο ως τις 11 Αυγούστου. 

Για την υπεράσπι ση του «Προμαχώνα της Ιταλίας» η 
Βενετική Δημοκρατία, που είχε είδη αντιληφθεί τις τουρκικές 
προθέσεις , έστειλε στη ν Κέρκυρα από τον Φεβρουάρ ι ο του 
1716 το Γερμανό Στρατηγό Johann Matthias - von der 
Schulenburg, στην ι σχυ ρή προσωπικότητα του οποίου 
οφείλε τ ε η ξεχωριστή δ ι οίκηση και εμψύχωση του 
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συμμαχικού στρατού καθώς και η ενίσχυση της άμυνας της 
πόλης με πρόσθετα οχυρωματικά έργα. 

Η οργάνωση της άμυνας της ξηράς βασίστηκε κυρίως 
στην αποπεράτωση των οχυρώσεων του Νέου Φρουρίου και 
των παραπ~εύρως κειμένων λόφων , στην κατασκευή 6 νέων 
ορμητηρίων και τάφρων για την προστασία των λιγότερο 

ενισχυμένων οχυρώσεων και στην προσπάθεια της υπόγειας 
συγκοινωνίας μεταξύ των αμυντικών έργων, μέσο των 
στοών που είτε διανοίχτηκαν είτε καθαρίστηκαν προκειμένου 
να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. 

Όσο για Το Παλαιό Φρούριο διέταξε τον άμεσο 
τειχισμό του Καποσίδερου, το κλείσιμο της ένυδρης τάφρου 
και από τα δύο μέρη , την αύξηση της κλίσης των φυσικών 
πρανών του εδάφους του και τον καθαρισμό των υπογείων 
χώρων και διαβάσεων. 

Για τη λύση τής πολιορκίας, Θεϊκό και ανθρώπινο 
στοιχείο διεκδικούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο . Η 
καταστροφική λαίλαπα που ξέσπασε σε βάρος των Τούρκων 
και τους ανάγκασε να λύσουν την πολιορκία στις 11 
Αυγούστου , τρέποντάς τους σε άτακτη φυγή , αποδίδεται 
στον πολιούχο της Κέρκυρας Άγιο Σπυρίδωνα. 

Η σημασία της απόκρουσης ήταν τεράστια. Γι ' αυτό 
και η Βενετία έσπευσε να τελέσει επίσημη δοξολογία στο 
ναό του Αγίου Μάρκου , ενώ η Βενετική Σύγκλητος αφιέρωσε 
στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος τη μεγάλη αργυρή κανδήλα , 
που βρίσκεται μέχρι σήμερα ανηρτημένη στο ναό . 

Παράλληλα , ο Γενικός Προβλεπτής του στόλου , 
Α . Pisani , εξέδωσε διάταγμα , σύμφωνα με το οποίο 
αποφασίστηκε να τελείται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου 
λιτανεία προς , τιμήν του Αγίου, σε ανάμνηση της σωτηρίας 
της πόλης λιτανεία που τελείται μέχρι σήμερα. 
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Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ 1718 

Δύο χρόνια μετά την πολιορκία του 1716, τη νύχτα της 
21 προς 22 Νοέμβριου του 1718 ισχυρότατη έκρηξη που 
προκλήθηκε από κεραυνό που έπεσε σε πυριτιδαποθήκη 
του Παλαιού Φρουρίου, προκάλεσε τη σχεδόν ολοσχερή 
καταστροφή της περιοχής της Campana, με αποτέλεσμα τον 
θάνατο 2.000 ατόμων και τη μετατροπή της περιοχής της 
Ακρόπολης και εκείνης του κάτω διαζώματος σε ερείπια. 

Οι πυριτιδαποθήκες άρπαξαν φωτιά και το συμβάν 
αποδίδεται σε επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος, 
προκειμένου να αποτρέψει την τοποθέτηση καθολικού 
αλταρίου στο ναό του, κατά την επιθυμία του Γενικού 
Καπιτάνου Α. Pisani . 

Μεγάλη ήταν καταστροφή που προκάλεσε η έκρηξη 
2.800 βαρελιών πυρίτιδας, η οποία ισοπέδωσε δημόσια 
κτίρια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες και ιδιωτικές 
κατοικίες, ακόμα κα ι την παλαιά μητρόπολη των 
Κερκυραίων, το ναό του Αγ. Αρσενίου και το ναό των 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. 

Ας σημειωθεί ότι στα θύματα της έκρηξης 
περιλαμβάνετα ι και ο Α Pisani , ενώ θρυλείται ότι την ώρα 
της έκρ ηξης, η ασημένια κανδήλα που είχε αφιερώσει στο 
ναό του Αγίου Σπυρίδωνος , σε ένδειξη τιμής για τη διάσωση 
της πόλης κατά την πολιορκία του 1716, έπεσε και κεραυνός 
έκαψε το πορτρέτο του , που βρισκόταν στο σπίτι του στη 
Βενετία. 
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ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΠΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μετά την πτώση της Γαληνοτάτης το 1797 το Παλαιό 
Φρούριο ακολούθησε τις τύχες της Επτανήσου , 
παραμένοντας στρατιωτικό κέντρο της εκάστοτε διοικητικής 
αρχής, σε μια ιστορική διαδρομή, κατά την οποία στην 
ακρόπολή του κυμάτισε διαδοχικά η σημαία των 
Δημοκρατικών Γάλλων , των Ρώσων και Τούρκων και της 
Επτανήσου Πολιτείας, των Αυτοκρατορικών Γάλλων και 
τέλος της Αγγλικής Προστασίας ως τις 21 Μαίου 1864 , 
οπότε και χαιρετίστηκε με κανιοβολισμούς από τις επάλξεις 
του , η Ένωση της Επτανήσου με το Ελληνικό κράτος. 

Στο διάστημα 1797-1864 επήλθαν ορισμένες 
τροποποιήσεις στο Παλαιό Φρούριο, οι κυριότερες των 
οποίων οφείλονται στους Άγγλους. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
επί Αγγλικής Προστασίας ήδη, στη συνθήκη των Παρισίων 
του 1815 , είχε αναγνωρισθεί η ιδιοκτησία των Φρουρίων 
στο Ιόνιο Κράτος και προνοήθηκε και κάποια δαπάνη για τα 
έξοδα συντήρησης τους, δαπάνη που σύμφωνα με απόφαση 
του Λόρδου Μεγάλου Αρμοστή Douglas το 1836, έφθασε τις 
35. 000 λίρες στερλίνες. 

Παράλληλα, έχουμε την κατασκευή σημαντικών έργων, 
όπως του πλινθόκτιστου κτιρίου των στρατώνων πεζικού 
ανάμεσα στο Παλάτι των Προνοητών και την άνυδρη τάφρο. 
Την ανέγερση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου επί της 
Ακρόπολης το 1858, που μέχρι πρότινος στέγαζε τη Σχολή 
Εφέδρων Αξιωματικών Κέρκυρας (ΣΕΑΚ), του κτιρίου από 
λευκή πέτρα που βρίσκεται σήμερα σωζόμενο σε αρίστη 
κατάσταση πάνω από το Μαντράκι, και βέβαια του ναού του 
Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή της Βερσιάδας. 

Είναι σαφές ότι τα έργα αυτά συνεπάγονταν και 
κάποιες μετατροπές, κατεδαφίσεις ή αλλαγές χρήσης, όπως 
στη περίπτωση του ναού των Αγ. Θεοδώρων που 
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κατεδαφίστηκε το 1826 και άλλων ναών ι που στη θέση τους 
κτίστηκαν 01 στρατώνες και του Παλατιού των Προνοητώv 
που αρχικά φιλοξένησε τον Άγγλο Αρμοστή , στα 1824 την 
Ιόνιο Ακαδημία και αργότερα τα Γραφεία του 1 Οου 
Συντάγματος Πεζικού. 

Σημαντική καμπή στην ιστορία του Παλαιού Φρουρίου , 
αποτελεί η Συνθήκη της 2/14 Νοεμβρίου 1863, βάσει της 
οποίας πέντε ευρωπαϊκά κράτη, η Αγγλία, η Γαλλία, η 
Ρωσία, η Αυστρία και η Πρωσία απαι τ ούν πρ ι ν από την 
Ένωση τον αφοπλισμό, την παράδοση και την ανατίναξη 
των Φρουρίων. Σύμφωνα με την αναφορά του Διοικητή του 
Μηχανικου Oe Vere για το Παλαιό Φρούριο προβλεπόταν η 
σχεδόν ολοκληρωτική κατεδάφιση του , γεγονός που 
προκάλεσε την καθολική αντίδραση του κερκυραϊκού λαού. 
Έτσι κατόπιν διαβουλεύσεων περιορίσθηκε η κατεδάφιση 
των οχυρώσεων στην νησίδα Βίδο (μια νησίδα στην είσοδο 
του λιμανιού της Κέρκυρας) και σε ορισμένα τμήματα του 
Νέου Φρουρίου. Στις 21 Μαίου του 1864 , στην ακρόπολη 
του Φρουρίου ανυψώθηκε η Γαλανόλευκη και μια νέα σελίδα 
στην ιστορία του είχε αρχίσει. 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Από τότε το Φρούριο ακολούθησε τα πεπρωμένα του 
Ελληνικού Κράτους , το 1923 η Ιταλία , λαμβάνοντας ως 
αφορμή το φόνο δύο αντιπροσώπων της στην Αλβανία που 
είχαν σταλεί εκεί για να ορίσουν τα ελληνοαλβανικά σύνορα , 
βομβάρδισε τα ιστορικά φρούρια της Κέρκυρας , αποβίβασε 
στρατό και τα κατάλαβε. Αποχώρησε δε μετά υπό την πίεση 
των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Κατά τον δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο η Κέρκυρα κατελήφθη από Ιταλούς. Όταν όμως οι 
Ιταλοί συνθηκολόγησαν το 1943 με τους Συμμάχους , οι 
Γερμανοί τους χτύπησαν, με αποτέλεσμα να βομβαρδίσουν 
και να κάψουν την πόλη. Το Παλαιό Φρούριο τότε, 
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εκπληρώνοντας ξανά τον πρωταρχικό του σκοπό 
χρησίμευσε στον άμαχο πληθυσμό ως καταφύγιο. 

Τελευταία , τα κτίριό του παραχωρήθηκαν σε διάφορες 
υπηρεσίες πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και το 
Παλαιό Φρούριο φιλοδοξεί πλέον να αποκτήσει σε καιρούς 
ειρηνικούς την αίγλη και τη ζωή που είχε σε καιρούς 
πολέμου . Έτσι , την τελευταία του σθεναρή αντίσταση 
εξακολουθεί να τη δίνει ενάντια στη φθορά κα ι στο χρόνο. 
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ΠΑΛΙΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ 

Αξιοσημ ε ίωτες είναι οι μαρτυρίες που 
καταγράφηκαν από του ιερείς της Κέρκυρας της μέρες 
της πολιορκίας: 

« Από τον απερασμένο μίναν στις 24 ημέρα Κιριακή 
το γενέσιο του τιμιού ενδόξου προφίτου προδρόμου και 
βαπτιστού Ιωάννου στις 1 Ο άρες, ήρθε μέσα στο στενό με 
ογδόντα καράβια, τρις σουλτάνες και μπαρμπαρέσικα 
δεκατρία κάτεργα και είκοση γαλιότες κι άραξε στο βιβάρι. 

1716 Ιουλίου 27 απέτυχε της παρούσης ζωής ο 
Γιωργάκης λεγόμενος μολοχάς από μια μπάλα που 
εβάρεσε στην πόρτα του κάστρου κι εβγήκε η σκέντζα του 
μαρμάρου και του ετζάκισε δίο πλεβρά ήταν ήκοσι οκτο 
ιντζίρκα ήμαστε ασετίδη από τους Τούρκους. 

Τη αυτή ημέρα έφυγαν κι οι Τούρκοι από το βουνό 
του Πατοκρατόρου και κυρίας Ευαγγελιστρίας αφήνοντας 
με μεγάλο φόβον την μέζαν ντους άνθους (ανθρώπους) 
κανόνια εις διάφορα πόστα, πούλβερι κι παν άλλο κι δια 
τούτο ας είναι δοξασμένο το όνομα του εσταυρωμένου Χυ 
(Χριστού), κι των αγίων προστατών ταύτης της πόλεως 

Στυλιανός ιερεύς ο μουλιανός» 

11 1716 Αυγούστου 24 ήλθεν ο ντζάνιμου Χόντζας με 
όλην την αρμάδα του τούρκου εις το κανάλι των κορυφών 
κι ο σερασκέρης με πλέον παρά πένήντα χιλάδες λαό ν, κι 
επολέμησαν τους κορφούς έως τας εντέκα του Αυγούστου 
μα δεν έκαμαν τίποτα, μάλιστα έφυγαν με μεγάλην 
ντροπήν κι άφησαν 120 κανόνια, άλογα αμέτριτα κι άλλο 
πράγμα του πολέμου κι ψαγιτά πολότατα κι βουβάλια 500 

Γεώργιος ο ιερεύς ο Σολομώ " 
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« Τη εικοστή τέταρτη του Ιουνίου 1716 ήλθε αρμάτα του 
Τούρκου εις το κανάλι μας προς την μεριάν του Βιβαριού, κ1 μεθ' 
ημέρας τινάς αφού επολέμησε με αυτήν η αρμάτα μας η χοντρή κ1 
ενίκησε Θυ (Θεού) φιλανθρωπία εστάθη μ' όλον ετούτο εις τον 
αυτόν τόπον η αρμάτα του Α γαρίνου κι εξεμπρκάρησε στράτευμα 
Τούρκων έως χιλιάδες ξ (60) εις τα μέρη του Ύψου, κι ερχόμεν10 
οι υπενάντιοι με κανόνια έως ο (70) κι περισσότερα άρχησαν να 

πολεμούν έως εις τας δέκα του Αυγούστου, κι τη επερχόμενη 
νυχτή Θεία δυνάμει έφυγαν οι πολεμούντες ημάς ύπο Θείας 
μάστιγας δ1οκώμενοι πρεσβεία1ς της υπερευλογημένης Θεοτόκου 
προστασίαις του παμεγίστου Ταξίαρχου Μιχαήλ, κι του εν αγίοις 
πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού.» 
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΟ~.~ΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ 
«Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» 

ΚΑΤΕΡΓΑΣ!Α ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ 

Ανάλογα τη θέση την οποία θα καταλάμβανε στο 
οικοδόμημα ο κάθε λίθος , έπαιρνα από το λατομ ε ίο το 
σχήμα και τις απαραίτητες διαστάσεις. Πρέπει επίσης να 
σημειωθε ί ότι προκειμένου για το μάρμαρο κατά την 
εξόρυξη , λαμβάνονταν υπόψη , ότι οι στρώσεις του λίθου να 
τοποθετηθούν όρθια για τους ορθοστάτες ή για του ς 
οριζόντιους στηριζόμενους σε άλλες κατά οριζόντια έννοια , 
να τοποθετηθούν. Στην περίπτωση των επιστηλίων μεγάλων 
ανοιγμάτων ή κατακόρυφους στύλους ο κάθε λίθος 
μεταφε ρόταν χονδρικώς ελεγμένος στο εργοτάξιο , στο οποίο 
υποβαλλόταν σε δύο στάδια επεξεργασίας. Στο πρώτο 
στάδιο με τη βοήθεια λιθουργικών εργαλείων γινόταν 
λάξευση των ανωμάλων επιφανειών, για να λάβει ο λίθος 
τελικό σχήμα με τις απαραίτητες τελικές διαστάσεις και 
επιφάνειες. Το δεύτερο, και τελευταίο στάδιο εργασίας, 
γίνεται αφού τοποθετηθεί ο λίθος. Αφαιρείται η ανενεργή 
κατακόρυφη επιφάνεια. Μετά τη τελική λάξευση ακολουθεί η 
λείανση και ομαλοποίηση με τη βοήθεια νερού και άμμου μ ε 
τη τριβή . 

ΤΟΠΟΘ ι::τι..ιrι..ι τnΜ Λ 1ΘΩΝ 
..... 1 1 • 1 • 1 ~"'... \ 1 1 

Μεταξύ των δύο παραπάνω σταδίων εργασίας 
μεσολαβούσε η τοποθέτηση των λίθων , την οποία 01 

αρχαίοι ονόμαζαν «θέσιν» ή και «σύvθεσιν». Συνίσταται η 
τοποθετήσει των λίθων α) στην ανύψωση των λίθων στη 
θέση που θα μπουν, β) στη δοκιμαστική πλησίαση των 
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λίθων μεταξύ το υς , προσέχοντας να μη ν σπάσουν 0 1 ακμές 
και οι γωνίες , γ) το ση μάδεμα των γομφών και των 
συνδέσμων , δ)στη v απομάκρυνση των λίθων προς λάξευση 
των σημαδε μένων γο μφών και σ υνδ έσμων, ε)στην πλησίαση 
των λίθων και τοποθέτηση των γομφώv και των συνδέσμων, 
ενώ ακολούθησε γέ μισμα με μόλυβδο , στ) στην επεξε ργασία 
των άνω και κάτω επιφανε ι ών κάθε στρώσης, για απόλυτη 
ευθυγράμμιση, οριζοντίωση και επιπεδοποίηση των εδρών, 
των λίθων της μιας σειράς με τις έδρες της επόμ ενης. 

ΣΥΣΤΗr.1Α ΤΟΙΧΟΔΟ~ .. ~ΙΑΣ 

Το σύστημα τοιχοδομίας είναι σαν εξή ς. 

α) Το λέσβιον σύστημα . 
β ) Το πολυγωνικό σύστημα . 
Στο σύστημα αυτό οι λίθοι έχουν συνήθως αριθμό 

πλευρών, μεγαλύτερο των τεσσάρων. Τα πολυγωνικά τείχη 
παρέχουν γενικώς την εντύπωση ενός πολύπλοκου δικτύου 
αρμών. Πλην ολίγων εξαιρέσεων, η εξωτερική επ ιφάνεια των 
λίθων του πολυγωνικού συστή ματος παρουσιάζετ αι 
ανώμαλη. Οι λίθοι παρουσιάζονται με τη φυσική έκφραση 
της υφής τους και με αρμούς σχεδόν αφανείς. Η ανωτέρω 
περιγραφείσα μορφή του πολυγων ι κού συστήματος , 
εφαρμόστηκε καθ' όλο τον 5ο α ι ώνα π.χ. από τις αρχές του 
οποίου το πολυγωνικό σύστημα άρχισε να υποκαθιστά το 
έως τότε εφαρμοσμένου λεσβίου. Όπως του λεσβίου , έ τσι 
και του πολυγωνικού , έχουμε μεταγενέστερες απομιμήσεις , 
ή δ η από τον 4ο π . χ . αιώνα . Διακρίνοντα ι δε οι απο μιμή σεις 
αυτές από τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία : 

α) στην εμφάνιση των αρμών των λίθων , οι οποίοι 
λαξευμένο ι σχολαστικά και εισχωρούμενοι σε σχήμα V κατά 
5 εκ . μέσα από τ ι ς εξωτερικές επιφάνειες των λίθων. 

β)γ ι α την κανονικότερη λάξευση των λίθων 
δημ ι ουργούντα ι κοντά κα ι πυκνά κατακόρυφα λαξεύματα τα 
οποία αποδίδουν στο πολυγωνικό σύστημα καινούργιο 
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νrι ' Λ'""ρακτηρα. 

Από το τέλος του 4ου π . χ . αιώνα και κατά την 
ι:-λλ , , , , 
~""ηνιστικη εποχη παρατηρειτα! μια ταση προς την 

τοποθέτηση λίθων του πολυγωνικού συστήματος κατά 

περίπου οριζόντιες στρώσεις , οπότε και προκύπτει σύστημα 
κυμαινόμενου μεταξύ πολυγωνικού και ορθογωνικού . Το 
γvήσ10 πολυγωνικό σύστημα εφαρμόστηκε κατά τον 5ο π.χ. 
αιώνα στη νότια Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Λίγα 
μόνο παραδείγματα του υπάρχουν στη Θεσσαλία 1 
ίνίακεδονία 1 τα νησιά και τη ίν1. Ασία. Στη Στερεά Ελλάδα και 
την Πελοπόννησο εξακολούθησε να εφαρμόζεται και όταν η 
Βόρεια Ελλάδα στράφηκε προς το τετράπλευρο σύστημα: 

γ) το Τραπεζιόσχημο σύστημα. 
δ) το Ορθογώνιο σύστημα . 
ε) Τειχοδομία διά λογάδων λίθων. 
Στα μέχρι τώρα εξεταζόμενα συστήματα τειχοδομίας 

01 λίθοι ήταν κατά ένα ορισμένο κανόνα ) οι δε κατακόρυφες 
επιφάνειες αυτών δέχονταν άλλοτε μικρή και άλλοτε 
μεγαλύτερη επεξεργασfα , οι αρμοί τους όμως ήταν πάντοτε 
επεξεργασμένοι. 

