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Βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη 

κατά τη Β΄ βυζαντινή περίοδο (961-1204) 
 
 
 
 
 

Εισαγωγικά 
 

«?⊇ ( ρ ♦>Τ2γ< ≅⇔6 ≅∪∗∀Φ4 ϑℜ :γ8γϑ™Φ4< ≅⊇ ƒ<ϑ⎯Η. ≅⊇ ∗∞ ♦ΦΤ2γ< Β∈ ϑ≅¬ 

ϑγ∴Π≅ΛΗ ∃8ΞΒ≅ΛΦ4< ™,ϑ4 < 6∀4 Β∆ςϑϑγ4< :Ξ88→Η 6∀ϑ  ∀⇔ϑ™<1». 

 

Σ΄ αυτά τα λόγια του Λέοντος του Σοφού συνοψίζεται η αναγκαιότητα και κατ΄ 

επέκταση η φιλοσοφία της οχυρωτικής για τους βυζαντινούς. Οι οχυρώσεις αποτελούν 

ένα όριο. Όριο που λαµβάνει υπόσταση σαν ένα οικοδοµικό σύνολο µε την οργάνωση και 

οικοδόµηση των δοµικών υλικών σε οχυρωµατικούς περιβόλους, πύργους, διατειχίσµατα, 

ακροπόλεις και κάθε λογής οχυρωµατικές κατασκευές. Κατασκευές που οριοθετούν ένα 

σύνορο µεταξύ ζωής και θανάτου. Ένα σύνορο µεταξύ καταστροφής και επιβίωσης, 

υποδούλωσης και αυτονοµίας, αλλαξοπίστησης και θρησκευτικής ακεραιότητας. Τα τείχη 
ως όρια είχαν νοηµατικό και συµβολικό χαρακτήρα, καθώς όριζαν µε αντιθετικό τρόπο την 
κάθε διάσταση ζωής: την οικονοµική (εµπόριο βιοτεχνική και αγροτική παραγωγή), την 
κοινωνική (αστική- αγροτική ζωή), τις αντιλήψεις (φιλικό - εχθρικό, φυσιολογικό - 
παθολογικό, αποδεκτό - µη αποδεκτό, ιερό - βέβηλο).2 Σε κάθε περίπτωση, η οχυρωτική 

τέχνη έρχεται να καλύψει µία βασικότατη ανάγκη της βυζαντινής αυτοκρατορίας, 

(ιδιαίτερα µετά τον 6ο αιώνα), της ασφαλούς φύλαξης των εδαφών της αυτοκρατορίας και 

µαζί µ΄ αυτό της ουσιαστικής προστασίας της ζωής και της κινητής περιουσίας των 

κατοίκων. 

Χρονικός ορίζοντας της εργασίας µας είναι τα χρόνια ανάµεσα στο 961 (όταν η Κρήτη 

επανήλθε στους κόλπους της αυτοκρατορίας µετά την πλέον των εκατό τριάντα ετών 

περίοδο αραβοκρατίας) και στο 1211, όταν οι Βενετοί οριστικά αναλαµβάνουν τη διοίκηση 

του νησιού, ενώ είναι σαφές ότι ο χώρος τον οποίο καλείται να καλύψει αυτή η εργασία 

είναι το νησί της Κρήτης. 

Αφόρµηση για τη µελέτη αποτέλεσε ο προβληµατισµός που προέκυψε κατά την 

ενασχόληση και µελέτη ενός µείζονος οχυρού χώρου που αποδίδεται στον 10ο αιώνα, το 

 
1  Λέοντος ΣΤ΄ Σοφού, Τακτικά, ∆ιάταξις ΙΕ΄, γ, PG 107,888. 
2 ∆οκίµιο οχυρωτικής, σελ. 67-68 
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κάστρο του Τεµένους. Πολλές ενδείξεις διαµόρφωσαν την αντίληψη ότι δεν πρόκειται 

απλά για ένα οχυρωµατικό έργο σε τυχαία θέση ή ακόµα περισσότερο εξαιτίας κάποιου 

τυχαίου σχεδιασµού. Η διάλεξη του κ. Κώστα Τσουρή, εφόρου βυζαντινών αρχαιοτήτων η 

οποία δόθηκε3 στον χώρο του πανεπιστηµίου Κρήτης επιβεβαίωσε τις υποψίες ότι σε κάθε 

περίπτωση που συναντάµε σοβαρά οχυρωµατικά έργα, πρόκειται για ένα ευρύτερο 

οχυρωµατικό πρόγραµµα που βρίσκεται πίσω από την οικοδόµηση τέτοιων κτισµάτων.  