Κατασκευάζονταν γι' αυτό και τείχη από τυχαίους 
λίθους 1 χωρίς δηλαδή ) ορισμένο σχήμα και χωρίς καμιά 
επεξεργασία της επιφάνειας και των αρμών τους. Τα τείχη 
αυτά ήταν όμοια, ~ηλαδή προς τη σημερινή ξηρολιθία ή το 
ξεροτρόχαλο. Αυτά τα τεfχη λέγονταν από τους . αρχαίους 
«λογάδιν» , οι δε λfθοι που τα αποτελούσαν λέγονταν «λίθοι 
λογάδες». Τα τείχη αυτά αποτελούνταν μάλλον από μικρούς 
λίθους. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε σε όλες τις , εποχές , 
μπορεί να θεωρηθεί και σαν απόγονος του λεγόμενου 
Κυκλώπειου , το οποίο ή ταν προϊστορικό σύστημα που 
χτιζότανε από πολύ μεγάλους λfθους l μη λαξευμένους ούτε 
κατά την εξωτερική τους επιφάνεια , ούτε κατά τους αρμούς. 
Παραλείπονται δε μεταξύ τους μ1κρά κενά πληρούμενα από 
λίθους και πυλό . 
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ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

Η τεχνολογία , των επιθετικών όσο και των αμυντικών 
όπλων , παραμένεί στις μεγάλες γραμμές αμετάβλητη από 
την αρχαιότητα μέχρι τον 140 αιώνα . Τα τόξα , οι 
αρμπαλέτες , τα ξίφη καθώς και οι πολιορκητικές μηχανές , 
καταπέλτες , χελώνες κ.λ.π. συναντώνται μερικές μόνο 
βελτιώσεις , από την κλασική και τη Ρωμαϊκή εποχή μέχρι Το 
Βυζάντιο και τον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα . Έτσι , η γενική 
μορφολογία των κάστρων και των φρουρίων μέχρι την 
εποχή αυτή μένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η ανακάλυψη της 
πυρίτιδας και η γενίκευση των πυροβόλων όπλων , κατά το 
δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, θα δημιουργήσουν μία νέα 
πολεμική τεχνολογία, η οποία θα επιφέρει επαναστατικές 
εξελίξεις στην πολεμική τέχνη. Η ανακάλυψη όμως κάθε 
νέου όπλου καθιστά αναγκαία την έρευνα για Τον τρόπο 

.αναχαίτισης του από τον αμυνόμενο . Έτσι , η 
καταστρεπτικότητα των όπλων αυτών θα δημιουργήσει τα 
κίνητρα για την ραγδαία εξέλιξη αμυντικών διατάξεων που 
να μπορούν να αντιταθούν σ' αυτά και να τα αναχαιτίσουν . 

Η περίοδος αυτή των μεγάλων εξελίξεων της 
οχυρωματικής τέχνης συμπίπτει με την δυσχερέστερη 
πολιτική κατάσταση που γνώρισε η Φραγκοκρατία στην 
Ελλάδα , άμεσα συνδεδεμένη με την εξάπλωσή της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Παρ' όλο ότι η οχύρωση ήταν οργανωμένη μόνο για 
την αντιμετώπιση των παραδοσιακών όπλων, μετά από 
ορισμένες πρόχειρες μετατροπές, αποδεικνύεται ικανή να 
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αντιπαραταχθεί στη γενικευμένη πλέον χρήση των 
πυροβόλων και ταυτόχρονα στις αλλεπάλληλες επιθέσεις 
των πολυάριθμων στρατευμάτων των Οθωμανών. Με το 
οξυδερκές πνεύμα που τον χαρακτήριζε, ο Pierre d' 
Aubusson , Μεγάλος Μάγιστρος κατά την ταραγμ ένη αυτή 
περίοδο , παρατηρώντας τις , τεράστιες καταστροφές που 
προκάλεσαν τα πυροβόλα στην οχύρωση, αντιλαμβάνεται 
ότι η μόνη πλέον δυνατότητα επιβίωσης της πόλης 
συνίσταται στην μετατροπή και βελτίωση του οχυρωματικού 
συστήματος, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τα νέα αυτά όπλα. Εξαιρετικά μορφωμένος 
άνθρωπος και γνώστης των νέων θεωριών της πολεμικής 
τέχνης , αφιερώνει το υπόλοιπο της ζωής του στην εκτέλεση 
εκτεταμένων έργωγ που συνεχίζονται επί 40 χρόνια από 
τους διαδόχους του Emery d' Amboise , Fabrizzio del 
Carretto και Philippe Villiers de Ι' lle Adam . 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ 

Κατά την μεγάλη εκστρατεία του Καρόλου του Η' της 
Γαλλίας στην Ιταλία , η αλληλοδιαδοχή των πτώσεων οχυρών 
που μέχρι τότε θεωρούνταν ισχυρότατα , υπήρξε η πρώτη 
σημαντικότατη συνέπεια της τελειοποίησης και της 
γενίκευσης της χρήσης των κανονιών . Η αναχαίτιση ενός 
τέτοιου κινδύνου , δημιούργησε μία νέα προβληματική που 
απασχόλησε τους διασημότερους μηχανικούς της εποχής 
και είχε επίκεντρο την Ιταλία . Η χώρα αυτή , λόγω της 
κοινωνικοπολιτικής της κατάστασης με συνδυασμό με τους 
πολυάριθμους στρατούς που διέθεταν οι γείτονές της , 
υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές από τη νέα αυτή κατάσταση. 

Διάσημες προσωπικότητες της Ιταλικής Αναγένν ησης, 
όπως ο Leonardo da Vinci , ο Μιχαήλ Άγγελος , ο Βιτρούβιος 
και ο Niccolo Machiaνeli , χρησιμοποιούσαν τις πολύπλευρες 
γνώσεις τους για την έρευνα και την εξεύρεση κατασκευών 
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που θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στην 
καταστρεπτικότητα των νέων όπλων . Βασική φροντίδα των 
επιστημόνων αυτών ήταν να προσαρμόσουν τις υπάρχουσες 

οχυρώσεις στα νέα αυτά δεδομένα . Αργότερα , κατά τα 
τελευταία χρόνια του 1 Sου αιώνα και το πρώτο μισό του 
16ου αιώνα παρουσιάζεται μεγαλύτερη εξειδίκευση στη 
μελέτη των έργων αυτών και την θέση των 
«πανεπιστημόνων» παίρνουν πιο ειδικοί μηχανικοί της 
οχυρωματικής τέχνης . Ο Giuliano da Sangalo (1443- 1516) , 
ο Antonio da Sangalo (1453-1534) , ο Giorgio Martini , ο 
Gioνanni Batista Alberti , ο Michele Sanmicheli (1484-1559) 
και άλλοι , ασχολούνται διεξοδικά με τις νέες αυτές θεωρίες , 
τις οποίες έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν όχι μόνο σε 
πολλές ιταλικές πόλεις , αλλά και σε ιταλικές κτήσεις έξω 
από την Ιταλική Χερσόνησο . 

Παράλληλα το ρεύμα αυτό κερδίζει και άλλες χώρες . 
Στην Ισπανία , ο Φίλιππος ο Β' αναθέτει το 1503 στον 
αρχιτέκτονά του Escorial, Huan de Herrera την ίδρυση της 
Ακαδημίας Μαθηματικών και Οχυρωματικής στη Μαδρίτη , 
απ' όπου αποφοιτούν μηχανικοί της ειδικής πλέον αυτής 
επιστήμης . ο Albrecht Durer στη Γερμανία , έντονα 
επηρεασμένος από την Ιταλική Αναγέννηση , είναι ένας από 
τους τελευταίους που ασχολείται με τη μεταβατική μορφή 
οχυρώσεων . 

Γρήγορα γίνεται αντιληπτή , από τους μηχανικούς 
αυτούς , η ανάγκη της χάραξης νέων οχυρώσεων , που να 
μπορούν να ανταποκριθούν , με ριζικό πλέον τρόπο στις 
επιθέσεις του πυροβολικού. Οι έρευνες αυτές καταλήγουν 
στην τελική μορφή οχύρωσης του 16ου αιώνα , στο Fronte 
Bastionato . Οι νέες αυτές αντιλήψεις άμυνας , με βασικό 
στοιχείο τον προμαχώνα (bastione-baluardo) , και έχοντας 
σαν πρότυπα τα σχέδια των ιδανικών χαράξεων των 
φρουρίων, καθορίζουν τις διαμορφώσεις των οχυρών , 
επηρεάζοντας συγχρόνως και την γενική μορφή των οχυρών 
που περικλείουν . Θα αποτελέσουν την ριζική αντιμετώπιση 
της νέας πολεμικής τεχνολογίας και θα θέσουν τις βάσεις 
της οχυρωματικής του 17ου και του 18ου αιώνα , εφ ' όσον οι 
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περίοδοι αυτοί δεν χαρακτηρίζονται από καμία 
επαναστατική εξέλιξη του πυροβολικού. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Οι εξελίξεις, καθώς και ο ι θεωρίες των μορφολογικών 
μεταρρυθμίσεων που αναφέραμε, δεν επηρέασαν με τον ίδιο 
τρόπο όλα τα οχυρά, αλλά ούτε στον ίδιο βαθμό τα διάφορα 
τμήματα μιας συγκεκριμένης οχύρωσης. 

Τα απόκρημνα και επομένως δύσβατα τμήματα ενός 
οχυρού απαίτησαν ελάχιστες , ή κα ι καθόλου , μεταβολές για 
την αντιμετώπιση των πυροβόλων. Η μεταφορά των 
κανονιών και των άλλων βαρειών εξαρτημάτων του 
πυροβολικού ήταν τόσο δυσχερής, ώστε θα ήταν εξαιρετικά 
παράλογο για τον εισβολέα να επιχειρήσει οποιαδήποτε 
επίθεση από τις θέσεις αυτές. Ακόμα, το πλεονέκτημα που 
προέκυπτε από την υψομετρική δ ι αφορά για τον αμυνόμενο, 
ή ταν τέτοιο ι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με ορ ισμένα 
μ ικρά κανόνια τ ι ς κα τά πολύ μ εγαλύτερες μονάδες 
πυροβολ ι κού του ε ι σβολέα. Συχνά μάλιστα στις περ ιπτώσε ι ς 
αυτές, τα κανόν ι α τοποθετούνταν σ τι ς παλιές επάλξεις του 
στηθαίο υ του τείχους χωρίς καμιά με ταβολή. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα του φρουρίου της , Μυτιλήνης όπου η 
νότια και η ανατολική πλευρά, που είναι απόκρημνες, δεν 
ακολουθούν την εξέλιξη των υπολοίπων τμημάτων κατά 
πολύ πιο ευπρόσιτων. Πολλά κάστρα δεν υπέστησαν στο 
σύνολό τους τέτοιες εξελίξεις λόγω του απόκρημνου της 
θέσης τους , παρ' όλο ότι υπήρξαν μάχιμα κατά τις 
περιόδους αυτές. Π ολλά τέτοια παραδείγματα συναντούμε 
στην ορεινή Πελοπόννησο (Καρύταινα, Χλεμούτσι, Λάρισα , 
Ακροκόρινθος κ.λ.π.). Γενικά, για την εγκατάσταση των 
Μεσαιων ι κών κάστρων προτ ι μούνται υψώματα κατά τον 
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περίοδοι αυτοί δεν χαρακτηρίζονται από καμία 
επαναστατική εξέλιξη του πυροβολικού . 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Οι εξελίξεις , καθώς κα ι οι θεωρίες των μορφολογικών 
μεταρρυθμίσεων που αναφέραμε , δεν επηρέασαν με τον ίδιο 
τρόπο όλα τα οχυρά , αλλά ούτε στον ίδιο βαθμό τα διάφορα 
τμήματα μιας συγκεκριμένης οχύρωσης . 

Τα απόκρημνα και επομένως δύσβατα τμήματα ενός 
οχυρού απαίτησαν ελάχιστες , ή και καθόλου , μεταβολές για 
την αντιμετώπιση των πυροβόλων . Η μ εταφορά των 
κανονιών και των άλλων βαρειών εξαρτημάτων του 
πυροβολικού ήταν τόσο δυσχερής, ώστε θα ήταν εξαιρετικά 
παράλογο για τον εισβολέα να επιχειρήσει οποιαδήποτε 
επίθεση από τις θέσεις αυτές . Ακόμα , το πλεονέκτημα που 
προέκυπτε από την υψομετρική διαφορά για τον αμυνόμενο, 
ήταν τέτοιο , ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με ορισμένα 
μικρά κανόνια τις κατά πολύ μεγαλύ τερες μονάδες 
πυροβολικού του ε ι σβολέα . Συχνά μάλιστα στις περιπτώσεις 
αυτές , τα κανόνια τοποθετούνταν στις παλιές επάλξεις του 
στηθαίου του τείχους χωρίς καμιά μεταβολή . Χαρακτηριστ ικό 
είναι το παράδειγμα του φρουρίου της , Μυτιλήνης όπου η 
νότια και η ανατολική πλευρά , που είναι απόκρημνες , δεν 
ακολουθούν την εξέλιξη των υπολοίπων τμημάτων κατά 
πολύ πιο ευπρόσιτων . Π ολλά κάστρα δεν υπέστησαν στο 
σύνολό τους τέτοιες εξελίξεις λόγω του απόκρημνου της 
θέσης τους , παρ' όλο ότι υπήρξαν μάχιμα κατά τις 
περιόδους αυτές . Πολλά τέτοια παραδείγματα συναντούμε 
στην ορεινή Πελοπόννησο (Καρύταινα , Χλεμούτσι , Λάρισα , 
Ακροκόρινθος κ . λ . π .). Γενικά , για τη ν εγκατάσταση των 
Μεσαιωνικών κάστρων προτιμούντ αι υψώματα κατά τον 
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δuvαϊόν απόκρημνα καί βραχώδη , ενώ ο ; μεϊαγεν έσϊε pες 
οχυρώσεις αναπτύσσονται σε πεδινά και ελεύθερα εδάφη . 

Τα θαλασσινά τμήματα των οχυρών ακολούθησαν κα ι 
αυτά μία εν τελώς διαφορετική εξέλιξη . Η έδραση των 
κανονιών του εισβολέα στα καταστρώματα των πλοίων , που 
ήταν σε διαρκή κίνηση εξ αιτίας έστω και του πιο μικρού 
κυματισμού , είχε σαν αποτέλεσμα την αδ υναμία ευστοχίας . 
Στο μειονέκτημα αυτό , ο αμυνόμενος αντέτασσε όχι μόνο το 
πλεονέκτημα του σταθερού εδάφους και της ακρίβειας 
βολής, αλλά και αυτό της υψομετρικής διαφοράς . Οι ψηλοί 
πύργοι που ορθώνονταν στις εισόδους των λιμανιών 
αύξαιναν με το ύψος τους , τόσο το βεληνε κές των κανονιών 
τους , ώστε ο επιτιθέμενος θα ήταν .. αναγκασμένος να 
διασχίσει μια μ εγάλη ζώνη όπου θα ε βάλετο , χωρίς να 
μπορε ί να ανταποδώσε ι τα πυρά . Οι εξαιρετικά άνισοι όροι 
που προέκυπταν από αυτούς τους δύο παράγοντες δεν 
καταστούσαν αναγκαία καμιά ειδική ενίσχυση των 
παραθαλάσσιων τειχών . Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
παρουσιάζει η Ρόδος όπου τα τείχη του λιμανιού δ ιατηρούν 
κατά τις αρχές του 15ου αιώνα περίπου τη μορφή που είχαν 
έναν αιώνα νωρίτερα. Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και 
σε πολύ πιο εξελιγμένες οχυρώσεις. Στη Μ εθώνη, για 
παράδειγμα, ενώ το χερσαίο τμήμα της ενετικής οχύρωσης 
είναι διαμορφωμένο με Fronte Bastionato , το 
παραθαλάσσιο τείχος , καθώς και αυτό του λιμανιού , 
ανταποκρίνονται σε παλαιότερη αντίληψη οχύρωσης . 

Έτσι, οι μεταβολές που γίνονται κατά την περίοδο 
αυτή στις οχυρώσε ις για την αντιμετώπιση των πυροβόλων , 
αφορούν τα χερσαία και τα πεδινά τμήματα , τις περιοχές 
δηλαδή όπου οι επιχειρήσεις του πυροβολικού είναι άνετες 
και μπορούν να αποδώσουν όλη την μαχ ητική τους 
ι κανότητα . Οι περιπτώσε ις που θα αναπτύξουμ ε παρακάτω , 
ειδικά για τις οχυρώσεις της Ρόδου , αφορούν μόνο το 
χερσαίο τμήμα , δηλαδή από την περιοχή του καστέλου στα 
δυτικά , μέχρι το ανατολικό άκρο της χερσαίας οχύρωσης , 
τον προμαχώνα του Carretto. 

Θα πρέπε ι ακόμα να επισημάνουμε , ότι σπάνιες είναι 
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οι περιπτώσεις όπου ακολουθούνται πιστά οι ιδανικές 
χαράξεις στο σύνολο της οχύρωσης . Η απόλυτη εφαρμογή 
ενός τέτοιου συστήματος, θα προϋπόθετε την τοποθέτηση 
του οχυρού σε μία πεδινή και χερσαία θέση , καθώς και τη 
δημιουργία του οικισμού εκ των υστέρων 1 έτσι ώστε να 
περικλείεται απ' αυτό . Στη μεγάλη πλειοψηφία των 
περιπτώσεων , η οχύρωση οφείλει να προσαρμοστεί την 
τοπική διαμόρφωση του εδάφους και στο σχήμα του 
υπάρχοντος οικισμού . Έτσι π . χ. ενώ η Σπιναλόγκα είναι 
οχυρωμένη με Fronte Bastionato , στο νότιο άκρο της 
συναντούμε ειδικό οχυρωματικό έργο , την mezzaluna , που 
αποτελείται από κυκλικό πύργο με εξαιρετικά παχύ τείχος 
και περιμετρικές κανονιοθυρίδες . Την κατασκευή του 
οχυρωματικού αυτού έργου επέβαλε η γειτονική χερσόνησος 
της Σπιναλόγκας , που παρουσίαζε μεγάλες πιθανότητες 
ενδεχόμ ενης εισβολής . Μία άλλη mezzaluna υπάρχει και στο 
βόρειο άκρο του νησιού για να προστατεύει την είσοδο του 
λιμανιού της Ελούντας . Ακόμα , στο Ηράκλειο , όπου η 
οχύρωση του χερσαίου τμήματος ακολουθεί με πιστότητα 
την ιδανική χάραξη , στην ανατολική πλευρά , ο λόφος του 
Αγ . Δημητρίου επέβαλε την αναδίπλωση του τείχους και τον 
σχηματισμό μιας δυσμενούς εσωτερικής γωνίας. Η 
μειονεκτική αυτή κατάσταση αντιμετωπίστηκε με την 
κατασκευή ειδικής διάταξης για την κάλυψη των 
παρακείμενων cortine , με orechionne και χαμηλή πλατεία 1 
της Piattaforma Roνeschia . 

Τέλος , ένας βασικός παράγοντας για την εξέλιξη των 
οχυρώσεων προς αυτή την κατεύθυνση , υπήρξε και η 
γεωγραφική θέση τους , σε συνδυασμό με τα πολιτικά 
δεδομένα της εποχής. Συναντάμε δηλαδή οχυρώσεις , που 
επηρεάστηκαν ελάχιστα , ή και καθόλου από τα νέα ρεύματα 
της οχυρωματικής τέχνης. Χαρακτηριστικό τέτοιο 
παράδειγμα αποτελεί η Κωνσταντινούπολη , όπου η 
οχύρωση διατήρησε τον καθαρά Βυζαντινό της χαρακτήρα , 
όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μεγάλων μεταρρυθμίσεων του 
16ου αιώνα, αλλά και κατά τους επόμενους αιώνες . Ο 
Μωάμεθ ο Β ' χρησιμοποιεί κατά το 1453 κανόνια που του 
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προμηθεύουν τα χυτήρια της Αδριανούπολης , μεγάλης 
ισχύος , άγνωστης ακόμα για την εποχή . Η οικονομική όμως 
κατάσταση του Βυζαντίου και κατόπιν η ασφυκτική πίεση 
του πολιορκητή , καταστούν ανεφάρμοστη οποιαδήποτε ιδέα 
μετατροπής της οχύρωσης . Αλλά και μετά την άλωση , η 
Κωνσταντινούπολη στην καρδιά της απέραντη και 
πανίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μη 
αντιμετωπίζοντας καμιά ενδεχόμενη απειλή , δεν είναι 
αναγκασμένη να εκσυγχρονίσει τις οχυρώσεις της . Αντίθετα , 
τα προχωρημένα και τελευταία άλλωστε προπύργια της 
Δύσης , όπως τα οχυρά της Κρήτης και της Ρόδου , είναι 
αναγκασμένα να διαθέτουν τα πλέον σύγχρονα και 
αποτελεσματικά οχυρωματικά συστήματα , για να 
αντιταχθούν στην τεράστια δύναμη κρούσης και στον 
επεκτατισμό του οθωμανικού κόσμου . 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο στην οργάνωση και την 
αμυντική λειτουργία των παλαιών μεσαιωνικών οχυρώσεων, 
είναι οι πύργοι . Τοποθετημένες σε περίπου ίσες και σχετικά 
μικρές αποστάσεις μεταξύ τους , ορθώνονται ψηλότερα από 
τα μεταπύργιο , έχοντας διατομές κυκλικές , ημικυκλικές , 
τετραγωνικές ή πολυγωνικές. Τα αντίστοιχα τμήματα του 
Fronte Bastionato είναι οι προμαχώνες . Καταλαμβάνουν τις 
γωνίες του πολυγώνου που σχηματίζει κατά κανόνα το 
οχυρό , από το μέγεθος των οποίων εξαρτάται και η 
αμυντική ισχύς του . 

Το γενικό σχήμα του περιβόλου της παλαιάς 
οχύρωσης , που προέκυπτε από την μορφή που είχε σε μία 
ορισμένη χρονική περίοδο ο οικισμός - ήταν δηλαδή τυχαίο -
αποτέλεσε το βασικότερο και δυσκολότατο δεδομένο για την 
μετατροπή της σε οχυρό πυροβολικού . 
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ΤΑΦΡΟΙ 

Σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματικότητα και 
την σωστή λειτουργία των νέων οχυρώσεων ηταν και η 
τάφρος . Όφειλε να είναι φαρδύτερη απ' αυτή του 
παρελθόντος για ν' αποκλείει έτσι την επίθεση από μικρή 
απόσταση του πυροβολικού , πράγμα που αύξαινε σημαντικά 
την ορμή την βλημάτων. Η αύξηση του βάθους παρέμεινε , 
όπως και παλαιότερα , πλεονεκτική . Σχετικά με τις 
διαστάσεις που θα έπρεπε να έχει η τάφρος μιας νέας 
οχύρωσης για να είναι αποτελεσματική , ο Girolamo Cataneo 
αναφέρει ότι οφείλει να είναι όσο το δυνατό βαθύτερη , ενώ 
το cordone όσο το δυνατό ψηλότερα και τουλάχιστον ένα 
πόδι (=Ο,347μ.), από την στάθμη του glacis (ύψος πρανές) . 

ΜΕΤΑΠΡΟΜΑΧΩΝΙΑ 

Τα μεταπύργιο που βρίσκονταν μεταξύ δύο 
προμαχώνων αποτέλεσαν το νέο μεταπρομαχώνιο 
διάστημα . Βασική φροντίδα των κατασκευαστών υπήρξε η 
αύξηση του πάχους , του κατ' αυτό το τρόπο διαμορφωμένου 
τείχους , για να μπορεί να αντέχει στη σφοδρότητα κρούσης 
των βλημάτων του πυροβολικού . Σε πολλές άλλες 
περιπτώσεις η ενίσχυση αυτή πραγματοποιήθηκε από την 
εξωτερική πλευρά με την εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων 
επιχωματώσεων και την κατασκευή εξωτερικής κεκλιμένης 
σκάρπας . 

Η νέα cortιna , με τον τρόπο αυτό , διαμορφώθηκε ως 
εξής: ο παλαιός περίδρομος συμπληρώθηκε με λιθοδομή και 
υψώθηκε για να σχηματίσει το νέο στηθαίο, το οποίο είχε 
έτσι το συνολικό πάχος του παλαιού τείχους . Η διατομή της 
απόληξής του διαμορφώθηκε είτε με γωνία 60 μοιρών , είτε 
σχηματίζοντας τέταρτο του κύκλου, για να εξοστρακίζονται 
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τα βλήματα χάνοντας έτσι μέρος της καταστρεπτικής 
ενέργειάς τους. Στο στηθαίο αυτό κατασκευάστηκαν επίσης 
κωνικές κανονιοθυρίδες με κλιμακωτή συνήθως την 

οριζόντια επιφάνειά τους . Στην εσωτερική παρειά και 
εκατέρωθεν του ανοίγματος της κανονιοθυρίδας υπάρχουν 
πέτρινες υποδοχές, όπου στηρίζονταν περιστρεφόμενο 
ξύλινο παραπέτασμα, που έμενε κλειστό κατά την 
προετοιμασία και οπλισμό του κανονιού, και το οποίο άνοιγε 
μόνο κατά τη βολή. Το φάρδος της εσωτερικής επίχωσης 
κυμαίνεται αναλόγως, από 7 μέχρι 9 μέτρα , με ειδική 
ενίσχυση στις γωνίες, καταλήγοντας σε εσωτερική κεκλιμένη 
σκόρπα με ισχυρή λίθινη επένδυση . Ταυτόχρονα 
σχηματίζονταν έτσι ο νέος περίδρομος, με το κατάλληλο 
πλάτος , για την άνετη μετακίνηση ανδρών και υλικού . Το 
ύψος της εσωτερικής αυτής σκάρπας φτάνει, ανάλογα με 
την περίπτωση, τα 9 -15 μέτρα. 

Ιδιαίτερη σημασία για τη στερεότητα της cortιna είχαν 
τα speronί, δηλαδή οι εγκάρσιοι τραπεζοειδείς τείχη που 
εξασφάλιζαν τη σύνδεση μεταξύ του εξωτερικού τείχους και 
της εσωτερικής λίθινης επένδυσης. Οι απολήξεις αυτές 
αποτελούνται από μαρμάρινους λίθους μεγάλων 
διαστάσεων, σε δεύτερη χρήση, που προέρχονται από 
αρχαία κτίσματα. Είναι άγνωστη όμως η ποιότητα της 
λιθοδομής και ο τρόπος κατασκευής της σε μεγαλύτερο 
βάθος, γιατί δεν έχει γίνει ερευνητική ανασκαφή 

Ένα πρόβλημα που απασχόλησε τους ερευνητές και 
ιδιαίτερα τον Α . Gabriel είναι ο τρόπος κατασκευής των 
εξαιρετικής ποιότητας επιχωματώσεων. Πράγματι , σε 
μετρήσεις που έχουν γίνει, διαπιστώθηκε ότι παρά το 
γεγονός ότι η εξωτερική παρειά του τείχους είναι 
κατακόρυφη και παρά τις πολύ μεγάλες πλάγιες ωθήσεις 
των επιχωματώσεων που παραλαμβάνει, δεν παρουσιάζει 
μεγαλύτερη απόκλιση από μερικά μόνο εκατοστά μεγέθους 
ανά στρώση, τοποθετημένους πλαγίως. Οι λίθοι κάθε 
στρώματος είναι τοποθετημένοι με κλίση προς τα αριστερά 
ή προς τα δεξιά εναλλάξ. Η δομή αυτή είναι στατικώς 
ανεξάρτητη και δεν μεταβιβάζει τις πλάγι ες ωθήσεις της 
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επιχωμάτωσης στην εξωτερική λιθοδομή. Ο τρόπος αυτός 
κατασκευής αφορά και τα εξωτερικά προσχώματα , στα 
οποία, παρ' όλο ότι αποτελούνται από το φυσικό έδαφος, ο 
κατασκευαστής τους έκρινε αναγκαία την παρεμβολή μίας 
τέτοιας σύνθεσης ανάμεσα στο φυσικό έδαφος και την 
εξωτερική τοιχοποιία. 

Τα μεγέθη των μεταπρομαχωνίων διαστημάτων, 
καθορίστηκαν όχι μόνο από το βεληνεκές των πυροβόλων, 
αλλά και από τις γωνίες που σχημάτιζε η υπάρχουσα 

οχύρωση και που αποτελούσαν τις, προτιμότερες θέσεις για 
την κατασκευή των προμαχώνων. 

Στη σχετική βιβλιογραφία της εποχής, οι διαστάσεις 
των μεταπρομαχωνίων αναφέρονται , ανάλογα με τις 
περιπτώσεις από 90 μέχρι πάνω από 150 μέτρα , ενώ ο G. 
Cataneo θεωρεί σαν ιδανικό μέγεθος τα 150 passi, δηλαδή 
260 μ. Στις Ενετικές οχυρώσεις του Ηρακλείου οι διαστάσεις 
αυτές κυμαίνονται μεταξύ 115 μ. μέχρι και πάνω από 300 μ. 
Μπορούμε να παρατηρήσουμε λοιπόν ότι και τα μήκη των 
μεταπρομαχωνίων περιέχονται στα όρια των μεγεθών που 
θεωρούνται κατάλληλα για τις οχυρώσεις του 16ου αιώνα. 

ΠΡΟΜΑΧΩΝΕΣ - PIATTEFORME - ΠΥΡΓΟΙ 

Οι πύργοι που κατείχαν τις θέσεις που έπρεπε να 
βρίσκονται οι προμαχώνες ενισχύθηκαν σημαντικά και 
απέκτησαν τη γνωστή μεταβατική προς τον καρδιόσχημα 
προμαχώνα μορφή τους. Αυτοί αντιστοιχούν στις 
piatteforme των εξελιγμένων οχυρώσεων του 16ου αιώνα 
και πληρούν τις δύο βασικές συνθήκες για την λειτουργία 
τους. Είναι δηλαδή ενισχυμένα σημεία που προεξέχουν από 
την cortina, λιγότερο όμως απ' όσο οι προμαχώνες, ώστε να 
μη παρεμποδίζεται η σωστή λειτουργία των τελευταίων. 
Τέλος , υπάρχουν πύργοι , με περιορισμένη ενίσχυση που 
είχαν δευτερεύοντα ρόλο και άλλοι ακόμα που κράτησαν την 
αρχική πρώιμη μορφή τους. 
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Βλέπουμε λοιπόν , ότι στα αμυντικά αυτά έργα, 
υπάρχει μία ιεράρχηση ανάλογα με τις λεπτομέρειες που 
όφειλε το καθένα να εξασφαλίζει. Θα επιχειρήσουμε μια 
τυπολογική ταξινόμηση των στοιχείων αυτών αρχίζοντας 
από την απλούστερη μορφή και περιγράφοντας τις , 
μετατροπές που έγιναν στο καθένα για την αντιμετώπιση 
των πυροβόλων. 

Τύπος Α: Πρόκειται για πύργους του προτειχίσματος. 
Είναι ορθογώνιοι και προεξέχουν από την γραμμή του 
στηθαίου. Δεν έχουν υποστεί καμιά μετατροπή , δεδομένου 
ότι θεωρήθηκαν άχρηστοι με τα νέα αμυντικά δεδομένα και 
ύστερα από την κατασκευή των εξωτερικών προσχωμάτων. 

Τύπος Β: Πρόκειται για πύργο κτισμένο πάνω στην 
cortina, με προεξοχή από τη γραμμή της προς τα έξω ή και 
προς τα μέσα. Αποτελεί συνηθέστατη μορφή του πρώιμου 
μεσαίωνα στη Δύση, συναντάται όμως και σε πολλά 
οχυρωματικά συστήματα της Ανατολής από πολύ νωρίς. 
τέτοιους πύργους είχαν τα τείχη του Μιλάνου, η παλιά 
οχύρωση των Χανίων και πολλά Βυζαντινά οχυρά όπως τα 
τείχη της Κωνσταντινούπολης. Η μορφή αυτή συναντάται και 
πολύ αργότερα αλλά σε οχυρά μικρότερης σημασίας. 

Πολύ μεγαλυτέρων διαστάσεων , περιέχουν τρεις 
ορόφους με θολωτές αίθουσες και δώμα. Παρά τον 
επιβλητικό τους ανήκουν σε πρώιμο μορφολογικό τύπο. 
Όλοι 01 πύργοι αυτοί βρίσκονται στο θαλασσινό τμήμα του 
τείχους και δεν υπέστησαν μετατροπές. 

Τύπος Γ: περιλαμβάνει ορθογών ι ους πύργους των 
οποίων η μια τουλάχιστον πλευρά είναι σε επαφή με την 
cortina. Η μορφή αυτή είναι τυπική στις Βυζαντινές 
οχυρώσεις αλλά και συνηθέστατη σε πολλά άλλα οχυρά. 
Περιέχουν θολωτές αίθουσες με πολεμίστρες και το ανώτερο 
τμήμα τους καταλήγει σε επάλξεις, συνήθως με μορφή 
χελιδονοουράς. Παρέμειναν στην αρχική τους μορφή, επειδή 
βρίσκονται και αυτοί στο θαλασσινό μέρος του τείχους. 

Τύπος Δ: Αποτελείται από τους πύργους, οι οποίοι 
αφού υπέστησαν ορισμένες μεταβολές, έπαιξαν 
δευτερεύοντα ρόλο στην οχύρωση. Οι μεταβολές αυτές είναι 
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οι ακόλουθες: α) Ενώ οι πύργοι αυτοί ήταν αρχικά 
απομονωμένοι από τον οχυρό περίβολο, συνδεόμενοι μόνο 
με κινητές γέφυρες, στη συνέχεια συνδέθηκαν με αυτόν με 
δύο πλευρικούς τείχους. Στο κατώτερο τμήμα των τειχών 
αυτών διαμορφώθηκαν τοξωτά ανοίγματα για να αφήνουν 
ελεύθερη την επικοινωνία μεταξύ των προτειχισμάτων. β) Το 
κενό που σχηματίζονταν στο εσωτερικό του πύργου από τις 
θολωτές αίθουσες πληρώθηκε με ισχυρό λιθόδεμα, επειδή 
το πάχος της εξωτερικής λιθοδομής δεν ήταν ικανό να 
αντέξει τις κρούσεις των βλημάτων του πυροβολικού . γ) Οι 
καταχύστρες (machicoulis) και οι επάλξεις που υπήρχαν στο 
παραπέτο καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από 
παχύτερη λιθοδομή, με πλάγια απόληξη 60 μοιρών. Στο νέο 
αυτό στηθαίο διαμορφώθηκαν κανονιοθυρίδες, ανάλογες με 
αυτές της cortina. 

Τύπος Ε: Στον τύπο αυτό ανήκουν οι πύργοι, στους 
οποίους, εκτός από τις μεταβολές που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο, μεταρρυθμίστηκαν κατά πολύ 
ριζικότερο τρόπο ώστε να αποτελέσουν τον απλούστερο 
τύπο προμαχώνα. Γύρω από το χαμηλότερο τμήμα του 
πύργου και σε απόσταση 3-9 μέτρων κατασκευάστηκε 
περιμετρικά συμπαγής τοιχοποιία, σε σχήμα κυκλικό, 
πολυγωνικό ή ορθογώνιο. Το μεταξύ τους , διάστημα 
καλύφθηκε με θόλο και μπάζωμα, πάνω στα οποία 
διαμορφώθηκε το δάπεδο του προμαχώνα με τις 
περιμετρικές του κανονιοθυρίδες και τις εδράσεις των 
πυροβόλων. Οι θολωτοί κατώτεροι αυτοί χώροι είναι οι 
λεγόμενες casemattes που αποτελούν τον πρόδρομο της 
χαμηλής πλατείας (piazza bassa) και χρησίμευαν για τη 
βολή και π λαγιοβολή στο επίπεδο της τάφρου. 

Τύπου Ζ: Πρόκειται για πιο εξελιγμένη μορφή 
προμαχώνα του οποίου η σύνθεση οργανώνεται ως εξής: 
Γύρω από τον υπάρχοντα πύργο κατασκευάζεται ευρύτατο 
πρόσχωμα, ο όγκος του οποίου αποτελείται από το φυσικό 
έδαφος. Το πρόσχωμα δεν περιέχει casemattes και η 
scarpa διαμορφώνεται σύμφωνα με τις νέες οχυρωματικές 
αρχές, έχοντας κεκλιμένο το κατώτερο τμήμα της, cordone 
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και παχύ στηθαίο με πλάγια απόληξη και κανονιοθυρίδες. 
Προς την εσωτερική της πλευρά υπάρχει τοίχος 
αντιστήριξης και διάδρομος που το χωρίζει από το σώμα του 
πύργου. Ο διάδρομος αυτός εξασφάλιζε ελεύθερη διέλευση 
των αμυνομένων πίσω από το οχυρωματικό αυτό έργο και 
αντιστοιχούσε με την παλαιά τάφρο. Τα προσχώματα αυτά, 
αν και δεν έχουν άμεση επικοινωνία με τον περίβολο της 
οχύρωσης, παρουσιάζουν σαφής αναλογίες με τα 

μεταγενέστερα οχυρωματικά έργα. Τέτοιοι προμαχώνες 
δημιουργήθηκαν στα πιο καίρια σημεία της οχύρωσης. 

Τύπος Η. Παραθέτουμε τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του προμαχώνα που είναι σε άμεση 
αναλογία με αυτά των οχυρωματικών έργων του τέλους του 
16ου αιώνα: α) Η πενταγωνική κάτοψη όπου ο ι spale 
σχηματίζουν γωνία γειτονική των 90 μοιρών με την cortina . 
Η γωνία της ακμής είναι πολύ μεγάλη για τα ιταλικά 
πρότυπα. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί ο προμαχώνας είναι 
τοποθετημένος σε ευθύγραμμο τμήμα του περιβόλου . Το 
ίδιο ισχύει άλλωστε και στο Ηρά κλειο για τους προμαχώνες 
του Ιησού , της Βηθλεέμ και του Παντοκράτορα . β) Το 
στηθαίο του τείχους πίσω από τον προμαχώνα τέθηκε σε 
αχρηστία, εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση επικοινωνία 
μεταξύ του προμαχώνα και του οχυρού περιβόλου. γ) Οι 
πλευρικές casemattes λειτουργούσαν σε πλαγιοβολή κατά 
τρόπο ανάλογο με τις μεταγενέστερες χαμηλές πλατείες, 
καλύπτοντας με τα πυρά τους τις παρακείμενες corti ne και 
τον προμαχώνα της Ισπανίας. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι 
επειδή οι αίθουσες αυτές ήταν καλυμμένες, η συνεχής 
χρήση των κανονιών δημιουργούσε ασφυκτικούς καπνούς 
που έθεταν την casematte σε αχρηστία. Για την 
αντιμετώπιση αυτού του μειονεκτήματος κατασκευάστηκαν 
πάνω από τις φωλεές των κανονιών καμινάδες, που 
απορροφούσαν αμέσως τον καπνό. δ) Οι δύο κατώτερες 
πλευρικές αίθουσες συνδέονται με θολωτή contramina που 
ακολουθεί περιφερειακά την εξωτερική τοιχοποιία , ακριβώς 
όπως συμβαίνει και στους μεταγενέστερους ενετικούς 
προμαχώνες. Όπως είναι γνωστό τα έργα αυτά χρησίμευαν 

ΠΒΓΗ: ,, Η Μεταβατική Μορφ1] Των ΙVΙεσαιωνικών Οχυρώσεων Llρος 
Αντιμετώπιση των Πυροβόλων Όπλων "- Δ. Λ. Γlοζιόπουλος, Αθήνα 

1984, Σελ 1-10 



=-Τ-=-0-=ΠΑΛΑ==Ι=Ο--'Φ:....::Ρ::....:Ο::;...;Υ:....::Ρ=ΙΟ~Τ=ΗΣ=-=ΚΕ=Ρ=ΚΥΡ=;..;;..;ΑΣ=------------6 1 

στον εντοπισμό και καταστροφή των υπογείων στοών (mine) 
που ανοίγονταν από τον εχθρό και αποσκοπούσαν στην 
ανατίναξη του προμαχώνα . 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΣΧΩΜΑΤΑ (BRAIES) 

Γι α την αύξηση της ισχύος των μ εταπρομαχωνίων των 
Fronti Bastίonati, κρίθηκε σκόπιμη κατά τα τέλη του 16ου 
αιώνα - αρχές 17ου αιώνα , η δημιουργία προχωρημένης 
γραμμής άμυνας, έξω από τον περίβολο τη ς οχύρωσης. Για 
τον σκοπό αυτό , κατασκευάστηκε σειρά εξωτερικών 
προμαχώνων , τους οποίους ο εχθρός έπρεπε να καταλάβει 
για να αντιμετωπίσει στη συνέχεια την δεύτερη γραμμή 
άμυνας των διασταυρωμένων πυρών των χαμηλών 
πλατειών . Τα αμυντικά αυτά έργα αποτελούσαν μεγάλους 
όγκους επιχωματώσεων, καλυμμένων συνήθως μ ε λίθινη 
επένδυση, που επειδή ήταν σε προχωρημένες θέσεις στις 
γραμμές του εχθρού, δεν είχαν μόνο αμυντικό χαρακτήρα, 
αλλά και επιθετικό. Στrς ευρύτατες πλατφόρμ ες τους 
υπήρχαν πυροβολαρχίες, 01 οποίες συχνά κάλυπταν μ ε τα 
πυρά τους επιθέσεrς που ξεκίναγαν από τα σημ ε ία αυτά. 