Στην παρούσα εργασία περιλαµβάνονται κάποιες βασικές αρχές της βυζαντινής 

οχυρωτικής, απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας 

τέτοιου είδους αρχαιολογικού υλικού, όπως είναι οι οχυρές κατασκευές. Ακολουθούν 

διαπιστώσεις και προβληµατισµοί που τίθενται σε ότι αφορά τη µεθοδολογία εξέτασης και 

ελέγχου των πηγών καθώς και της οργάνωσης των πληροφοριών ώστε να προκύψουν τα 

όποια συµπεράσµατα. Απαραίτητη κρίνεται η σύνδεση µε το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, 

όπου οι ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες της Β΄ βυζαντινής περιόδου στην Κρήτη (961- 

1206) δίνουν εκείνες τις συνισταµένες για την ένταξη των µνηµείων στον ιστορικό 

περίγυρο και στον ιστορικό χρόνο. Το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας -όπως είναι 

αναµενόµενο- καταλαµβάνει η καθεαυτό µελέτη των οχυρωµατικών κατασκευών, όπου για 

το κάθε οχυρωµατικό έργο παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι πληροφορίες των πηγών, 

οι επιτόπιες πρωτογενείς παρατηρήσεις (όπου αυτό ήταν δυνατόν) και η σύνδεση του 

µνηµείου µε τον ευρύτερο χώρο.  

Το εγχείρηµα της προσέγγισης ενός τέτοιου υλικού επιχειρείται µε κριτήρια 

αρχαιολογικής έρευνας, όπου οι οχυρώσεις της Κρήτης εντάσσονται στη λογική της 

ιστορικής ιδιαιτερότητας του νησιού αµέσως µετά την ανακατάληψη από την βυζαντινή 

αυτοκρατορία ύστερα από 130 και πλέον χρόνια αραβικής κατάκτησης. Στην 

πραγµατικότητα, τα όποια συµπεράσµατα, οι όποιες διαπιστώσεις, απαντούν σε ιστορικά 

ερωτήµατα. Έτσι, µένουν πολλά να κατανοηθούν για τις οχυρώσεις στην Κρήτη. Με 

δεδοµένο, ότι ελάχιστα -έως καθόλου- έχουν µελετηθεί αυτά τα µνηµεία, ότι η χρήση 

τους υπερβαίνει κατά πολύ τα χρονικά όρια της περιόδου της δικής µας έρευνας, 

προκύπτουν πολλά ερωτήµατα και ανακύπτουν δυσκολίες ουσιαστικές, κάποιες φορές 

καθοριστικές. Για την περιορισµένη έκταση της Κρήτης ο αριθµός των οχυρώσεων είναι 

µεγάλος, προκύπτει, λοιπόν, άµεσα η ανάγκη για κατάταξη σε τάξη µεγέθους, χρήσης, 

παλαιότητας, συγκριτικής αξίας και λειτουργίας.  

Η αρχαιολογική σκαπάνη ελάχιστα έχει αγγίξει τα εν λόγω µνηµεία για λόγους 

αντικειµενικούς κυρίως αλλά και εξαιτίας έλλειψης εµπειρίας σε έρευνα τέτοιου είδους. 

Αντικειµενικούς, επειδή η όποια σοβαρή µελέτη τέτοιων µνηµείων απαιτεί ένα µεγάλο 

αριθµό ερευνητών διαφορετικών ειδικοτήτων (αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, συντηρητές, 

γεωλόγους, ιστορικούς, τοπογράφους) αλλά και τεράστια έξοδα δεδοµένου ότι τα 

οχυρωµατικά έργα είναι µεγάλης έκτασης και έχουν υποστεί σηµαντικές καταστροφές. 