Τα έργα αυτά δημιουργήθηκαν με τον δrτης τάφρου. Η 
παλαιά contrascarpa αποτέλεσε την πίσω τοιχοποrία του 
προσχώματος , το οποίο βρίσκονταν στο επίπεδο του 
παλαιού glacis. Η εξωτερική scarpa του κατασκευάστηκε μ ε 
κεκλrμένο το κατώτερο τμήμα , cordone και ισχυρό στηθαίο 
με κανονιοθυρίδες. Μπροστά του ανοίγονταν η νέα τάφρος 
και απέναντ ι η νέα contrascarpa. Η ενίσχυση της οχύρωσης 
κατ' αυτόν τον τρόπο απαιτούσε πολύ μεγάλες ποσότητες 
ανθρώπινου δυναμικού, είχε όμως το πλεονέκτημα να μη 
χρεrάζεται καμία επέμβαση στα τείχη της κυρίως οχύρωσης, 
τα οποία διατηρούσαν καθόλη τη διάρκεια των εργασιών την 
αμυντική τους ικανότητα. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι 
οι μετατροπές αυτές της οχύρωσης έγιναν σε μ ία περίοδο 
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συνεχούς απειλής. Ανάλογες διατάξεις προχωρημ ένων 
αμυντικών γραμμών δημιουργήθηκαν και μπροστά από τους 
προμαχώνες των οχυρώσεων του τέλους του 16ου αιώνα . 

Οπωσδήποτε όμως, οι εξωτερικοί προμαχώνες των 

Ενετικών οχυρώσεων, αποτελούσαν σοβαρό κίνδυνο για τον 
αμυνόμενο, αν ο εχθρός κατόρθωνε να τα καταλάβε ι και να 
τα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για να πλήξει από κοντινή 
πλέον θέση, την κυρίως οχύρωση. Ενδεικτική ε ίναι η 
περίπτωση , όταν κατά τις αρχές της πολιορκίας του 
Χάνδακα, το 1648 , ο Ενετός αξιωματικός που ήταν 
υπεύθυνος για την υπεράσπιση του εξωτερικού προμαχώνα 
της Κορώνας, έξω από την πύλη των Χανίων , ήρθε σε 
συνεννόηση με τους εισβολείς και παρέδωσε τον 
προμαχώνα. Οι Τούρκοι εισχωρώντας από το σημείο αυτό 
στην τάφρο , κατόρθωσαν να καταλάβουν τον ισχυρότατο 
προμαχώνα Martinengo, απ' όπου οι πολιορκημένοι 
μπόρεσαν να τους απωθήσουν με πολύ μεγάλη δυσκολία. 

ΕΠΙΠΡΟΜΑΧΩΝΕΣ 

Αποτελούσαν τις υψηλότερες θέσεις βολής των 
εξελιγμένων οχυρώσεων του 16ου αιώνα. Οι γνώμες των 
μηχανικών όσων αφορά την σωστή θέση ενός 
επιπρομαχώνα, κατά την περίοδο εξέλιξης των Fronti 
Bastionati, διχάζονται. Οι πιθανές τους θέσεις μπορεί να 
είναι: α) στο μέσο των cortine , β) στα άκρα τους , γ) 
μπροστά στη gola των προμαχώνων και δ) πάνω από τις 
πύλες. Αντιθέτως ο G. Cataneo ισχυρίζεται ότι ο 
επιπρομαχώνας πρέπει να βρίσκεται στα 2/3 του μήκους της 
cortina, για να εξασφαλίζει την άμυνα του απέναντι fronte. Η 
αντίθεση αυτή είναι πιθανό να οφείλεται στο ότι ο Cataneo 
Θεωρεί ως κύριο ρόλο του επιπρομαχώνα την άμυνα των 
fronti , ενώ άλλοι που έχουν ασχοληθεί με το θέμα , του 
αναγνωρίζουν πολλαπλές λειτουργίες , όπως η κάλυψη των 
cortine και των πυλών. 
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Στην περίπτωση των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου 
οι 4 υπάρχοντες επιπρομαχώνες βρίσκονται στις περιοχές 
των gole και έπαιζαν σύνθετο ρόλο , έχοντας υπό τα πυρά 
τους τις παρακείμενες cortιne , τα απέναντι fronte , την 
τάφρο, τους εξωτερικούς προμαχώνες και την περιοχή του 
spalto. Το μεγάλο ύψος των πύργων αυτών αύξοινε αισθητά 
το βεληνεκές των πυροβόλων , που ήταν σημαντικό 
πλεονέκτημα, ιδιαίτερα για τον έλεγχο του spalto . 

ΠΛΑΓΙΟΒΟΛΗ 

Ήδη από τις πιο πρώιμες οχυρωσεις που γνωρίζουμε , 
μέχρι και αυτές της περιόδου που μας απασχολεί, η βασική 
φροντίδα του αμυνόμενου ήταν, αφ' ενός μεν να πλήξει τον 
εισβολέα από απόσταση, και αφ' ετέρου να μπορέσει να τον 
εξουδετερώσει, στην περίπτωση όπου θα πλησίαζε τη βάση 
του τείχους , και να τον εμποδίσει να αναρριχηθεί . Η πρώτη 
περίπτωση αντιμετωπίστηκε με την ευθεία βολή, κατά 
προτίμηση μάλιστα από τα υψηλότερα τμήματα της 
οχύρωσης, εφ' όσον αύξαινε το βεληνεκές του αμυνόμενου . 
Στην περίπτωση προσέγγισης ενεργοποιούνταν η κάθετη 
βολή. Υπήρχαν δηλαδή ειδικές διατάξεις σε πρόβολο, στο 
ανώτερο μέρος του τείχους, απ' όπου ο αμυνόμενος 
μπορούσε να ρίξει λίθους, βέλη ή καυτό λάδι , 
προστατευόμενος συγχρόνως από την οριζόντια βολή του 
αντιπάλου Π ρόκειται για τις λεγόμενες καταχυστρες 
(machicoulιs) που βρίσκονταν κατά προτίμηση στα στηθαία 
των πύργων, πάνω από τις πύλες. αλλά και σε άλλα μέρη 
της οχύρωσης 

Με την εισαγωγή της πυρίτιδας και τις νέες αμυντικές 
θεωρίες η ευθεία βολή. αν και πραγματοποιείται από 
πυροβόλα, εξακολουθεί να υφίσταται. Η κάθετη βολή όμως 
βαθμιαία εγκαταλείπεται για να δώσει τη θέση της στη 
πλαγιοβολή , η οποία μέχρι τότε δεν έπαιξε παρά 
δευτερεύοντα ρόλο. Τα machicoulis ανίκανα ν' αντέξουν τα 
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πυρά των κανονιών αχρηστεύονται και αντικαθίστανται από 
τις καλά προστατευομενες χαμηλές πλατείες . 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα μέσα ήδη, αλλά προπάντων κατά τα τελη του 
15ου αιώνα, υπήρχαν τα τεχνολογικά δεδομένα, που 
αποτέλεσαν το ερέθισμα για την γέννηση μιας νεας εποχής 
της φρουριακής αρχιτεκτονικής Κατά την περίοδο αυτή. είδε 
το φως μια εντελώς νέα προβληματική γύρω από τις 
οχυρωματικές αρχές. Η προσπάθεια εφαρμογής όμως των 
Ιδεών αυτών πάνω στην ύλη, η έρευνα δηλαδή δημιουργίας 
αρχιτεκτονικών μορφών που να ανταποκρίνονται 
λειτουργικά στις νέες απαιτησεις, υπήρξε μακροχρόνια . 
Χρειάστηκε ένας περίπου αιώνας έρευνας , δισταγμών και 
γόνιμων αντιθέσεων για να δημιουργηθεί τελικά ο νέος 
αυτός τύπος άμυνας, το Fronte Bastίonato 

Η τεχνολογία των πυροβόλων, σαν κάτι εντελώς 
καινούργιο , ακολούθησε την ραγδαία και αποτελεσματική 
εξέλιξη των νέων πραγμάτων . Αντίθετα, η οχυρωματικη 
τέχνη βαρυμένη από την τροχοπέδη μιας εδραιωμένης 
παράδοσης πολλών αιώνων, μπόρεσε όύσκολα να 
αποτινάξει το κατεστημένο των ξεπερασμένων πλέον 
θεωριών της αμυντικής. Όπως με τις οχυρωματικές αρχές 
της , η αρχαιότητα είχε χαράξει την εξέλιξη των μετέπειτα 
εποχών, έτσι και ο 1 βος αιώνας θα αποτυπώσει έντονα τις 
επιρροές του, στους τρεις επόμενους αιώνες , ως τη στιγμή 
δηλαδή που μια νέα τεχνολογία θα ανατρέψει ξανά τα παλιά 
δεδομένα. 
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ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Ο ε ρευνητής που ασχολε ιται μ ε τις οχ υ ρώσε ι ς, 
έρχε ται αντιμέτωπος με μια σtιρό ιταλικών ό ρων ο ι 
περισσότεροι των οποίων είτε δεν υπάρχουν στα απλά 
ιταλοελληνικά λεξικά , είτε οι υπάρχουσες σε αυτά 
ερμηνείες είναι τελε ίως αδόκιμες 

Το παράρτημα αφορά αποκλειστικά την ορολογία 
που συναντάμε στις οχυρώσεις . Στους ιταλικούς όρους 

δίνεται η ακριβέστερη δυνατόν μετάφραση : 

ΑΝΑΧΩΜΑ Πρόκε ιται για ύψωμα γης από 
συσσώρευση χωμάτων ή επ ίτηδ ε ς κατασκευασμένο για 
φράκτη, ή τυχαία απο το εκβαλλόμενο χωμα από κάποιο 
όρυγμα . 

ΔΡΥΦΡΑΚΤΟ ή ΔΡΥΦΑΚΤΟ : Αμυντικό βοήθημα 
κατασκευασμένο από στελέχη δέντρων μήκους 3, 5 - 4 
μέτρων και διαμέτρου 0,2 - 0,4 που είναι μπηγμ ένα στο 

έδαφος . Π ροορισμός τους είναι η πυροβόληση του 
πεζικού 

ΕΡΥΣΜΑ (ή οχυρό ανάσχεσ ης) : Πρόκειται για 
μεμονωμένο έργο οχύρωσης , κατασκευασμένο για 
καθορισμένο σκοπό και το οποί ο μπορούσε ν ' αντισταθεί 
μόνο του . Το έρυσμα πρέπει να έχει κατασκευαστεί έτσι 

ώστε να μπορεί ν' αντισταθεί μόνο του σε οποιαδήποτε 
επίθεση , απ' όπου κα ι να προέρχετ αι , σε ανάγκη δε v· 
αντέχει ακόμα και σε κύκλωση 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ : Πρόκειται για οχύρωμα μικρων 

δ ιαστάσεων που βρ ισκόταν στο εσωτερικό όλων των 
οχυρωματ ι κών έργων και στο οποίο κατάφευγε οι φρουρά 
να εκτοπιζόταν από το έργο. Σκοπός του καταφυγίου ήταν 
η παράσταση της αντίστασης και η παροχή της αμυντικής 
θέσης από την οποία θα είνα ι δ υ νατή αντεπίθεση για 
ανακατάλη ψη του έργου . 

ΚΥΦΩΜΑΤΑ : Π ροκειται για ανύψωση του 
προπετάσματος που χρησιμεύει για να καλυπτει τα 
κεφάλια των ανδρών όταν δεν πυροβολουν ή τους 
πυροβολητές όταν δεν ασχολουνται με τον πυροβόλο . 
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ΟΡΣΟΘΥΡΑ : Πύλη θολωτής συγκοινωνίας. 
ΠΡΟΧΩΜΑ : Ονομάζεται κάθε οχυρωματικό έργο 

που κατασκευάζεται με συσσώρευση χωμάτων. 
Ειδικότερα στα πρόσκαιρα οχυρώματα, πρόχωμα 
ονομάζεται το χώμα που συσσωρεύεται μπροστά από την 
τάφρο, επάνω από την contrascarpa και στο οποίο γίνεται 
κατάλληλη διευθέτηση, ώστε να μην περιορίζεται η βολή. 
Το πρόχωμα αυτό κατασκευαζόταν, να μετά την 
διευθέτηση του προπετάσματος των χαρακωμάτων 
υπήρχαν χώματα, που πλεόναζαν από την εκσκαφή της 
τάφρου. 

ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟ : Έργο φτιαγμένο έτσι, ώστε να 
περιλαμβάνει πίσω από προπέτασμα δύο ή περισσότερα 
πυροβόλα που μπορούν να βάλλουν είτε από λέκτρο είτε 
από φάτνωμα. 

ΣΦΗΝΑ : Άφρακτο οχύρωμα αποτελούμενο από δύο 
ευθέα μέτωπα που σχηματίζουν εξέχουσα γωνία προς τον 
εχθρό. Τα μέτωπα αυτά καθώς είναι εκτεθειμένα στα 
πλευροκοπικά πυρά του εχθρού , δεν θα έπρεπε να έχουν 
μήκος μεγαλύτερο από 60 μέτρα. Η σφήνα έχει το 
μειονέκτημα ότι παρουσιάζει μπροστά της κώνο μη 
καλυπτόμενο από τα πυρά. Για να περιοριστεί αυτό το 
μειονέκτημα φρόντιζαν, ώστε η γωνία των δύο μετώπων 
να είναι μικρότερη από 60°. Το μειονέκτημα αυτό 
εξουδετερωνόταν επίσης από το κόψιμο της γωνίας ή με 
στρογγύλεμά της. 

ABBATUTA : Εμπόδιο στερεωμένο στο έδαφος. 
φτιαγμένο από δέντρα και στραμμένο προς τον εχθρό. 

AGNOLO FIANCHEGG!ATO ή DIFFESO : Η γωνία 
του προμαχώνα, δηλαδή .η γωνία μεταξύ των μετώπων 
του . Όσο μεγαλύτερη ήταν η γωνία αυτή , τόσο ανετότερα 
διαμορφωνόταν ο προμαχώνας. 

AGNOLO DI COLA ή ANGOLO DEL RECINTO : 
Γωνία που σχηματίζεται από τις νοητές προεκτάσεις των 
κορτίνων οι οποίες εφάπτονται στον προμαχώνα. Από το 
μέγεθος της (οπωσδήποτε πάνω από 90°) εξαρτάται η 
τελειότητα της κατασκευής του. 

APROCCIO : Όρυγμα πολιορκίας σχήματος ζιγκ -
ζαγκ, σκαμμένο γ ι α να προσεγγίζει ο επιτιθέμενος τα 
κρυμμένα στρατεύματα στην πολιορκούμενη οχύρωση. 
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ΟΡΣΟΘΥΡΑ : Πύλη Θολωτής συγκοινωνίας. 
ΠΡΟΧΩΜΑ : Ονομάζεται κάθε οχυρωματrκό έργο 

που κατασκευάζεται με συσσώρευση χωμάτων. 
Ειδικότερα στα πρόσκαιρα οχυρώματα, πρόχωμα 
ονομάζεται το χώμα που συσσωρεύεται μπροστά από την 
τάφρο , επάνω από την contrascarpa και στο οποίο γίνεται 
κατάλληλη διευθέτηση , ώστε να μην περιορίζεται η βολή. 
Το πρόχωμα αυτό κατασκευαζόταν , να μετά την 
διευθέτηση του προπετάσματος των χαρακωμάτων 
υπήρχαν χώματα, που πλεόναζαν από την εκσκαφή της 

τάφρου. 
ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟ : Έργο φτιαγμένο έτσι, ώστε να 

περιλαμβάνει πίσω από προπέτασμα δύο ή περισσότερα 
πυροβόλα που μπορούν να βάλλουν είτε από λέκτρο είτε 
από φάτνωμα. 

ΣΦΗΝΑ : Άφρακτο οχύρωμα αποτελούμενο από δύο 
ευθέα μέτωπα που σχηματίζουν εξέχουσα γωνία προς τον 
εχθρό. Τα μέτωπα αυτά καθώς είναι εκτεθειμένα στα 
πλευροκοπικά πυρά του εχθρού, δεν θα έπρεπε να έχουν 
μήκος μεγαλύτερο από 60 μέτρα. Η σφήνα έχει το 
μειονέκτημα ότι παρουσιάζει μπροστά της κώνο μη 
καλυπτόμενο από τα πυρά. Για να περιοριστεί αυτό το 
μειονέκτημα φρόντιζαν , ώστε η γωνία των δύο μετώπων 
να είναr μικρότερη από 60° Το μειονέκτημα αυτό 
εξουδετερωνόταν επίσης από το κόψιμο της γωνίας ή με 
στρογγύλεμά της. 

ΑΒΒΑ TUTA : Εμπόδιο στερεωμένο στο έδαφος, 
φτιαγμένο από δέντρα και στραμμένο προς τον εχθρό. 

AGNOLO FIANCHEGGIATO ή DIFFESO : Η γωνία 
του προμαχώνα , δηλαδή η γωνία μεταξύ των μετώπων 
του. Όσο μεγαλύτερη ήταν η γωνία αυτή, τόσο ανετότερα 
διαμορφωνόταν ο προμαχώνας. 

AGNOLO ΟΙ COLA ή ANGOLO DEL RECINTO : 
Γωνία που σχηματίζεται από τις νοητές προεκτάσεις των 
κορτίνων οι οποίες εφάπτονται στον προμαχώνα. Από το 
μέγεθος της (οπωσδήποτε πάνω από 90°) εξαρτάται η 
τελειότητα της κατασκευής του. 

APROCCIO : Όρυγμα πολιορκίας σχήματος ζιγκ -
ζαγκ, σκαμμένο για να προσεγγίζει ο επιτιθέμενος τα 
κρυμμένα στρατεύματα στην πολιορκούμενη οχύρωση. 

ΠΗΓΗ : " Η Οχύρωση Της Κέρκυρας Μέχρι το 180 Αιώνα Και Η Πολιορκία 
Του 1716 · • - Γιώργος Σ. Ζούμπος , Εκδόσεις Ενημέρωση, Κέρκυρα 
1996, Σελ 55 - 76 



ARGINE ή TRAVERSONE (πρόχωμα) : Τμήμα 

τοίχους δύο μέτρων , ανυψωμένο μέσα στην τάφρο με 
προορισμό να κρατά το νερό όταν αυτή δεν πλημμύριζε . 

BANCHETTA οι TIRO ή RECASSATO : Μεγάλη 
βαθμίδα τοποθετημένη πίσω από το παραπέτο ενός 
προχώματος (spalto), ή ενός ορύγματος , για να επιτρέπει 
την βολή από ψηλή θέση . 

BARBETTA (λέκτρον) Μικρή πλατεία 
πυροβολικού υπερυψωμένει και προστατευόμενη από 
χαμηλό στηθαίο (parapetto). Ο όρος ταυτίζει μεταφορικά 
το parapetto με μια γενειάδα κάτω απο το λαιμό του 

κανονιού . 
BASTIONE ή BALUAROO (προμαχώνας) : Μέρος 

τις οχύρωσης που εξέχει από τις κορτίνες . Γενικά είναι 
πενταγωνικού σχήματος αποτελείται από δύο μέτωπα 
(fassie) και δύο πλευρές (fianchi), με προωθημένη 
κορυφή προς την τάφρο, την οποία υποστηρίζει , όπως και 
οι κορτίνες. Η φρουρά του προμαχώνα σε καιρό ειρήνης 
είχε 200 άνδρες, ενώ σε περίοδο πολέμού , 600 πεζούς 
και 60 ιππείς . 

ΒΑSΤΙΟΝΕ Α FRECCIA (βελοειδής προμαχώνες) 
: Προμαχώνας με κομμένες ωτίδες (orecchioni) ή 
απομονωμένος (στο σχέδιο), που περικλείει ένα αυχένα 
(gola) σαν οχύρωμα ομοιο με μορφή αιχμή βέλους. 

ΒΑSΤΙΟΝΕ REALE (πλήρης προμαχώνας) : 
Προμαχώνας που αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα 
: Δύο μέτωπα (fassie - frontι), γωνία ή αιχμή του 
προμαχώνα (angolo ή punta). δύο πλευρά (fianchi), δύο 
spalle. δύο χαμηλές και δύο υψηλές πλατείες . την κυρίως 
πλατεία του προμαχώνα (piazza del Baluardo). τον 
αυχένα (gola) και τους δρόμους που είναι κυρίως 
υπόγειοι , και οδηγούν συνήθως από το εσωτερικό 
επίπεδο του φρουρίου στις χαμηλές πλατείες των 
πλευρών . 

BELFREDO : Πύργος εφόδου που επιτρέπει την 
προσπέλαση της κορυφής των κορτίνων . 

BERMA : Χώρος ή μονοπάτι ανάμεσα στην κορυφή 
του επικλινούς κρημvού (muro di scarpa) και την βάση 
του ramparo (επιτείχιο) έτσι ώστε να επιτρέπει την 
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κυκλοφορία γύρο από το έργο και να εμποδίζει τα χώματα 
να πέφτουν στην τάφρο. 

ΒΟΝΕΤΤΟ : Περιορισμένο προτείχισμα στο πάνω 
μέρος του στηθαίου (parapetto), για να προστατεύει την 
βαθμίδα (banchetta) από τις πλευροκοπικές βολές. 
Μπορεί να είναι μικρό εξωτερικό έργο στην προεξέχουσα 
γωνία μιας Ιunettas, riνellino ή mezalluna. 