 
3 ∆ιάλεξη του κ. Κώστα Τσουρή, προσκεκληµένου από το Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας η οποία δόθηκε την 11η 
Μαΐου του 2000 στο Παν/µιο Κρήτης. 
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Στην περίπτωση της Κρήτης, η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχει ασχοληθεί µε 

τις οχυρώσεις του Monte Forte4 στο  Λασίθι, του Τεµένους, του Χάρακα, του 

Καταλαγαρίου και του Παλαίκαστρου στην περιοχή του Ηρακλείου. Στην περιοχή των 

Χανίων µε το κάστρο του Βαρύπετρου, τις οχυρώσεις της πόλης των Χανίων και του 

Καστελίου Κισσάµου, ενώ έχει κηρύξει διατηρητέο µνηµείο το κάστρο στη Μαλάθυρο, 

χωρίς περαιτέρω ενέργειες.  

Η εργασία µας υποχρεωτικά ακολουθεί τη λογική της συνολικής οπτικής του χώρου 

µέσα στο ιστορικό της πλαίσιο, λογική που προϋποθέτει προσεκτική αποτίµηση των 

πληροφοριών, νηφάλια αντίληψη για τους περιορισµούς που θέτει το ίδιο το υλικό και 

µετρηµένη διατύπωση των όποιων συµπερασµάτων. Έτσι, δεν φιλοδοξούµε να 

παρουσιάσουµε µια πλήρη συνολική εικόνα των βυζαντινών οχυρώσεων στην Κρήτη της 

Β΄ βυζαντινής περιόδου αλλά περισσότερο ένα συγκροτηµένο προβληµατισµό για το 

θέµα µας, που, όµως, θα θέσει ερωτήµατα µε κάποια πληρότητα και θα διερευνήσει τις 

πιθανές διαπιστώσεις που οδηγούν σε µία αρχική κατανόηση του θέµατος. 
 

Έχοντας κατά νου τις παραπάνω εισαγωγικές παρατηρήσεις µπορούµε να διεξέλθουµε 

το υλικό µας. 
 
 
 
 
 
 

Βασικές αρχές βυζαντινής οχυρωτικής 
 

Ακριβώς επειδή το υλικό µας αποτελούν κατασκευές µε ιδιαίτερη φυσιογνωµία και 

λειτουργία, όπως είναι οι οχυρώσεις, θεωρούµε ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι βασικοί 

όροι της βυζαντινής οχυρωτικής. Ακολουθούµε την ορολογία που διατυπώθηκε και το 

σκεπτικό στο οποίο κατέληξε το πλέον πρόσφατο συνέδριο για τη βυζαντινή οχυρωτική5, 

το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης στις 14-17 ∆εκεµβρίου 

του 20016. Μία διατύπωση που συµπυκνώνει τη λειτουργία της οχυρωτικής στο Βυζάντιο, 

 

 
    

4 Αναφέρουµε τις οχυρώσεις που εµπίπτουν στα όρια της έρευνάς µας και όχι σ΄ εκείνες που ανήκουν -
διαπιστωµένα- στην ενετική περίοδο. 
5 Οχυρωτική: Στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Αριστοτέλειου Παν/µίου Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη, συναντούµε ότι σηµαίνει τον κλάδο της πολεµικής τέχνης που αφορά τα οχυρωµατικά έργα. 
6 Συνέδριο για τη Βυζαντινή Οχυρωτική που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της έκθεσης που οργάνωσε το 
Υπουργείο Πολιτισµού µε θέµα: Ώρες Βυζαντίου, Η έκθεση στη Θεσσαλονίκη είχε εξειδικευτεί στη θεµατολογία 
Έργα και ηµέρες στο Βυζάντιο. Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε από το πρωί της Παρασκευής 14 ∆εκέµβρη µέχρι 
και το µεσηµέρι της Κυριακής 16 ∆εκέµβρη του 2001 στην πτέρυγα των πρώην γυναικείων φυλακών στο 
Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης. Στον ίδιο χώρο του Επταπυργίου (πτέρυγα ανδρικών φυλακών), φιλοξενούνταν 
έκθεση βυζαντινής οχυρωτικής του βορειοελλαδικού χώρου. Το συνέδριο είχε βαρύνουσα σηµασία στο χώρο της 
έρευνας της βυζαντινής οχυρωτικής επειδή σ΄ αυτό συµµετείχαν όλες οι Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της 
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δίνει ο John Haldon, «οι οχυρώσεις εξυπηρετούν κάµποσους σκοπούς: την προστασία 