BUKA ΟΙ LUPO : Εμπόδιο αποτελούμενο από 
μεγάλο ρήγμα, στο βάθος του οποίου είναι μπηγμένα 
αιχμηρά αντικείμενα. 

BUKA DI ΤΙRΟ : Όρυγμα για ένα μόνο άνθρωπο 
που πυροβολούσε όρθιος, ακουμπώντας το τουφέκι στο 
πάνω άκρο του. 

CAMMINAMENTO : Όρυγμα - καταφύγιο που 
επέτρεπε την κίνηση στρατευμάτων προστατεύοντάς τα 
από τα εχθρικά πυρά. 

CΑΜΜΙΝΟ DI RONDA (όδευση) : Διάδρομος 
προστατευόμενος από οχυρό περίζωμα σκαμμένος στην 
κορτίνα και τη falsabraga. Σ ' αυτό κινούνταν οι περίπολοι 
(πρόκειται για στενή strada coperta). 

CΑΜΜΙΝΟ ή STRADA COPERTA (περιτάφρια 
περισκεπής οδός) : Προστατευόμενος χώρος που 
αντίκριζε τη σπιανάδα ανάμεσα στην άκρη της 
controscrapas και το glasis . Εκεί τοποθετούταν το πεζικό 
κα ι επέτρεπε την οργάνωση αμυντικών ενεργειών 

COPONIERA (κευθμός) Αμυντικό έργο 
τοποθετημένο μέσα στην τάφρο ή κάθετα σ' αυτήν , την 
οποία κάλυπτε και υποστήριζε με τα πυρά του και σε 
περισσότερα επίπεδα. Η coponίera τοποθετείτε είτε στο 
βάθος της τάφρου, οπότε προσφέρει θεριστικά πυρά κατά 
το μήκος της,είτε παράπλευρα. Στις coponieres δίνονται 
διάφορα σχήματα, η γενικότερη όμως μορφή είναι : δύο 
πλευρές κάθετες προς την τάφρο συνδεδεμένες με 
κεφαλή. Όταν η coponiera δίνει πυρά μόνο προς μια 
κατεύθυνση της τάφρου καλείται απλή , ενώ σε αντίθετη 
περίπτωση διπλή. Η χρήση της χρονολογείται από την 
εισαγωγή της πολυγωνικής χάραξης (αρχές του 18ου 
αιώνα). Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν μπροστά από 
ορσοθύρες και είναι προπετάσματα από τειχοποιία με 
βαθμίδα πεζικού. 
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CASAMA ΤΤ Α : Θολωτή αίθουσα άτρωτη από 
οβίδες , τοποθετημένη στο προκάλυμμα (ramparo) όπου 
μπορεί να υπήρχαν οπές για τα πυρά όπλων. 

CAVALIERE (επιτείχισμα) : Αμυντικό έργο 
υψωμένο στο ανάχωμα του προμαχώνα (επιπρομαχώνας) 
ή στο ανάχωμα της κορτίνας, που επέτρεπε το πυρ από 
ψηλότερη θέση . Εξυπηρετούσε την προστασία των 
μεταπυργίων (cortine)από ομαδικές πλευροκοπικές 
βολές. 

CAVALLO ΟΙ FRISIA Εμπόδιο _κατασκευασμένο 
από ξύλινο δοκάρι μήκους 4 μετρων περίπου 
εφοδιασμένο με ακονισμένες σιδερένιες αιχμές, που 
αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για το ιππικό. 

CITTADELLA : Μέρος της αστικής οχύρωσης 
σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση κινδύνου τόσο από την 
ίδια την πόλη , όσο και για την οργάνωση της τελευταίας 
άμυνας. 

COMANDARE : Ενέργεια που διέπεται από την 
ανάγκη κατοχής θέσης ανυψωμένης (ή γενικά 
ευνοημένης) για τον έλεγχο μέσων πυρών κάποιας άλλης 
θέσης. 

CONTRA FALSABRAGA (εμπρόσθιος 
ψευδότοιχος) : Δεύτερος ψευδότοιχος ευρισκόμενος προ 
του πρώτου. 

CONTRAFFORTE ή SPERONE (αντιστήριγμα) : 
Τόξο ή spallone (ακρωμίς) στον τε ι χισμό που ενίσχυε το 
τείχος υποστήριξης ενός αναχώματος. 

c ΟΝ Τ R Α Ρ R? C C 1 Ο ~ α ντ όρυγμα, _α ντιπ ρο σι τ ή ρ 10) 

Τάφρος σκαμμενη απο τους αμυνομενους, για να 

εμποδίσει και να μπερδέψει τις ενέργειες των 
πολιορκητών . 

CONTRAMINA (ανθυπόνομος) : Υπόγεια γαλαρία 
σκαμμένη κατά μήκος της περιμέτρου της linea magistrale 
ή εναλλακτικά κάτω απ' τα εξωτερικά έργα των 
οχυρώσεων και με διεύθυνση τον άξονα του προμαχώνα 
προς την εξοχή. Ειδικά , φτιαγμένη για ακρόαση, 
εξυπηρετούσε τον εντοπισμο τον εντοπισμό υπονόμων 
στους οποίους οι πολιορκητές είχαν προωθηθεί 
επικίνδυνα. Είχε ύψος 1 ,74 μέτρα και το ίδιο πλάτος ώστε 
να χωρούν δύο στρατιώτες μαζί, ενώ η οροφή ήταν 
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θολωτή . Από το εσωτερικό του φρουρίου έμπαινε κανείς 
στις contramine από τις gole των προμαχώνων. Άλλος 
τρόπος πρόσβασης ήταν η εκσκαφή στην κεντρική 
πλατεία του προμαχώνα ενός πηγαδιού , στο οποίο 
κατέληγαν όλες οι διακλαδώσεις των contramine. Οι οπές 
αερισμού έβγαιναν από το τείχος σαν καμινάδες. 

CONTRASCARPA (αντίκρημνος) Εξωτερικό 
τείχος της τάφρου από την αντίθετη μεριά της Ιinea 
magistrale φτιαγμένο πάνω από το φρύδι (ανάχωμα). 
Ονομαζόταν έτσι γιατί ήταν κεκλιμένη δηλαδή σχημάτ ι ζε 
scarpa. Ονομαζόταν επίσης όχθη, χείλος του τάφρου (riρa 
del fosso). Ή ταν εφοδιασμένη με strada coperta και το 
agrine (spalto). Σκοπός της ήταν να εμποδίσει τον εχθρό 
να σταθεροποιηθεί στο χείλος της τάφρου και από εκεί να 
χτυπά τα πλευρά των προμαχώνων. 

CONTROGUARDIA (προμετώπιο προμαχώνα) : 
Επιφανειακό έργο με δύο μέτωπο που σχηματίζει μια 
γωνία λιγότερο οξεία από αυτή της mezzaluna. Η Gola 
(αυχένας , στόμιο) της controguardia είναι ανοιχτεί και 
περιβάλλει έναν προμαχώνα, lunetta ή mezzaluna για να 
καλύπτει τα πλευρά του. Το «φρύδι πυρός» της 
controguardia είναι χαμηλότερο από αυτό του 
προμαχώνα, ψηλότερο όμως και δεσπόζον της strada 
coperta 

Controspalto : Σύμπλεγμα αμυντικών έργων πέρα 
από την τάφρο, προς την μεριά της εξοχής. 

COPERTINA : Άλλη ονομασίας της cortina, γιατί 
κάλυπτε τα εξωτερικά επίπεδα του φρουρίου. 

COPRIFACCIA (προμετώπιον οχύρωμα) : 
Επιφανειακό έργο που έχει την ίδια λειτουργία με το 
τείχος Ca rnot. 

CORDONE ή TORRO (στεφάνι) : Προεξέχον 
πέτρινο στοιχείο με ημικυκλική εμφάνιση, πάχους , σχεδόν 
30 cm. Εξυπηρετούσε την προστασία του τείχους από 
εκπλύσεις αποτελώντας επίσης εμπόδιο σε περίπτωση 
εφόδου με σκάλες. 

CORTINA (μεταπύργιο) : Μέρος της οχύρωσης. 
Ήταν τοποθετημένη ανάμεσα σε δύο προμαχώνες και 
συνδεδεμένη με τα πλευρά τους. Τα είδη cortine ήταν : η 
οδοντωτή (a denti) , η αναδιπλωμένη (a forbici ή ripiegata) 
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και η ευθεία cortina. Η τελευταία υποστηριζόταν σαν την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη χάραξη. Οι cortine απ' 
όλα τα τμήματα της οχύρωσης ήταν αυτές που 
υπερασπίζονταν καλύτερα, γιατί τις κάλυπταν τατό9χρονα 
και τα δύο εφαπτόμενα πλευρά των προμαχώνων. Αυτός 
και ο λόγος που οι κύριες και οι βοηθητικές πύλες ήταν 
τοποθετημένες στις cortine. Βασική αρχή για τον 
καθορισμό του μήκους μιας cortina ήταν να καλύπτεται 
από τις βολές όλων των κανονιών που θα 
χρησιμοποιούνταν στα πλευρά των παρακείμενων 
προμαχώνων. Αν πάντως για οποιοδήποτε λόγο η cortina 
ήταν πολύ μεγάλη, η άμυνά της συμπληρωνόταν με την 
παρεμβολή μιας πλατφόρμας (piataforma), ενώ ήταν πολύ 
μικρή , αντί κανονικών προμαχώνων χρησιμοποιούνταν οι 
ημιπρομαχώνες (semi - bastioni). 

CUNETTA ή FUSTIGATA : Δίαυλος σκαμμένος στο 
κέντρο της τάφρου είτε σαν αποχέτευση, είτε για να 
διατηρεί αποτελεσματ ι κό το σύστημα του νερού σε 
περίοδο που η τάφρος δεν ήταν πλημμυρισμένη. 

CUPOLE CORAZZATE : Ενισχυμένοι τρούλοι. 
DENTE ΟΙ SEGA (πριονόδοντες) : Βοηθητικό έργο 

για να δυναμώσει την υποστήριξη των πλευρών . 
DIAMADE (κατώρυξ) : Μέτρια τάφρος πιο βαθιά 

από την κύρια στην οποία βρισκόταν. Προστάτευε 
περιορισμένη έκταση, καπονιέρες ή πλευρά προμαχώνων. 

DONGIONE : Κάποτε ο πύργος (torre castellana). 
Ανεξάρτητο έ~γο στο. εσωτε_ρικό του περιβόλου ενός 
φρουρίου ικανο για αυτονομη αμυνα. 

FACCE : Μέρος ενός έργου (bastione, riνellino κ.α.) 
που καθορίζει μια προεξέχουσα γωνία προς την εξοχή. 

FALSABRAGA (ψευδότοιχος, προτείχιο) 
Πρόκειται για αμυντικό έργο από τοιχοποιία που 
περιβάλλει τον κύριο περίβολο του μετώπου του 
φρουρίου. Π ροορίζεται να παρέχει διπλή σειρά πυρών και 
να αναιρέσει την νεκρή γωνία. Είχε ύψος μικρότερο από 
του κρημνού. Αμέσως πριν τη falsabraga κατασκευαζόταν 
δεύτερη τάφρος. 

FERITOIE : Ανοίγματα στο parapetto ή πρόχειρα 
τείχη για προστασία των π~ρ?βολη;ών από τα εχθρικά 
πυρά. Τα feritoie για φορητα οπλα ηταν : archibugiere, 
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fuciliere ή mitragliere, ενώ για τα βαριά όπλα 
cannoniere ή troniere. 

FIANCO REALE : Πλευρό με κανονικό αριθμό 
πολυβόλων. 

FIANCO (πλευρό): Μέρος ενός έργου 
τοποθετημένο έτσι, ώστε να προστατεύει κάποιο άλλο. 

FORBICE (ψαλίδα) : Εξωτερικό έργο, 
αποτελούμενο από προεξέχοντα κοίλα μέτωπα που 
υπερασπίζονταν αμοιβαία. Τοποθετημένο μπροστά στον 
προμαχώνα ή το riνellino από το οποίο χωριζόταν με την 
τάφρο. Τα απλά ήταν : coda di ridine (ουρά χελιδονιού) ή 
τα πιο αιχμηρά capello da prete. 

FORTE CORAZZATO : Ενισχυμένο φρούριο. 
FORTEZZA REALE : Καλείται το φρούριο που ήταν 

εφοδιασμένο με πλήρεις πυροβολαρχίες (artiglieria 
reale). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τον 160 αιώνα τα 
χρησιμοποιούμενα πυροβόλα έριχναν βλήματα πέτρινα ή 
σιδερένια, με βάρος 3 ως 120 λίβρες και είχαν βεληνεκές 
100 ως 780 μέτρα. 

FORTIFICAZIONE REGOLARE (κανονική 
οχύρωση) : Σε αυτήν το οχυρό πολύγωνο ήταν κανονικό 
με ίσες γωνίες και ίσες πλευρές. Αν τα στοιχεία αυτά δεν 
ήταν όμοια, τότε η οχύρωση λεγόταν μη κανονική 
(irregolare). 

FOSSATO : Μεγάλη τάφρος σκαμμένη μπροστά 
από το rampari, ένυδρη ή ξερή (μπορούσε να είναι και 
μικτή). Η τάφρος αποτελείται από τον πυθμένα και οι δύο 
κλίτη εκατέρωθεν της. Η πλαγιά προς το μέρος του 
εχθρού ονομάζεται αντίκρημνος (contrascarpa) και η άλλη 
κρημνός (scarpa). Οι τάφροι είχαν πλάτος 32 - 40 μέτρα 
βάθος 5 - 8 και κρημνό πιο ψηλό από τον αντίκρημνο (ΙΖ~ 
- ΙΗ, αιώνας). Ένας από τους προορισμούς της τάφρου 
ήταν και ~ παροχή των απ:~ιτού_μενων χωμάτων για τις 
επιχωματωσεις των οχυρων, ετσι η κατανομή των 

χαρακωμάτων καθοριζόταν με τρόπο ώστε να εξισώνονται 
οι όγκοι των εκχωματώσεων με αυτούς των 
επιχωματώσεων. 

FRECCIA (ΒΕΛΟΣ) : Μικρό εξωτερικό όρυγμα με 
παραπέτο και οξεία γωνία προς την εξοχή. Επικοινωνεί 
με το cammino coperto μέσων μιας προστατευόμενης και 
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περιορισμένης διάβασης. Το βέλος αποίελεf περίπτωση 
σφήνας με μήκος μετώπων μικρότερο των 30 μ έτρων. 

FRONTE FORTIFICATO (οχυρωμένο μέτωπο) : 
Έκφραση που χρησιμοποιείται σε σχηματισμούς έργων 
υποστήριξης της κορτίνας , οι οποίοι ενώνονται ή 
προστατεύονται αμοιβαία. 

FRONTE OFENSIVO : Επιθετικό μ έτωπο. 
GΑΒΒΙΟΝΕ (κοφίνι) : Κύλινδρος ανοιχτός στα 

άκρα, φτιαγμένος από πλέγμα ξύλων σταυρωμένων 
μεταξύ τους, που γέμιζε με χώμα. Χρησίμευε για 
προστα σία των ορυγμάτων ή των θέσεων του 
πυροβολικού . 

CALLERIA DI CONTROSCARPA (στοά 
αντικρημνού) : Θολωτό υπόγειο πέρασμα σκαμμένο στα 
τείχη της controscarpa για να προστατεύει τη τάφρο 

προσβάλλοντας εκ των όπισθεν κάποιο υς που θα είχαν 
εισχωρήσει. 

CLACIS (πρανές) : Το ίδιο με το spalto. Ανάχωμα 
προς το εξωτερ ικ ό των οχυρώσεων , που από το 
παραπέτο της controscarpa σ~ημάτιζε , προοδευτική 
κατωφέρεια προς την εξοχη με τετοιο τροπο, ώστε να 
εκθέτει τους επιτιθέμενο υς στα πυρά των αμυνομένωv οι 

, , , J 

οποίοι προστατευονταν απο το παραπετο . 

CLACIS AVANZATO (προωθημένο πρανές) : 
Δεύτερο gl,acis (ή δεύτερο ~palto) , το;rοθετημέvο πέρα 
από το πρωτο και υπερασπιζομενο συνηθως με abbatutte 
και buche di lupo. 

GOLA (αυχένας , λαιμός) : Μέτωπο ενός έργου 
στραμμένο προς τους αμυνόμενους. 

LINEA CAPITALE : Άξονας του προμαχώνα που 
συνέδεε το κέντρο του οχυρού με την κορυφή του 
προμαχώνα. 

LINEA MAESTRA ή LINEA DEL CORDONE : Είναι 
η χάραξη του ε_σωτερικού πολυχώνου, δηλαδή το ίχνος 
του. Οι cortιne της, Φο~τετζας πρ~εκτεινόμενες 
σχηματίζουν το εσωτε~ικο πολυγωνο που ειναι ο κύριος 
οχυρός περίβολος (recιnto) , 

LINEA MAGISTRALE : Γραμμη που ξεχώριζε τον 
κύριο περίβολο των οχυρώσεων στο φυσικό μέρος που 
αντιστοιχεί στο cordone. 
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LUNETA (μηνίσκος ή διόπτρα) Αιχμηρή 
κατασκε υή με κάθετα μέτωπα , έργο στήριξης των 
πλευρών μιας mezzaluna. Το έργο αποτελούταν από δύο 
μέτωπα μήκους 35 - 60 μέτρων που τέμνονται κατά 
αμβλεία γωνία και από τα δύο εκατέρωθεν πλευρές 
μήκους 15 - 40 μέτρων. Οι γωνίες που σχημάτιζαν με τα 
μέτωπα ονομάζονταν ακρωμίδες. 

MERLONE (κρόσσα) : Μέρος του παραπέτου που 
χωρίζει δύο πυροβολεία ή troniere, προσφέροντας 
προστασία στους πυροβολητές. 

MEZZALUNA (ημισέληνος, μήνη) : Έργο σχήματος 
σφήνας με δύο μέτωπα μήκους 11 Ο - 120 μέτρων, και 
οξεία γωνία. Είναι εξωτερικό της cortinas και προστάτευε 
πλευρικά τους αντικείμενους προμαχώνες. Η mezzaluna 
κατασκευαζόταν μπροστά -από το rίνellino και μερικές 
φορές ήταν χωρισμένη με δύο πτέρυγες για ν ' αφήσει 
ελεύθερη τη μετωπική του δράση. Άλλοτε κατασκευαζόταν 
απέναντι από την αιχμή του προμαχώνα με βασικό ρόλο 
την κάλυψη των πλευρών του από τις εχθρικές 
πυροβολαρχίες. Ήταν χαμηλότερη από την cortina, ώστε 
να μην εμποδίζει τη θέα από αυτήν και να δεσπόζετε από 
τα πυρά της. Συχνά ταυτίζεται με το reνellίno. 

ΜΙΝΑ (υπόνομος) : Υπόγεια σήραγγα σκαμμένη 
από τους επι τ ιθέμενους με σκοπό να φθάσουν στο κυρίως 
πολιορκούμενο έργο και να το ανατινάξουν με εκρηκτικά 

MURO ALLA CARNOT : Απομονωμένο τείχος στο 
οποίο υπήρχαν ανοίγ ματα τοποθετημένα μπροστά από το 
ramparo. Αυτό ήταν χωρισμένο με strada coperta, γερά 
αντιστηριγμένη από πίσω με τόξα που σχημάτιζαν 
κοιλώματα για προστασία των αμυνομένων των οποίων τα 
πυρά προστάτευαν την τάφρο. 

MURO οι SCARPA Το κυρίως τείχος του 

φρουρίου. 
OPERA (έργο) : Γενικός όρος για να οριστεί μια 

οχύρωση , που ήταν ήδη ένα φρούριο ή ένα μέτριο κτίσμα. 
OPERA Α CORNA (κερατοειδές έργο) : Έργο που 

προστάτευε στρατηγικό σημείο και αποτελούνταν από 
προμαχωνικό μέτωπο (fronte bastίanato) στα πλευρά του 
οποίου ακουμπούσε κα ι ένα εμπόδιο φυσικό ή τεχνητό. 
Ειδικά περιλάμβανε δύο ημιπρομαχώνες, που ενώνονταν 
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με μια κορτίνα και δύο παράλληλα πλευρά. Επομένως 
δέσποζαν τα μέτωπα (facce) των mezzalune ή των 
προμαχώνων που ήταν απέναντι. 

OPERA Α CORONA (στέμμα ή στεμματοειδές 
έργο) : Έργο αποτελούμενο από ένα προμαχώνα και δύο 
ημιπρομαχώνες με τους οποίους ενώνονταν με δύο 
κορτίνες. Με την σειρά τους αυτές συνδέονταν με το 
κυρίως έργο μέσων δύο πλευρών (fianchi) που 
πλαγιοβάλλονται και προστατεύονται από το όπισθεν 
κύριο έργο. Το στέμμα κατασκευαζόταν μπροστά από το 
μέτωπο του κυρίως έργου, για να το ενισχύσει και να 
εξαναγκάσει τον αντίπαλο να αναπτυχθεί και να 
αποκαλύψει έγκαιρα τον τομέα επίθεσης. Το διπλό 
στέμμα ή διπλό στεμματοειδές έργο διαφέρει από το απλό 
στο ότι αποτελείται από τρία παρακείμενα ·προμαχωνικά 
μέτωπα . 