του πληθυσµού και/ή των στρατιωτών και των εφοδίων τους, του οπλισµού και των 

προµηθειών, λειτουργούν σαν καταφύγιο για τον άµαχο πληθυσµό σε ώρες ανάγκης, 

εξασφαλίζουν σίγουρα ορµητήρια (βάσεις) στους στρατιώτες από όπου µπορούν να 

προστατεύουν την γύρω χώρα ή ένα συγκεκριµένο δρόµο ή κόµβο σταρτηγικής σηµασίας, 

το ίδιο καλά µπορούν να χρησιµέυσουν για οχυρό άµυνας σε εχθρικές επιθέσεις και σαν 

παρατηρητήρια ώστε να προειδοποιήσουν για επερχόµενη εισβολή και πιθανόν να την 

καθυστερήσουν, ή να λειτουργήσουν σαν βάσεις από όπου θα εξορµούν για ξαφνικές 

επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων του εχθρού.»7

 
Ένας ευρύτερος σχεδιασµός 

Αρχικά, είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι κάθε οχυρωµατικό έργο εντάσσεται στο 

γενικό και τοπικό σχεδιασµό της άµυνας του Βυζαντίου. Τα οχυρωµατικά έργα του 

Βυζαντίου βρίσκονται διάσπαρτα µέσα σε µία τεράστια έκταση που περιλαµβάνει τη 

σηµερινή Ελλάδα, Τουρκία, Λίβανο, Συρία, Ισραήλ, Αίγυπτο, Αλγερία, Τυνησία, Ιταλία, 

Ισπανία, τις χώρες που αποτελούσαν την πρώην Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και Ρωσσία. 

Τα οχυρά αυτά δεν έχουν αντιµετωπισθεία σαν µία ενότητα που αποτελούσε την άµυνα 

της «οικουµενικής» βυζαντινής αυτοκρατορίας8. Είναι ανάγκη να κατανοηθεί ότι τα έργα 

της βυζαντινής οχυρωτικής έχουν ενσωµατώσει σε επίπεδο θεωρητικής σύλληψης όσο και 

σε επίπεδο πρακτικής εφαρµογής και κατασκευής µια ενιαία λογική, η οποία υπήρξε 

συνέχεια της ελληνορωµαϊκής οχυρωτικής παράδοσης, προσαρµοσµένης βέβαια κάθε 

φορά στις χρονικές και τοπικές συνθήκες9. Παρόλο που το σύστηµα αυτό εξυπηρετούσε 

πάντα τις ανάγκες της κεντρικής εξουσίας, έπαιρνε υπόψη της τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε επαρχίας. Έτσι, κάθε οχυρωµατικό έργο µικρό ή µεγάλο 

αντανακλά την τεχνογνωσία και τον πολιτισµό εν γένει που το παρήγαγε. Τα διαφορετικά 

υλικά, το πολιτισµικό υπόβαθρο, οι ιστορικές εξελίξεις κάθε περιοχής, δηµιούργησαν 

µικρές διαφοροποιήσεις στα αµυντικά συστήµατα10.  

 
Τα στοιχεία των οχυρώσεων 

Στα έργα της οχυρωτικής διακρίνουµε τα στοιχεία οχύρωσης όπως µητροπόλεις, 

πόλεις, κάστρα, φρούρια, πύργοι, διατειχίσµατα και µοναστηριακές οχυρώσεις και στις 

σχέσεις των στοιχείων οχύρωσης, όπως σχέσεις άµυνας, επικοινωνίας, διοίκησης ώστε να 

σχηµατιστεί αυτό το συνεχές και ενιαίο στρατιωτικό πλέγµα που κάλυπτε το σύνολο του 

 

 
 

 

χώρας µας και κάθε µία παρουσίασε εισήγηση και οπτικό υλικό µε βυζαντινά οχυρά από τον 4ο µ.Χ. αι. έως και 
τους χρόνους της Λατινοκρατίας. Έτσι, αναφέρθηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις βυζαντινών κάστρων, φρουρίων, 
πύργων και εν γένει οχυρώσεων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Κατατέθηκε στον χώρο του συνεδρίου ο 
προβληµατισµός των ειδικών µελετητών σε θέµατα ορολογίας, κατάταξης των µνηµείων καθώς και τα νεότερα 
πορίσµατα της έρευνας στο χώρο. 
7 Haldon John, Warfare, state and society in the Byzantine world, 565-1204, Birmingham, 1998, σ.249  
8 Βυζαντινή Καστροκτισία, σ.159. 
9 ∆οκίµιο οχυρωτικής, σ.20. 
10 Βυζαντινή Καστροκτισία, σ.159. 



 

Νίκος Μ. Γιγουρτάκης, Μεταπτυχιακή εργασία,  «Βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη, Β\βυζαντινή περίοδος» 

9

                                                

γεωγραφικού χώρου της αυτοκρατορίας11. Οι οχυρώσεις παρείχαν προστασία στον 

πληθυσµό κάθε περιοχής µε την προστασία πόλεων και υπαίθρου και ταυτόχρονα 

συνέβαλε στη διατήρηση του ελέγχου των συνοριακών γραµµών. Ήταν η ραχοκοκκαλιά 

του αµυντικού συστήµατος της βυζαντινής αυτοκρατορίας, γεγονός που έχει υποτιµηθεί 

στο πεδίο της έρευνας12. Σήµερα, γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητό µέσα από τη 

µελέτη των επιµέρους οχυρωµάτων, ότι η οχυρωτική στο Βυζάντιο ακολουθούσε ένα 

σύστηµα οργάνωσης, µε κανόνες και ιδιαιτερότητες που εφαρµοζόταν στο σύνολο του 

γεωγραφικού χώρου της αυτοκρατορίας, προσαρµοσµένο βέβαια στις εκάστοτε συνθήκες 

του χώρου και στις εκάστοτε ιστορικές εξελίξεις. Σε γενικές γραµµές οι βυζαντινές 

οχυρώσεις µπορούν να κατηγοριοποιηθούν στα κάστρα, τα οποία χωρίζονται σε κείνα που 

συνήθως διατηρούσαν µόνιµη φρουρά και σ΄ εκείνα τα µεµονωµένα χωρίς έµψυχο υλικό, 

εφοδιασµένα µόνο µε τις απαραίτητες προµήθειες, ζωοτροφές και νερό, για να 

προστατέψουν τον πληθυσµό που έτρεχε να κρυφτεί µέσα όταν εµφανιζόταν επικίνδυνος 

εισβολέας (καταφύγια ή µονόκαστρα)13. Τα κάστρα µε µόνιµη φρουρά περιέβαλαν κέντρα 

πόλεων, πολίχνες ολόκληρες οι οποίες έµειναν γνωστές ως περιτείχιστες κώµες. Στην 
περίπτωση διοικητικών και εµπορικών κέντρων έχουµε µεγαλύτερες κατασκευές 

περισσότερο πολύπλοκες όπως το Τέµενος στην Κρήτη, η Ρεντίνα στη Μακεδονία, κατα-

σκευές που διαφοροποιούνται από τις µητροπόλεις που είναι η Θεσσαλονίκη και 

περιέκλειαν µία ακρόπολη στο υψηλότερο και πλέον δυσπρόσιτο σηµείο της οχυρωµένης 

έκτασης. Οι οχυρώσεις ανάσχεσης ουσιαστικά ήταν φρούρια µακριά από αστικά κέντρα 

αλλά διατηρούσαν φρουρά ικανή να συγκρατήσει µία ξαφνική εισβολή αναχαιτίζοντας 

τους εχθρούς προτού προλάβουν να ξεχυθούν για καταστροφή της περιουσίας και προτού 

προλάβουν να πολιορκήσουν τα κεντρικά κάστρα της ενδοχώρας14. Στον ελλαδικό χώρο 

έχει αρχίσει να µελετάται15 ο βορειοελλαδικός χώρος µε κέντρο τη µητρόπολη 

Θεσσαλονίκη και έχει γίνει κατανοητό ότι οργανώθηκε ένα δίκτυο προστασίας γύρω από 

τον οδικό άξονα που λειτουργούσε από τα ρωµαϊκά χρόνια, την Εγνατία οδό16. Η 

τοποθέτηση στο χάρτη των κάστρων, οχυρωµένων πόλεων, φρουρίων και πύργων, όπως 

και των άλλων οχυρωµατικών έργων, φανερώνει τη συνεχόµενη και αλληλένδετη 

προστασία που παρείχαν οι οχυρώσεις και κατ΄ επέκταση κάνει φανερό τον υψηλό και 

ιδιοφυή σχεδιασµό του οχυρωτικού δικτύου της περιοχής από την Καστοριά στα δυτικά 

έως και τον Έβρο στην Ανατολική Θράκη.  