OPERA ΟΙ CAMPAGNA : Προσωρινό αμυντικό 
έργο, όπως τα ορύγματα και άλλα μικρότερα εμπόδια για 
την πολιορκία ή την μάχη. 

ORECCHf ΟΝΕ (ωτίς) : Μέρος του προμαχώνα με 
κυρτή κατανομή , κορυφή της spalla που εμπόδιζε τον 
εχθρό να αντικρίσει το πλευρό και το πυροβολικό της 
χαμηλής πλατείας. Ό:αν η κατανομή τ~υ είναι γωνιώδης , 
όπως στα ιταλικα αναγεννησιακα παραδείγματα 
ονομάζεται Musone (ρύγχος). ' 

PALLIFICATA ANTIASSAL ΤΟ (αμυντικό 
σκολόπωμα) : Σειρά μυτερών πασσάλων στις εξωτερικές 
τάφρους , ή στην κορυφή των τειχών της scarpa και της 
controscarpa για δυσχεράνει έφοδο με σκάλες. 

PALIZZATA (περίπηγμα) : Εμπόδιο σχηματιζόμενο 
από πασσάλους και ξύλα στημένα στην τάφρο. 

PARADORSO : Κατασκευή στο έδαφος ή στα τείχη 
φτιαγμένη εκ των υστέρων σε μια θέση άμυνας. 

PARALLELA : Όρυγμα συνδεδεμένο με σύριγγες 
(διορύγματα). Ήταν σκαμμένο από τα στρατεύματα των 
πολιορκητών , παράλληλα με την όψη ή τις όψεις του 
πολιορκούμενου έργου , με τρόπο ώστε να το 
προσεγγίζουν καλυμμένα για την αποφασιστική επίθεση. 

PARAPETTO ή GHIRLANDA (στηθαίο) : Ανάχωμα 
το οποίο προστάτευε τους αμυνόμενους στις υψηλές 
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πλατείες και τα εσωτερικά επίπεδα των cotrine από τις 
εξωτερικές βολές. Στα μόνιμα έργα το parapeto στέφει το 
ramparo. Το parapeto αποτελείται από : τη scarpa 
esterna (εμπρόσθια όψη) και τη scarpa seperiore 
(συμπλήρωμα του parapetto από την εξωτερική πλευρά) . 

PIATTAFORMA : Είδος προμαχώνα με 
προεξέχουσα αμβλεία γωνία. τοποθετημένος στο κέντρο 
των cortιne σαν έργο υποστήριξης των πλευρών. 
Προεξέχει από το κύριο τείχος λιγότερο απ' ότι οι 
διπλανοί προμαχώνες. 

ΡΙΑΖΖΑ AL ΤΑ : Η υψηλή πλατεία του προμαχώνα 
(μία σε κάθε πλευρό) 

ΡΙΑΖΖΑ BASSA ή CASAMATTA DEL FIANCO : Η 
χαμηλή πλατεία του προμαχώνα. 

ΡΙΑΖΖΑ BASSA TRADITOR A : Κανοστοιχία της 
χαμηλής πλατείας του προμαχώνα . 

ΡΙΑΖΖΑ ο • ARM I (ορμητή ρ ιο) Ανοιχτός χώρος 
στο εσωτερικό της οχύρωσης ή του camminamento 
coperto (περιτάφρια οδός) που μπορούσε να είναι 
εισέχων ή προεξέχων . Χρησίμευε σαν τόπος 
συγκέντρωσης των στρατευματων που προοριζόταν για 

εξόδους και αντεπιθέσεις Πίσω από τα εισέχοντα 
ορμητητήρια υπήρχαν μερικές φορές καταφύγια. όπου 
κατέφευγαν σε ώρα ανάγκης οι αμυνόμενοι Τα ορμητήρια 
είχαν σχή μα σφήνας με πλευρά μήκους 40 - 50 μέτρων. 
Ορμητήρια ονομάζονταν επίσης τα ορύγματα που 
αποτελούσαν αφετηρίες εξόρμησης στα έργα του 
πολιορκητικού πολέμου 

ΡΙΑΖΖΑ DEL BALURDO : Η κυρίως πλατεία του 
προμαχώνα 

ΡΙΑΖΖΑ ΟΙ PARATA : Εσωτερικός χώρος που 
συχνά στο κέντρο της οχύρωσης, όπου συγκεντρώνονταν 
τα στρατεύματα για επιθεωρήσεις ή ασκήσεις. 

PORTA DELLE SORTITE (πύλη εξόδων) : Άνο ι γμα 
στο κύριο έργο, είτε στο φρύδι με θέα στα εισεχόμενα 
ορμητήρια (pιazze d' armι), είτε στην περιτάφρια οδό 
(camminamento c?perto) , με σκ?πό εξόδους ή επιθέσεις, 
επιτρέποντας κατοπιν την υποχωρηση στο εσωτερικό των 
αμυντικών έργων . 
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RAMPA (αναβαθμός ή καταβαθμός) : Πρόχειρη 
κατασκευή στην εσωτερική scarpa του ramparo που 
εξασφάλιζε την επικοινωνία ανάμεσα στην βάση της 
κατασκευής και το ανάχωμα. 

RAMBARO (προκάλυμμα) : Scarpa χωμάτινη πίσω 
από την τάφρο, που έστρεφε την κορυφή του παραπέτου. 
Για το ramparo χρησιμοποιούσαν γενικά χώμα που 
έβγαινε από την εκσκαφή της τάφρου . 

RECINTO : Το εσωτερικό πολύγωνο της οχύρωσης. 
Η μορφή του (το μέγεθος των γωνιών) έπαιζε σημαντικό 
ρόλο στη σωστή χάραξη. 

RIDOTTO (προπύργιο) : Ανεξάρτητο έργο, συχνά 
κλειστό, άτρωτο από οβίδες, που εξυπηρετούσε την 
οχύρωση των αμυνομένων, σε μια περιοχή ή σ ' ένα άλλο 
μεγάλο έργο που το περιλάμβανε. 

RIENTRANTE : Εισέχον κοίλωμα προς το 
εσωτερικό. 

RILIEVO : Ύψωμα σχετικό με ένα από τα σημεία 
ενός έργου αναφερόμενο σ' ένα επίπεδο, που μπορούσε 
να είναι η βάση της κατασκευής (rilieνo di costruzione) ή 
το βάθος της τάφρου (rilieνo assoluto). 

RIVELLINO (προμεσοτείχισμα) Εξωτερική 
αμυντική κατασκευή για προστασία μιας οχυρωμένης 
πρόσβασης. Συχνά είναι συνώνυμο της mezzaluna. 
Κατασκευαζόταν μπροστά από τις γέφυρες και στην 
περίπτωση, που αυτές δεν υπήρχαν, μπροστά από τις 
πύλες και έξω από την τάφρο. Ενίσχυε την άμυνα των 
πυλών και δεν επέτρεπε την κατ' ευθείαν βολή επάνω 
τους. Επίσης σε περίπτωση μεγάλης κορτίνας (λόγω 
ειδικών εδαφολογικών συνθηκών) κατασκευαζόταν στο 
ύψος της ~έσης το,υς και πά~τα χωριστά α~;ό το κυρίως 
τείχος. Καλυπτε ετσι την ιδια την κορτινα από τις 
εξωτερικές επιθέσεις και υπερασπιζόταν τις θέσεις των 
στρατιωτών στην strada, coperta. Η ίδια κατασκευή 
αναφέρεται και με τα οvοματα barbacane, coprifaccia, 
tanaglia, ανάλογα με τη θέση της γύρω από τον περίβολο 
του φρουρίου και το ρόλο της στην άμυνά του. 

RIVESTIMENTO ή CAMICIA (επένδυμα 
τειχίσματος) : Πλευρά του τείχους περιεχόμενη στα 
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αναχώματα των κορτινών 1 των προμαχώνων 1 της τάφρου 
Κ. τ.λ. 

RONDELLA : Μεγάλος κυλινδρικός πύργος 1 μάλλον 
γωνιώδης 1 καμία φορά πεταλοειδής ! με θέσεις 
πυροβολικού στην barbetta και θολωτές κρύπτες. 
Χρησιμοποιούνταν και για ενίσχυση των πλευρών της 
τάφρου στα πρώτα αναγεννησιακά ιταλικά αστικά 
συστήματα άμυνας. 

SALIENTE (αντέρεισμα) : Έργο με δύο μέτωπα 
που δημιουργούν προεξέχουσα γωνία. 

SCARPA (κρημνός) : Όψη του εσωτερικού τείχους 
της οχύρωσης προς την τάφρο. Το ύψος του έφτανε τα 12 
- 14 μέτρα από τον πυθμένα της τάφρου. 

SEMIBASTIONE ή ΜΕΖΖΟ BALUARDO 
(ημιπρομαχώνας) : Προμαχώνας από τον οποίο λείπει 
ένα πλευρό ή έχει μισή gola. Χρησιμοποιούταν αντί του 
κανονικού προμαχώνα , όταν η cortina ήταν πολύ μικρή. 
Στα κερατοειδή ή στεμματοειδή έργα υπάρχουν 
ημιπρομαχώνες. Όσες φορές το κερατοειδές οχύρωμα 
τοποθετείται μπροστά από εξέχουσα, οι πλευρές των 
ημιπρομαχώνωv είναι μεγάλες και τα μέτωπα βραχέα. Αν 
το κερατοειδές έργο βρίσκεται μπροστά από cortina, οι 
πλευρές είναι βραχείς, αtλά τα ~έτωπα μεγάλα. Η χρήση 
των ημιπρομαχώνων εισηχθη απο τον Wauban. 

SFIA ΤΑΤΟΙΟ : Φεγγίτης υπογείων. 
SISTEMA FORTIFICATO Σύμπλεγμα έργων 

οργανωμένο για την άμυνα ενός φρουρίου. Τα κύρια 
συστήματα της αναφερόμενης περίοδο ήταν το 
προμαχωνικό μέτωπο (il fronte bastianato) , το 
λαβιδοειδές μέτωπο (il fronte tenagliato), η κάθετη άμυνα 
(Ιa difesa perpendicolare), το σύστημα συνόλων έργων (il 
sistema a gru ppi di opere ), τα μεμονωμένα φρούρια (forti 
staccati) και το συνεχές γραμμικό μέτωπο (ίl fronte 
lίneare continuo). 

SPALLA : Τμήμα του fianco που υποχωρεί προς το 
εσωτερικό και προστατεύεται από το υπόλοιπο το οποίο 
παραμένει προς τα έξω. 
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SPAL ΤΟ (εξωτερ ι κό έρε ι σμα) : Έργο στα όρια των 
οχυρώσεων . Φέρει τυφεκιοφόρους για να μπορούν οι 
αμυνόμενοι από την strada coperta να δημιουργούν μια 
πρώτη γραμμή άμυνας . 

SPIANATA (πλάτωμα) : Ακάλυπτο επίπεδο , δίχως 
κατασκευές . Βρίσκονταν γύρο από μια οχύρωση και 
κανένας δεν μπορούσε να περάσει χωρίς να γίνει 
αντιληπτός . Στην βενετική αναγέννηση αναφέρεται με το 
όνομα Guasto . Ή ταν απαραίτητο συμπλήρω μ α κάθε 
οχύρωσης του 16ου και 1 7ου αιώνα. 

STECCATO : Οχυρός περίβολος φτιαγμένος από 
μεγάλα μαδέρια στερεωμένα το ένα δίπλα στο άλλο . 

STRADA COPERTA: Βλ CΑΜΜΙΝΟ. 
STRADE DEI FIANCHI : Δρόμοι κυρίως υπόγειοι 

που οδηγούν από το εσ~τερικό του φρουρίου στις 
χαμηλές πλατείες των πλευρων των προμαχώνων . 

STROMBATURA ή CANNONIERA : Άνοιγμα στο 
παραπέτο ή στην όψη μιας θολ_ωτής κρύπτ~ς (casamatta) 
προορισμένο για το πυροβολικο . Υπ?διαrρειται στην gola , 
που είναι το μέρος προς τους αμυνομενους και τη bocca 
(στόμιο) προς τους επι τ ιθέμενους . Τα πλάτη ήταν 
συνάρτηση του πεδίου βολής. Η κατωφέρεια (suola) ήταν 
συνάρτηση του συστήματος σκόπευσης και οι ganascie 
ήταν πλευρικά το ιχώμ ατα. 

TAGLIATA : Τάφρος ανοιχ τ ή στα άκρα. Επίσης και 
αυτή έργο ελεγχόμενο από τις βολές ενός άλλου έργου. 

TENAGLIA (ψαλί~α) =.'Ε ρyο με_ δυο ό_ψεις. ή μικρό 
τείχος χτισμ ένο μπροστα απο την cortιna ανα μεσα από τα 
πλευρά των προμαχ_ώνων Π~λλές φορές ή ταν ένας 
απλός όγκος χωματων σχηματος αντεστραμμένης 

σφήνας 
TENAGLIONE (προμήνιο) : Έργο φτιαγμένο δίπλα 

σε μια mezzaluna και παρόμοι? με τη lunetta (εκτός απ ' 
ότι αναφορά , τ~ν ε_υθυγραμμιση ~ων πλευρών) 
Αποτελείται απο δυο σκελη και τοποθετειται μπροστά και 
λίγο δεξιό τερα ή α ριστερότερα από τη mezza luna για να 
την ενισχύσει. Καλύπτει ταυτόχρονα το orecchione του 
προμαχώνα που βρίσκεται από πίσω του . 

TERRAPIENO ή TERRAGLIO ή TERRAGGΙO 
(ισόπεδο) Ε υρεία πλατφόρμα (piattaforma) 
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τοποθετημένη πίσω από το ramparo και προετοιμασμένη 
για την υποδοχή πυροβολικού. Συχνά ήταν διαιρεμένη σε 
δύο τμήματα . Το πιο χαμηλό προορίζονταν για την 
φύλαξη των πυρομαχικών. 

TESTA DI ΖΑΡΡΑ (κεφαλή της σύριγγας) : 
Αποτελούσε βάση αναχ~ρησης μια νέας παράλληλης, ή 
χρησιμοποιούνταν για επιθεση. 

TORR~ ΟΙ ARTIGLIERI~ , Μέγας πύργος 
χρησιμοποιουμενος σαν χωριστο εργο στην παράκτια 

άμυνα της Γαλλίας (tours modeles) και της Αγγλίας (torri 
martello). Φιλοξενούσε την barbetta μερικά κανόνια, ενώ 
η βάση ήταν θολωτή ή οργανωμένη με coponiere και 
προορισμένη για άμυνα εκ του συστάδην. 

TORRIERO Φρουρά για την άμυνα ή την 
επιτήρηση ενός πύργου. 

TRADITORE : Κανονιοστοιχία στην πλευρά του 
προμαχώνα πάνω στην, barbet_ta, αλ~ά συχνά 
χαμηλωμένη και σε περισσοτερα επιπεδα πυρος. Ήταν 
κρυμμένη από το orec~hione ή m~sone. Τα πυρά της 
προστάτευαν τις κορτινες , το μετωπο (faccia) του 
συνεχόμενου προμαχώνα και έλεγχαν την τάφρο. 

TRAVERSA (διάχωμα}_: Ανά_χωμα στο ίδιο ύψος με 
το παραπέτο , κάθετο με το εργο αμυνας της τάφρου το 

οποίο προφύλαγε από τα πλευpικά πυρά του εχθρού. 'Στα 
νεότερα έργα χωρίζεται σε θε~εις πυ~οβολικού, ενώ η 
μεγάλων διαστάσεων κ~τασκευη δrαι_ρουσε την οχύρωση 
σε τομείς (συνήθως ανα 1 Ο - 15 βηματα) η αρχική του 
τοποθέτηση ήταν στον περιμετρικό διάδρομο στο 
εξωτερικό τείχος της τάφpου (strad? coperta) , αλλά 
χρησιμοποιούταν μ ' επιτυχια και κατα των άξονα των 

προμαχώνων κατά το μήκ?ς των μετ~πωv στα άλλα 
εξωτερικά οχυρώματα . Επροκ~ιτ? για αδυνα_τη εξωτερική 
αμυντική κατασκευή που συχνα γιv_οvταν σε_ ωρα ανάγκης, 
κατά την υποχώρηση των αμυν_ομενων απο το εξωτερικό 
χείλος της τάφρου προς το φρουριο. 

TRINCEA DA BOMBARDAMENTO . 
Συμπληρωματικό_ χαράκωμ_α σκαμμένο υστ:ρόχρονα στή 
γραμμή πύρος (η του μετι:'που) σε μια αποσταση τέτοια 
ώστε να είναι εύκολος στοχος , αν καταλαμβανόταν από 
τον εχθρό. 
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' Σ Ζ ' Ε δ , Ε , κια Του 1716 ,, - Γιωργος . ουμπος ' κ οσεις νημερωση, Κέρκυ α 
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TRINCEA DEL FRONTE fl PRIMA LINEA ή LINEA 
ΟΙ FUOCO (πρώτη γραμμή) : Η προωθημένη γραμμή 
χαρακωμάτων του αμυντικού ή του επιθετικού 
συστήματος 

TRONIERA : (βλέπε FERITOIE) 
ΖΑΡΡΑ (σύριγξ, διόρυγμα) : Όρυγμα προς τον 

εχθρό ξεκινώντας από μια παράλληλη . Είχε σκοπό είτε να 
εξυπηρετήσει μια καινούργια παράλληλη είτε ν ' 
αποτελέσει βάση επίθεσης. 

ΖΑΡΡΕ Ε PARALLELE (σύριγγες και 

παράλληλες) : Μέθοδος πολιορκίας ενός φρουρίου που 
αποδίδεται στο Wauban και βελτιωνόταν συνέχεια μέχρι 
τις αρχές του 19ου αιώνα. Συνίστατο στην εναλλαγή 
εκσκαφής των παραλλήλων και συρiγγων με τέτοιο τρόπο 
που τα στρατεύματα των πολιορκητών μπορούσαν να 
φτάσουν καλυμμένα κάτω από τους εχθρικούς 
προμαχώνες και να τους υπονομεύσουν ή να επιτεθούν 
με σκάλες . Οι παράλληλες είναι ευρείες γραμμές 
ορυγμάτων παράλληλες σχεδόν με το φρούριο που 

χρησιμεύουν για την άμυνα των ορυγμάτων , στην ένωση 
των συρίγγων , τη διαμονή σε αυτές της φρουράς του 
ορύγματος και την καλυμμένη μεταφορά του αναγκαίου 
υλικού. Ο αριθμός της εξαρτάτε από την απόσταση της 
πρώτης παράλληλης που φτιάχτηκε από την κορυφή του 
πρανούς και δεν είναι ποτέ μικρότερος των τριών . Οι 
παράλληλες ενώνονταν με τις σύριγγες , ενώ οι 
ημιπαράλληλες ήταν ορύγματα εκτεινόμενο σε ένα μόνο 
πρόσωπο του οχυρώματος . 

n Η rι 1 : " 11 Οχύρωση Τιις Κέρκυρας Μέχρι το ~~ο :\ ιώ_\'α ~(1ι 11 11 ο_~ιορκία 
Τοιι Ι 7 Ι 6 " _ Γιιίψγος Σ. Ζούμπος • Εκοοσ:::ι.; f. νη11φωσι1. Κερκυρυ 
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Αμυντικό σκολόπωμα ...................... Palificata antiassalto 

Αναβαθμός ......... .............. .............. Rampa 

Ανθυπόνομος ................................. Contramina 

Αντέρειγμα .. ..... .. ... ......................... . Saliente 

Α ντίκρημνος. .................................... Contrascarpa 

Αντιστήριγμα ................. ... ........ ........ Contraforte, sperone 

Α ντόρυγμα ................................ ....... Contraprocio 

Αυχένας ...... ..... ........................... .. ... Gola 

ΒΆ · ε ος ............................................... Freccιa 

Διάχωμα ......................................... . Traνersa 

Διόπτρα .................................. ......... Lunetta 

Διόρυγα ........................................... Za ppa 

Επιτ , C ι· ειχισμα..................................... ava ιere 

Ημιπρομαχώνας ......... ........... ......... Samibastione, baluardo 

Ημισέληνος ................. .................... Mezzaluna 

Ημισεληνίσκος. ........................... .... Lunetta 

Ισόπεδο .......................................... Terrapieno, terrglio, terraggio 

Κανο , , F π·f· · 1 νικη οχυρωση......................... ο ι ιcazιone rego are 

Καταβαθμός. ............................. ...... Rampa 

Κατώρυξ ................. ..... ................. .. Diamante 

Κερα δ' , Ο τοει ες εργο........ ... .. .. .. .. . .. .. .. . pera a corna 

Κευθμός ......................................... Caponiera 

Κε λ, , Τ t d. φα η συριγγος........................... es a ι zappa 

ΙlΙΙΓΙΙ : ·· 11 Οzίφωση Τη.; Κtρκυρυ; ~Ιtχρι το 180 Λιι~η·υ Και Η Πολιοpκίυ 
Τοη Ι ί 16 · · - Γι<ί,ιηος Σ. Ζούμπος • Εκδόσει.; Ε\'·ηιιέρωση. Κέρκυρα 
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Κρημνός. ........................................ Scarpa 

Κοφίνι ............................................. Gabbίone 
κ , ρoσσα ............................. .. ..... ..... . Merlone 

Κυρίως πλατεία του προμαχώνα ... Pίazza del Baluardo 

Λαιμός. .................................... ....... Gola 
Λ' εκτρο ............................................ Berbetta 

Με , C π· ταπυργιο .................................... ο ιna 

Μ' ηνη .................................... ..... ..... Mezzaluna 

Μηνίσκος. ....................................... Lunetta 
Όδ C . d. d ευση.... .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ... .. .. . ammιno ι ro a 
ο , ρ· d' . ρμητηριο.... .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . ιazza armι 

Οχυρωμένο μέτωπο ....................... Fronte fortificato 

Πε · Ρ ι· t ριπηγμα...................... .. .. .. . . . .. . . . . . a ιzza a 
π , , s d rt . εριταφρια οδος ............................. tra a cope a, cammιno 

Πλατφόρμα ..................................... Piattaforma 

Πλευρό ........................................... Fianco 

Πρανές. .......................................... Glacίs, spalto 

Προκάλυμμα. .............................. ... Ramparo 

Προμαχώνας. ...................... .. .... .... Bastione, bal uardo 

Προμαχώνας βελοειδής. ............... Bastione a freccia 

Προμαχώνας πλήρης. ................... Βastίοne reale 

Προμαχωνικό μέτωπο ................... Fronte bastionato 
Π , R. ιι· ρομεσοτειχισμα. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ινe ιnο 

Προ , , C .f . μετωπιο οχυρωμα..... .. . .. . . . . . . . . . ορrι accιa 

π , , c d. ρομετωπιο προμαχωνα............... ontroguar ιa 

Προ · τ ι· μηνιο.................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . enag ιone 

Προπύργιο ...................................... Ridotto 

Προτείχιο .................................... ..... Falsabraga 

J] IH IJ : •. IJ Oz. ρωση 1 η.: hrpιηιρα.; ~lέ--ι{ρt το ι8ο ι<iJ\'U Και 11 Ιlολιορκίu 
Τοη 17 J 6 ·• - Γιι;,ιηο.; Σ. Ζοί~μ~-το.; . Εκδόσει.; Ε\,ηιέρωση . .Κέρκυρα 
1996. ~~:λ S5 - 76 
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Πρόχωμα ............ ... .... ..................... Argine. traversone 

Πύλη εξόδων .................................. .. Ροrta delle sortite 

Στεμματοειδές έργο ....... ................... Opera a corona 

Στεφάνι ................................... .. ........ Cοrdοne 

Στηθαίο ............................................. Parapetto. ghirlanda 

Στοά αντικρημνού .................... .. ....... Callerίa di ontrascarpa 

Σύριγξ ...................................... .. .... .. . Zappa 
γ , Μ. 
πονομος.. . . . ........... . . ... ............ .. . . . . . . ιna 

Υψηλή πλατεία ...................... ...... .... . Ρίazza alta 

Χαμηλή πλατεία ... ............. ................ Ρίazza bassa 

Ψαλίδα ......... .................. ................... Forbice, tenaglia 

Ψευδότοιχος. .......... ........ .. .... ....... ..... F alsabraga 

Ωτίς. ........... ... ..... .. ........ ....... ..... ... .. .... Orecchione 

ΠΗJ 11 : " 11 Οχύρωση Ίη.; Κέρκυρυ; Μέ-,{ρι το 180 Λιώ,·α Και 11 Ιlολιορκίu 
Του 17 ι 6 .. - Γιώρ"{ο.; Σ. Ζούμπος • Εκδόσεις Ενηιιέρωση. Κf.ρκυρα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 

Αριστερά από την εξωτερική είσοδο του Φρουρίου 
προς τη Σπιανάδα , βρίσκεται ο ανδριάντας μ ιας 
στρατιωτι κ ής φυσιογνωμίας της εποχής των Βενετών (εικ.6). 
είναι ο στρατάρχης Sch uleburg , πρωτεργάτης τ ης νίκης 
στ ην πολιορκ ία των Τούρκων τ ου 171 6. Ας αναφερθε ί ό τ ι 
στον στρατάρχη Schulenburg απονεμήθ η καν εξα ι ρε τι κές 
Τι μές από τη Βενετική Γερουσία . Κα τ ' εξαίρεση μ άλ ι στα 
προς ένα νόμο που απαγόρευε τ ην ανέγερση αδριάντος 
Προς Τιμήν ζώντος προσώπου , ανατέθηκε η κατασκευή του 
αγάλματός του στον Ι ταλό γλύπτη Antonio Corradini . Ο 
ανδριάντας αυτός από μάρμαρο Καρράρας σε ρυθμό 
Rococo , αφού άλλαξε τρεις θέσεις , βρίσκε τ αι τώρα 
τοποθετημ ένος στ ην είσοδο του Π αλαιού Φρουρίου και 
φέρει την εξής λατ ι νική επιγραφή: 

ΜΑΤΤΗΙΑΕ COMITI ΟΕ SULEMBURGIO 
SUMMO TERRESTRIUM COPIARUM 

PRAEFECTO CHRISTIANAE RE I PUBLICAE 
ΙΝ CORCYRAE OBSIDIONE LABORANTIS 

FORTISSIMO ASSERTORI 
AD HUC VIVENTI 

SENATUS ΑΝΝΟ MDCCXVI DIE ΧΙΙ MENSIS 
SEPTEMBRIS 

Δηλαδ ή : Στο Ματθία Κόμη τα Σχολεμβούργο , Ανώτατο 
Στρατηγό του Χερσα ίου Στρατού , ισχυρότατο πρόμαχο της 
Χριστιανικής Δημοκρατίας αγωνιζόμενης κατά τη ν Π ολιορκ ία 
~ης Κέ ρκυρας , ενώ βρίσκεται ακόμη στη ζωή , η Γερουσία , 
ετος 1716 , 12 του μ η νός Σεπτ ε μ βρ ίου . Η εξωτερική πύλ η 
φιλοξενούσε φυλάκ ι ο και φρουρά ( εικ , 7 ). Σ χεδόν από εκεί 
ξεκινάει η σημερινή σιδερένια γέφυρα μήκους 60 μ , επάνω 
από την contra-fossa (της οποίας το ύψος φθάνει τα 15 μ , 
Ι<αι το πλάτος τα 24-40 μ ,), που καταλήγει στην κύρια 

IΙΙΗΊ Ι : ·· Το Ιl ιιλιιιό Φρούριο Της ~tριηφα.; ,. - ΛνΟολόγιο Τη .; Ι ο,·ι~1ί .; Τράπεζας 
Εκδότη .: \ \ 1 \f, ~ Ι ούηο.: 94. ~ελ 30 - 63 - -
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είσοδο του Φρουρίου 1 ανάμεσα από τους προμαχώνες 
Martinengo (αρ ιστερά) και Saνorgnan (δεξιά) . 

6. Ο ανδριάντας του στρατάρχη Schulenburg, πρωτεργάτης 
της νίκης στην τουρκική πολιορκία του 1716 

Κάτω από τη γέφυρα αυτή περνάει το κανάλι του 
θ?λασσινού νερού (cunetta). Παλιότερα 1 η γέφυρα αυτή ήταν 
ξ~λιvη κατά το ήμισυ κινητή (περιαιρετή) και στηριζόταν σε 
λιθινα βάθρα 1 τα οποία διατηρούνται μέχρι σήμερα . 
Αντικατέστησε παλαιότερη γέφυρα που ήταν κοντά στην 
εκκ.λησία της Μαντρακίνας (στο Β .Α άκρο της πλατείας 
απεvαvτι από το Μαντράκι) και η οποία συνέδεε το Παλαιό 
Φρούριο με το -ωπόλι . 

IIlirH: " Το Παλαιό Φρούριο Της Κέρκυρας ,, - Ανθολόγιο Της Ιονικής Τράπεζα, 
Εκδότης ΑΝΕΔΚ, Ιούνιος 94, Σελ 30 - 63 



7. Η εξωτερική εrσοδο του Παλαιού Φρουρίου. Δεξιά και αριστερά της 
Πύλης, δύο Βενετικές μπομπάρδες του 1684 

Μπροστά βρίσκονται οι δύο μεγάλοι προμαχώνες και 
η επίσημη πύλη του φρουρίου. Το συγκρότημα της εισόδου 
(16ου οι . ), με τις θολωτές αίθουσες δεξιά και αριστερά και 
τον ενδιάμεσο διάδρομο διακίνησης, μπορούσε να κλειστεί 
Και από τις δύο πλευρές με μεγάλες πύλες και να 
μ~τατραπεί σε μικρό προμαχώνα . Διατηρείται ακόμη η παλιά 
ξυλιvη πόρτα, που άνοιγε σε εξαιρετικές περιπτώσεις για 
την είσοδο ή έξοδο επισήμων προσώπων . Για την 
Καθημερινή επικοινωνία παρέμενε ανοιχτό ένα μικρό 
Πορτάκι (portellino), που διακρίνεται ακόμη και σήμερα στο 
αρι,στερό τμήμα της. Στο πέτρινο πλαισίωμα της πύλης 
φαιvονται δύο εγκοπές από τις οποίες περνούσαν οι 
αλυσίδες της κινητής γέφυρας . Οι δύο αίθουσες που 

ΠΗΓΗ : ·· Το Παλαιό Φρούριο Της Κέρκυρα.;" - ΑνΟολόγιο Της Ιονικής Τράπεζας 
Εκδότης Α~ΕΔΚ, Ιούνιος 94, Σελ. 30 - 63 



βρίσκονται δεξιά και αριστερά στο θόλο της εισόδου , 
χρησίμευαν ως αποθήκες όπλων. Πάνω από την πόρτα της 
αποθήκης που βρίσκεται δεξιά , υπάρχει επιγραφή του 1691 
(~ικ , 8) Μετά το συγκρότημα της εισόδου υπάρχει δεύτερη 
ταφρος , άνυδρη , της οποίας τα τοιχώματα σχηματίζονται αφ ' 
ενός από τους δύο προμαχώνες και τη βάση της πύλης και 
α~' ετέρου από το τοίχωμα του κυρίως φρουρίου. Αυτή η 
ταφρος ήταν ζευγμένη με ξύλινη γέφυρα, την οποία 
α~γότερα οι Βενετοί την αντικατάστησαν με πέτρινη. Η 
ταφρος αυτή ήταν ξηρά, και συνιστούσε δεύτερη σε ιρά 
ταφρικής οχύρωσης . 
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8. Η παλαιά ξύλινη πόρτα της Πύλης. Στο πέτρινο πλαισίωμα της 
διακρίνονται οι εγκοπές από τις οποίες περνούσαν της αλυσίδες της 
κινητής γέφυρας. 

IIIirB: " Το Παλαιό Φρούριο Της Κέρκυρας" - Ανθολόγιο Της Ιονικής Τράπεζα, 
Εκδότης ΑΝΕΔΚ, Ιούνιος 94, Σελ. 30 - 63 
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Ευρισκόμενος κανείς στην αρχή της γέφυρας, μπορεί 
να κατευθυνθεί είτε δεξιά στον προμαχώνα Saνorgnan, είτε 
αριστερά προς τον προμαχώνα Martinengo. Οι προμαχώνες 
αυτοί είναι από τα μεγαλοπρεπέστερα κτίσματα του 
φρουρίου. Στο εξωτερικό τους επίπεδο, διακρίνει ερείπια 
από νεότερα κτίρια, πυριτιδαποθήκες και φυλάκια. 
, Ολόκληρο το εσωτερικό αυτών των δύο οχυρών, που 

ειναι θεμελιωμένα μέσα στην θάλασσα και διαμορφωμένα σε 
ορόφους , περιλαμβάνει τεράστιες θολωτές αίθουσες που 
επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τα παραπλήσια 
οχυρά του φρουρίου , με στοές κτισμένες μέσα στους 
ογκώδης τοίχους. Μέσα στις στοές αυτές υπάρχουν 
μαρμάρινες κλίμακες αλλά και δρόμοι με μικρή κλίση, που 
φθάνουν μέχρι τα θεμέλια για την κίνηση τροχοφόρων 
κανονιών. Στο χαμηλότερο επίπεδο του προμαχώνα 
Saνorgnan (δεξιά), υπάρχει μ ι α έξοδος προς την θάλασσα. 
(ε ι κ9, 1 Ο, 11) το θαλασσινό νερό εισχωρεί μέχρι τα θεμέλ ι α 
:ου προμαχώνα και μέσα στο ημίφως η εικόνα επιβάλλει την 
εκσταση. Οι προμαχώνες αυτοί που σή μερα δεν είναι 
επ ι σκέψ ι μοι, επ ι κο ι νωνούν με τ η ν ξηρά τάφρο.(εικ. 12) 

, Στο τέλος της γέφυρας της άνυδρη ς τάφρου, 
βρισκοντα ι οι μεγάλοι στρατώνες πεζικού, που έκτισαν 
Πα~ιότερα οι Άγγλοι. Είναι χτισμ ένοι με χαρακτηρ ι στ ικές 
Π~ ινθους της εποχής και η εσωτερική διαρρύθμιση του 
Χωρου είναι επιβλητική. (εικ13, 14) 
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9. Τμήμα του εσωτερικού του προμαχώνα Saνorgnan, που αποτελεί ένα 
από τα πιο εντυπωσιακά κτίσματα του Παλαιού Φρουρίου. 

1 Ο . Πέτρινη κλίμακα στο εσωτερικό του προμαχώνα Saνorgnan 
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11. Έξοδος προς τη θάλασσα στο εσωτερικό επίπεδο του προμαχώνα 
Saνorgnan. 

12. Η πύλη της υπόγεια διάβασης, που από την Ξηρά τάφρο οδηγεί στο 
προμαχώνα Saνargnan. 
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13. Οι μεγάλοι στρατώνες πεζικού, που έκτισαν οι Άγγλοι τον 19°ν 
αιώνα. 

14. Εσωτερικό των αγγλικών στρατώνων 
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Απέναντι από το ισόγειο των αγγλικών στρατώνων , 
μια υπόγεια διάβαση οδηγεί στην άνυδρη τάφρο. Στη 
?ημερινή περίπου θέση των στρατώνων αυτών υπήρχε 
αλλοτε ένα διώροφο κτίριο κτισμένο από το στρατηγό G, 
Gradenigo, που χρησίμευε σαν οπλοστάσιο . Το ισόγειο, το 
κατελάμβανε μια μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών και 01 

εγκαταστάσεις των οπλοποιών , ο πρώτος όροφος ήταν 
αποθήκη όπλων χωρητικότητας 10.000 τουφεκιών. Στα τέλη 
Περίπου της Βενετοκρατίας, η αίθουσα αυτή διαμορφώθηκε 
σε_ θέατρο κωμωδιών . Την πρόσοψη του κτιρίου κοσμούσε 
διωροφη στοά κι ένα μεγάλο ρολόι. Πάνω από την είσοδό 
του υπήρχε εντοιχισμένη επιγραφή και το λιοντάρι της 
Βενετίας. Το κτίριο αυτό δεν σώζεται σήμερα , 

Περνώντας το ισόγειο των αγγλικών στρατώνων και 
Προχωρώντας δεξιά , οδηγούμαστε στη νότια πλευρά του 
Φρουρίου, την ονομαζόμενη και βερσιάδα, (εικ.15) . Στην 
αρ~ή περίπου αυτού του χώρου, υπάρχει μια μεγάλη 
υπογεια δεξαμενή του φρουρίου χωρητικότητας 17 .000 κυβ, 
Ποδών. Δεξιά διακρίνετα ι νεότερο κτίριο και οι φούρνοι του 
στρατού. 

, Στο χώρο αυτό υπήρχε ομάδα κατοικιών, που 
κτιστηκαν κυρίως μετά την πολιορκία του 1716 και την 
κατ~στρεπτική έκρηξη της πυριτιδαποθήκης του 1718. Σ' 
αuτο το μέρος αργότερα, οι Άγγλοι έχτισαν την εκκλησία 
~ους σε δωρικό ρυθμό , αφού γκρέμ ισαν όσα κτίρια υπήρχαν . 

εκκλησία αυτή του Αγ , Γεωργίου (εικ , 16) , μετά την ένωση 
της Επτανήσου με την Ελλάδα , μετατράπηκε σε ορθόδοξη 
~αι κοσμήθηκε με το παλαιό τέμπλο του Αγ , Σπυρίδωνος και 
αλ_λες παλιές εικόνες , φιλοξένησε δε για ένα μεγάλο 
διaστημα και τα κειμήλια που έφεραν μαζί τους οι κάτο ι κοι 
!ης Πάργας , μετά την πώληση της πόλης αυτής από τους 
Άγγλους στον Αλή Πασά. 
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15. Άποψη της Βερσιάδας από την θάλασσα. Διακρίνεται ο ναός 
του Αγ. Γεωργίου. 

16. Ο ναός του Αγ. Γεωργίου στην Βερσιάδα κτισμένος από τους 
Άγγλους σε δωρικό ρυθμό. Μετά την ένωση της Επτανήσου με 
την Ελλάδα, μετατράπηκε σε ορθόδοξο. 
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Στο χώρο της Βερσιάδας , που είναι αρκετά ανοιχτός 
και επίπεδος και βρίσκεται κάτω από τον βράχο του Πύργου 
τ~ς Ξηράς και στραμμένος προς τον όρμο της Γαρίτσας , 
δινονται το καλοκαίρι υπαίθριες παραστάσεις. 

Π ίσω από την εκκλησία του Αγ, Γεωργίου , σώζεται 
αγyλική πυριτιδαποθήκη, στη δυτική θύρα της οποίας 
βρισκεται το εναπομείναν από την καταστρεπτική έκρηξη 
του 1718 οικόσημο του Γενικού Προνοητή της θάλασσας 
F_rancesco Correr (1724-1728) , ενώ στην ανατολική θύρα 
ειναι εντοιχισμένο το οικόσημο του Γενικού Προβλεπτή 
θαλάσσης Marco Antonio Diedo (1728-1731 ) , με την 
επιγραφή του 1731 (εικ.17) 

1!· Το οικόσημο του Γενικού Προνοητή της θάλασσας Marco Antonio 
Dιedo πάνω από την ανατολική θύρα της πυριτιδαποθήκης, με επιγραφή 
Του 1731 
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D,Q,M. 
SENATUS CONSUL το 

MARCI ΑΝΤΟΝΙΙ DIEDD SUMMI CLASSIS 
MODERA TORIS 

AUSPICll 
PRAECIPITI RUPIS SAXO PROSTRATUM 

ZACCARIAS BALBI CORCYRAE PRAEFECTUS 
ITERUM Α FUNDAMENTIS EREXIT 

MDCCXXXI 

Μεταξύ της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και της 
Πυριτιδαποθήκης , ένας δρόμος οδηγεί στην κύρια είσοδο 
της, Ακρόπολης (cittadella). Πριν από αυτήν και απέναντι 
απο τους αγγλικούς στρατώνες υπήρχε το τριώροφο παλάτι 
των Προνοητών. Κατά μήκος της όψης στη στάθμη του 
ισογείου , έφερε μεγάλο μαρμάρινο εξώστη στον οποίο 
οδηγούσε εξωτερικό λίθινο κλιμακοστάσιο. Το κτίριο αυτό , 
Πο~ φιλοξένησε και την Ιόνιο Ακαδημία στα πρώτα της 
Χρονια, δεν σώζεται πια . Καταστράφηκε από τους 
βομβαρδισμούς του τελευταίου πολέμου. 

Πίσω ακριβώς από το χώρο που φιλοξενούσε το 
Παλάτι των Προνοητών, διασώζεται ακόμη το θαυμάσιο 
βενετσιάνικο πολυγωνικό πηγάδι , που συνιστά ένα ακόμη 
εραλδικό μνημείο του Παλαιού Φρουρίου. Διακρίνονται τα 
οι~όσημα Ν . Erizzo και Ζ , Balbi . ένα λιοντάρι του Αγίου 
Μαρκου και μια επιγραφή του 1732, (εικ , 18) Στη δεξιά 
~λευρά του ανηφορικού δρόμου , που οδηγεί στην κύρια 
εισοδο της Ακρόπολης και η οποία προστατευόταν από ένα 
μικρό προμαχώνα , οχυρό της campana οχυρωμένο με 
τηλεβόα , σώζονται υπολείμματα της κατοικίας του 
Γραμματέα των Προνοητών 1 με φοβερή φυλακή στο ισόγειο , 
η οποία έφερε τριπλή σειρά σιδηρών κιγκλιδωμάτων , 
(εικ.19). 
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18. Βενετσιάνικο πηγάδι, ένα από τα κυριότερα εραλδικά 
μνημεία του Παλαιού Φρουρίου. 

19. Η είσοδος της Ακρόπολης 
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Ακολουθώντας το δρόμο που οδηγεί στην Ακρόπολη , 
υπάρχει αριστερά μια μικρή σκάλα που οδηγεί στο 
Κωδωνοστάσιο (που φέρει ενσωματωμένο ένα μεγάλο ρολόι ) 
\εικ , 20) μιας από τις πολυάριθμες εκκλησίες που κοσμούσαν 
αλλοτε το Παλαιό Φρούριο. Στον ίδιο χώρο υπάρχει μία 
ακόμα στέρνα . 

2 ~· Κωδωνοστάσιο, υπολείμματα Εκκλησίας που δεν σώζεται 
σημερα, αριστερά της εισόδου της Ακρόπολης. 
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Το πέτρινο λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, σύμβολο της 
θ?λασσοκράτειρας Βενετίας, δεσπόζει και σ' αυτό το χώρο 
~οσο πάνω από την είσοδο της Ακρόπολης όσο και στην 
ε~οδο του οχυρού της campana, που βρίσκεταί στο αριστερό 
μερος της στοάς της εισόδου και οδηγεί σε ένα 
Χαρακτηριστικό λιθόστρωτο δρόμο στην περιοχή που 
βρισκόντουσαν άλλοτε οι στρατώνες Pasqualigo. 

Περνώντας τη στοά της εισόδου φθάνουμε στο χώρο 
Π~υ απλώνονταν η παλιά Ακρόπολη, ανάμεσα από τον 
Πυ ργο της -ηράς και τον Πύργο της Θάλασσας. Μέσα στην 
Ακρόπολη βρίσκονταν πολλές πυριτιδαποθήκες , δεξαμενές 
νερού, αποθήκες όπλων και πολεμοφοδίων . 

Τόσο μέσα στην Ακρόπολη όσο και στο υπόλοιπο 
Φρούριο , υπήρχαν πολλές ιδιωτικές κατοικίες και πολλές 
εκκλησίες λατινικές και ορθόδοξες. 

, Στα δεξιά του δρόμου που περνάει μπροστά από τους 
προποδες του Πύργου της -ηράς, σώζεται ακόμη ένα κτίριο 
φυλακών της εποχής (εικ.21 ). 

21. Οι Βενετσιάνικες φυλακές στην βάση του Πύργου της Ξηράς, 
με προσθήκη ενός ορόφου από τους Άγγλους. 
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Διακρίνεται ακόμη η πρόσθεση ενός ακόμη ορόφου, 
μάλλον από τους Άγγλους. Στη Β.Δ όψη διακρίνεται μια 
επιγραφή με χρονολογ ία 1786: (εικ,22). 

ΕΧ AERE PROSCRIPTORUM 
FIT LOCUS PUNIENDORUM 

MDCCLXXXVI 

22. Επιγραφή στο κτίριο των φυλακών, με χρονολογία 1786 

Δίπλα στη σκάλα που οδηγεί σ' αυτή την πλευρά του 
κτι~ίου, υπάρχει ένα σύστημα αποχέτευσης των όμβριων 
υδα_των που κατεβαίνουν από το βράχο . Υπολείμματα του 
αρτιου αυτού συστήματος αποχέτευσης που διέθετε το 
Παλαιό Φρούριο διασώζονται μέχρι σήμερα σε διάφορα 
σημεία , σε καλή κατάσταση , (εικ , 23). 

, Στη βάση της σκάλας που οδηγεί στην κορυφή του 
Πυργου της Ξηράς, μια υπόγεια στοά μήκους 25 μ, οδηγεί 
σ~ τέσσερα αχτινωτά πυροβολεία με μέτωπο προς την 
Πολη , αναμορφωμένα κι αυτά από τους Άγγλους. (εικ,24, 
25). 
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23. Λεπτομέρεια του συστήματος απορροής των ομβρίων 
υδάτων. 

24. Εσωτερικό των πυροβολείων στον Πύργο της Ξηράς, όπως 
αναμορφώθηκαν από τους Άγγλους. 
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25. Τμήμα της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας από τα πυροβολεία 

Από τον Πύργο της =ηράς που στην τελική του 
~ιαμόρφωση συνιστά ένα ωοειδές αγγλικό οχυρό! στη μια 
ακρη του οποίου βρίσκεται ένας φάρος και ένας μεγάλος 
σιδερένιος σταυρός 1 έχει κανείς την ευκαιρία να απολαύσει 
~ια πανοραμική θέα της πόλης και της ενδοχώρας της, τον 
ορμο της Γαρίτσας αριστερά, τη νησίδα Βίδο και τις 
Αλβανικές και Ηπειρωτικές ακτές στα δεξιά. Με μέτωπο 
Προς την πόλη 1 ακριβώς απέναντι και στο βάθος, 
διακρίνεται το άλλο φρούριο της πόλης , το Νέο Φρούριο, 
στην είσοδο του λιμανιού της Κέρκυρας 1 ενώ η θέα του 
συνόλου της πόλης μπορεί με κάποιες προσπάθειες 
αφαίρεσης να υπενθυμίσει στον επισκέπτη την περιμετρική 
της περιτείχιση τμήματα της οποίας ακόμα διασώζονται 
(εικ.261 27, 28). 
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26· Πανοραμική άποψη της πόλης από τον Πύργο της Ξηράς. Στο βάθος 
διακρίνεται το Νέο Φρούριο. 

27. Άποψη του Ν. Τμήματος της πόλης, όπως φαίνεται από τον Πύργο 
της Ξηράς. Στο βάθος η Γαρίτσα. 
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28. Άποψη 8. Τμήματος της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας από 
τον Πύργο της Ξηράς. 

Απέναντι από τον Πύργο της -ηρά και κοιτώντας 
ανατολικά , βρίσκεται ο Πύργος της Θάλασσας, στην βάση 
του οποίου βρίσκεται ένα μεγάλο πλινθόκτιστο κτίρ ι ο που 
κατασκεύασαν οι Άγγλοι στα 1836 για στρατιωτικό 
νοσοκομείο κα ι στέγασε αργότερα τη Σχολή Εφέδρων 
Αξιωματικών Κέρκυρας. Από εκεί ένας ανηφορικός δρόμος 
στενός , που τριγυρίζει το βράχο , καταλήγει στην είσοδο μιας 
Κλιμακωτής στοάς (71 σκαλοπάτια) , που οδηγεί στην 
κορυφή του Πύρyου της Θάλασσας. Στην κορυφή του όπως 
Κ~ι στον Πύργο της -ηράς υπήρχε ένας μικρός τετράγωνος 
ττ~ργος , μια πυριτιδαποθήκη και ένα φυλάκιο . Σήμερα δεν 
σωζεται τίποτα πάνω στο βράχο παρά κάποια στόμια 
φρεάτων και μια θολωτή είσοδος , που με μια σκάλα οδηγεί 
σε μια υπόγεια αίθουσα. (εικ.29 , 30 , 31, 32) . 
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29. Ο Πύργος της Θάλασσας που διατηρεί ορισμένα ίχνη της 
Βυζαντινής οχυρωματικής τέχνης. 

3 ο. Λεπτομέρεια του Θόλου της κλιμακωτής στοάς που καταλήγει 
στην κορυφή του Πύργου της Θάλασσας. 

ΙΙΙΙΙΉ : " Το Παλαιό Φρούριο Της Κέρκυρας ,, - Ανθολόγιο Της Ιονικής Τράπεζας 
Εκδότης ΑΝΕΔΚ, Ιούνιος 94, Σελ. 30 - 63 
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31. Αγγλικό Στραηωτικό Νοσοκομείο κατασκευασμένο το 1858. 
Βρίσκεται στην άκρη του Πύργου της Θάλασσας. 

32. Φυλάκια του στρατού, πυροβολεία και μια αγγλική 
πυριτιδαποθήκη στο Καποσίδερο. 

ΠΗΓΗ : ., Το Παλαιό Φρούριο Της Κέρκυρας " - Ανθολόγιο Της Ιονικής Τράπεζα. 
Εκδότης ΑΝΕΔΚ. [ούνιος 94, Σελ. 30 - 63 
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Από τον Πύργο της Θάλασσας, ακολουθώντας το 
δρόμο που ξεκινάει πίσω από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
και περνώντας μία Πύλη , Πυριτιδαποθήκες , απομεινάρια 
κτισμάτων και νεότερα πυροβολεία φθάνεις Καποσίδερο. 

Ένας παλιός λιθόστρωτος δρόμος, στην άκρη του 
οποίου διακρίνεται ακόμη ένα αυλάκι (ρείθρο) αποχέτευσης 
των ομβρίων, οδηγεί στο Μαντράκι, από το οποίο ξεκινούν 
τα τείχη της χαμηλής περιτείχισης του Καποσίδερου. Πάνω 
στο τείχος διακρίνουμε ακόμα επάλξεις και μια πύλη που 
οδηγεί στην θάλασσα. Επίσης υπάρχουν νεότερα κτίσματα 
του στρατού και φυλάκια. Για να οδηγηθεί κανείς στο 
~αντράκι ακολουθεί μια υπόγεια διάβαση που διαπερνάει 
εvα μικρό ημικυκλικό προμαχώνα.(εικ .33) 

33. Μικρός ημικυκλικός προμαχώνας μεταξύ του 
Καποσίδερου και του Μαντρακίου. 

rm:rπ : ··Το Παλαιό Φρούριο Της Κέρκυρας,, - Ανθολόγιο Της Ιονικής Τράπεζας 
Εκδότης ΑΝΕΔΚ, Ιούνιος 94, Σελ. 30 - 63 
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Δεξιά και αριστερά της εξόδου προς το Μαντράκι, 
υπήρχαν οι αποθήκες ανεφοδιασμού του στόλου. Μια από 
αυτές διατηρείται ακόμη σε σχετικά καλή κατάσταση. Το 
Μαντράκι είνα ι το τεχνητό λιμάνι στη βόρεια πλευρά του 
Φρουρίου και μπορούσε να περιλάβει δέκα «κάτεργα» 
(πλοία χωρητικότητας 500 περ. τόνων) και άλλα μικρότερα 
πλοία . Το σχήμα του είναι ορθογώνιο τετράπλευρο, του 
οποίου η δυτική πλευρά χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα 
για την είσοδο και έξοδο πλοιαρίων. 

Σήμερα, το λιμανάκι αυτό φιλοξενεί τα σκάφη του 
παραρτήματος Κέρκυρας του Πανελλήνιου Ομίλου 
Ιστιοπλοίας Ανοιχτής θάλασσας (ΠΟΙΑΘ).(εικ.34, 35). 

34. Αποθήκη ανεφοδιασμού του στόλού αριστερά της εξόδου από 
το Μαντράκι 

llHΓH: ,, Το Παλαιό Φρούριο Της Κέρκυρας" - Ανθολόγιο Της Ιονικής Τράπεζα, 
Εκδότης ΑΝΕΔΚ, Ιούνιος 94, Σελ. 30 - 63 



_τ-"-ο._..;;n.;;;.;.Α..=..:.Λ.-=..:..:\Ι:..;::0:.....Φ..:::....:....ΡΟ::::..\..:..' .:....:ΡJ~Ο~Τ..:;...:Η:;.:;.;Σ::....:.:Κ::.:::Ε:.=..Ρ.=..::Κ:....:;Υ~Ρ.:.....:ΑΣ::Τ' ___________ l ll 

35. Η πύλη του Φρουρίου προς το λιμάνι του Μαντρακίου. 

Πίσω από το Μαντράκι , βρίσκονται δύο προμαχώνες 
(που ονομάζονταν της dritta) , που συνδέονται μεταξύ τους 
μ' ένα μικρό τείχος που αποτελεί και το αμυντικό έρεισμα 
του λιμανιού . Στη μέση του τείχους υπήρχε η επίσημη πύλη 
του Παλαιού Φρουρίου προς τη μεριά της θάλασσας , η 
Κ~τασκευή της οποίας ολοκληρώθηκε όταν Βάιλος στην 
Κερκυρα ήταν ο Β , Soranza , γι' αυτό και ονομάστηκε Porta 
Soranza Μια άλλη ονομασία της ήταν Porta Versante 
«~ύλη στη Βερσιάδα» που σημαίνει πύλη στη βάση του 
λοφου) . Η πύλη αυτή άνοιγε μόνο για τα επίσημα πρόσωπα , 
ενώ διακρίνεται η επιγραφή : (εικ.36) 

BERNARDUS SUPERANTIUS 

ΠΗΓΗ: .. Το Παλαιό Φρούριο Της Κέρκυρας·· - Ανθολόγιο Της Ιονικής Τράπεζας 
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Συνεχ ίζοντας οδηγούμαστε σε δύο υπόγειες 
διαβάσεις , μια στα δεξιά της Porta Soranza , που ανεβάζει 
στο παλαιό φρούριο , και μια στην βάση του προμαχώνα που 
τον διαπερνά και βγαίνει στην ένυδρη τάφρο . Από εκεί , άλλη 
διάβαση ανεβάζει στο χώρο που βρίσκετα ι πίσω από την 
Πύλη του φρουρίου , απέναντι από τους αγγλικού 
στρατώνες . 

36. Λεπτομέρεια της Porta Soranza, της επίσημης άλλοτε πύλης 
του Φρουρίου από την μεριά της θάλασσας. 

Αφήνοντας πίσω μας το λιμάνι του Μαντρακιού και 
ακολουθώντας έναν ανηφορικό λιθόστρωτο δρόμο, που 
περνάει μέσα από μια θολωτή στοά , οδηγούμαστε στο χώρο 
ττου υπήρχε ο τριώροφος στρατώνας του Pasqualigo , 
Χωρητικότητας 1.200 ανδρών . Στο πίσω μέρος του ήταν 
μαγειρεία . Στην αριστερή πλευρά του ήταν το κτίριο του 
νοσοκομείου των φυλακών , τα παράθυρα του οποίου ακόμη 
διακρίνονται πάνω από την αποθήκη ανεφοδιασμού του 
στόλου . (εικ , 37) . 

ΠΗΓΙJ : " Το Παλαιό Φρούριο Της Κέρκυρας " - Ανθολόγιο Της Ιονικής Τράπεζα. 
Εκδότης .\. ΕΛΚ, Lούνιος 9-ι. Σελ. 30 - 63 
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38. Ο χώρος όπου υπήρχαν οι στρατώνες Pasgualigo και το 
Παλάτι του Βενετού Γενικού Προνοητή 1 κτίρια που δεν 
σώζονται σήμερα. 

Περίπου στο χώρο αυτό και κάτω από το οχυρό της 
Campana, με το οποίο επικοινωνεί μέσο μιας μεγάλης 
Τrέτρινης κλίμακας, βρίσκονταν το κτίριο του Βενετού 
Γενικού Προνοητή (εικ.39) που αργότερα χρησιμοποιήθηκε 
σαν στρατώνας . Ήταν τριώροφο , χωρίς καμία εξωτερική 
διακόσμηση , εξαιρετικά λιτό και αυστηρό , το ισόγειο του 
οποίου χρησίμευε σαν κρατητήριο , ενώ ο πρώτος 
φιλοξενούσε το γραφείο του Γενικού Προνοητή , δύο χώρους 
διοικητικών και αναμονής και άλλους χώρους ποικίλων 
λειτουργιών . 
. Και τα δύο αυτά κτίρια δεν σώζονται πια . Μόνο στην 
ακ_ρη του χώρου αυτού σήμερα , υπάρχει ένα τριώροφο 
κτιριο από λευκή πέτρα , κατασκευασμένο από τους Άγγλους 
(1850), το οποίο προπολεμικά ήταν νοσοκομείο και σήμερα 
στεγάζει διάφορες υπηρεσίες (εικ . 40) . 

DΠΓΗ: .. Το Παλαιό Φρούριο Της Κέρκυρας ·· -Ανθολόγιο Της lονι~'"ής Τράπεζας 
Εκδότης ~ΕΔΚ, Ιούνιος 9..ι, Σελ 30- 63 
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39. Η ανηφορική λιθόστρωτη κλίμακα που οδηγεί στο οχυρό 
της Campanas. 

40. Αγγλικό κτίσμα πάνω από το Μαντράκι που προπολεμικά 
ήταν νοσοκομεία. 

ΠΒΓΗ: " Το Παλαιό Φρούριο Της Κέρκυρας" - Ανθολόγιο Της Ιονικής Τράπεζα, 
Εκδότης ΑΝΕΔΚ, Ιούνιος 94, Σελ. 30 - 63 
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ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Στις μέρες μας δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα 
Φρούριο είναι άχρηστο και νεκρό. Πολλά πράγματα θα μπορούσε 
κανείς να κάνει στο χώρο αυτό, δίνοντας έτσι καινούρια ζωή σε 
κάτι πολύτιμο που δεν μας επιτρέπεται να το αφήσουμε να 
πεθάνει. Με λίγη θέληση και μερικά χρήματα, θα μπορούσε να 
γίνει θέρετρο θαυμασμού και πηγή πολιτισμού και πλούτου για τον 
τόπο μας. 

Συγκεκριμένα, ένα περίπτερο θα μπορούσε να γίνει έξω 
από το Φρούριο και διαθέτει έντυπα σχετικά με την ενημέρωση και 
την ιστορία του Φρουρίου . Επίσης ένα κυλικείο και W.C στην 
είσοδο του Φρουρίου θα έδινε στους επισκέπτες την άνεση και 
ευχαρίστηση ώστε να έχουν την δυνατότητα να παραμείνουν στο 
χώρο, θαυμάζοντας το μεγαλείο του Φρουρίου. 

Κατά την γνώμη μου είναι μεγάλη παράλειψη η απουσία 
φωτισμού στον εσωτερικό χώρο, ώστε να προβάλλεται η ομορφιά 
του στον επισκέπτη όλο το 24ωρο και όχι να αποκλείεται η είσοδο 

στους επισκέπτες στις μισές και περ ισσότερες ώρες του 24ώρου . 

Θα μπορούσαν να δ ιοργανώνονται εκπαιδευτικές εκδρομές 
ώστε οι σπουδαστές απ' όλο τον κόσμο να εμπλουτίζουν τις 
γνώσεις τους πάνω στην αρχιτεκτονική και ιδιαιτερότητα του 
Φρουρίου. 
, Τέλος πιστεύω ότι το κράτος θα πρέπει να περιφρουρήσει 

τετοια μνημεία ανεπανάληπτα. Υπάρχουν πολλά σημεία εσωτερικά 
και εξωτερικά του Φρουρίου που έχουν άμεση ανάγκη 
υποστύλωσης και στερέωσης, χρειάζεται γενικά μια σωστή 
αv?παλαίωση γιατί αλλιώς, με τον καιρό θα ακολουθήσουν την 
μοιρα τους. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η μελέτη μου αυτή 1 ήταν μια προσπάθεια ανάδειξης 
του Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας κα ι της ιστορία του. 
Η φυσική διαμόρφωση του χώρου, εξαίρετο δείγμα 
οχυρής θέσης και φυσικής χάρης 1 μαζί με τις οχυρώσεις 
προσδίδουν στο Παλαιό Φρούριο επιβλητ ι κότητα και 
αίγλη. Πύργοι και ογκώδη οχυρά 1 υπόγε ι ες διαβάσεις 1 
κτίσματα που άφησαν οι διάφορες κυριαρχίες, ερείπια 
που άφησε ο χρόνος 1 οικόσημα και ανάγλυφα σαν 
προσωπικές και εθνικές σφραγίδες 1 κανόνια σε ειρηνική 
ενδοσκόπηση και υπέροχη θέα προς την πόλη και τη 
θάλασσα συνθέτουν το τοπίο του Π . Φρουρίου που είναι 
διανθισμένο με ιστορία και τοπικούς θρύλους. Δεν είναι 
υπερβολικός ο χαρακτηρισμός του σαν «ΤΟ πιο όμορφο 
και ισχυρό φρούριο της Ευρώπης 1 ένα πρότυπο για τις 
τέχνες» 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τις παρακάτω υπηρεσίες για την 
βοήθεια που μου προσέφεραν στην εύρεση των απαραιτήτων 
στοιχείων, βοηθημάτων και της βιβλιογραφίας που χρειάστηκα για 
την εργασία αυτή : 

Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνημείων (Αθήνα - Ερμού 56). 

- Πολεοδομία Κέρκυρας . 

- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (βιβλιοθήκη) . 

- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (τμήμα περιοδικών) 

- Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαιοτήτων (πλατεία Καρίτση) . 

- Υπουργείο Πολιτισμού (Εξάρχεια . οδός Μπουμπουλήνας). 

- Δημοτική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας. 

- Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτονικής Ε.Μ . Π 

- Εθνική Βιβλιοθήκη (οδός Πανεπιστημίου) 
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