Το ίδιο αποκαλυπτική είναι η µελέτη των οχυρώσεων στη Μικρά Ασία όπου βρίσκονται 

τα σοβαρότερα (από άποψη µεγέθους και χρήσης) και περισσότερα οχυρωµατικά έργα της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας. Όπως και αλλού δεν υπάρχουν συνολικές µελέτες παρά µόνο 
 

 

   

11 Ακολουθούµε την κατάταξη που συµφωνήθηκε στη λήξη του συνεδρίου του ∆εκέµβρη 2001, ∆οκίµιο
οχυρωτικής , σ.20-21. 
12 Παρακάτω γίνεται λόγος αναλυτικά για τις σηµερινές συνθήκες της έρευνας περί την βυζαντινή οχυρωτική. 
13 Μολίνος Στρατής, Κάστρα και Καστρέλλια, σ.19. 
14 ό.π. σ.19-20. 
15 Μέσα στη δεκαετία 1990-2000 δηλαδή πολύ πρόσφατα σε σχέση µε τις βυζαντινές σπουδές. 
16 «Ο βορειοελλαδικός χώρος, µε άξονα τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί παραδειγµατικό πεδίο εφαρµογής αυτού του 
προτεινόµενου συστήµατος οργάνωσης», ∆οκίµιο για την Οχυρωτική ό.π. σ.21. 
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µετά το 1992 µε τις φιλόδοξες κι ευσυνείδητες εργασίες του Clive Foss µπορούµε να 

σχηµατίσουµε κατά προσέγγιση µια εικόνα του δικτύου των οχυρώσεων στη Μικρά Ασία. 

Ακριβώς επειδή αποτελούσε το πλέον ευάλωτο και διαρκώς απειλούµενο σύνορο της 

αυτοκρατορίας προς ανατολάς, η γραµµή Καππαδοκία, εσωτερική Μ.Ασία, Κιλικία, βόρεια 

και κεντρική Συρία αποτελεί τον χώρο όπου αναρίθµητες οχυρώσεις κρατούν ακόµα καλά 

φυλαγµένα τα µυστικά τους, περιµένοντας µια σοβαρή επιστηµονική έρευνα εκτεταµένη, 

συνδυασµένη και συνολική να δώσει απαντήσεις σε ιστορικά ερωτήµατα που αφορούν τις 

επιλογές και προτεραιότητες της αυτοκρατορίας κατά τους αιώνες της ακµής όταν οι 

µετακινήσεις και πιέσεις των αραβικών πληθυσµών απείλησαν την ακεραιότητα του 

βυζαντινού χώρου (7ος-10ος αι.) και κατά τους αιώνες της ρευστότητας των συνόρων 

ένεκα των τούρκικων πιέσεων (11ος-13ος αι.), µέχρι την οριστική πια συρρίκνωση της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας ύστερα από τον 13ο αιώνα. 

 
Χρονοδιάγραµµα βυζαντινής οχυρωτικής: 

Κατ΄ αρχήν είναι σηµαντικό να κατανοηθεί ότι οι βυζαντινοί έκτιζαν οχυρά και 

οχύρωναν πόλεις από τα υστερορωµαϊκά χρόνια µέχρι και την άλωση της Κων/λης το 

1453 17.  

 
3ος - 6ος αιώνας 

Οργάνωση ευρύτερου οχυρωτικού σχεδίου από την κεντρική ρωµαϊκή διοίκηση υπήρξε 

από τον 3ο µ.Χ. αιώνα, όταν σταδιακά χάνεται ο έλεγχος των συνόρων ο οποίος ήταν 

αδιαµφισβήτητος κατά τους προηγούµενους αιώνες. ∆απανηρές κατασκευές που 

προέβλεπαν οχυρώσεις πόλεων µε στόχο την θωράκιση των µεγάλων αστικών κέντρων, 

ίδρυση φρουρίων για έλεγχο των οδών, διατειχίσµατα µεγάλου µήκους που εξασφάλιζαν 

τη στοιχειώδη προστασία ολόκληρων περιοχών. Οι επιδροµές των Γότθων και άλλων 

λαών, έθεταν επιτακτικά το θέµα του ελέγχου και στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας. 

Όµως, τα χρόνια του Ιουστινιανού εκτελείται το µεγαλύτερο σε έκταση και τάξη µεγέθους 

οχυρωµατικό σχέδιο που γνωρίζουµε, κατά τη διάρκεια της βυζαντινής ιστορίας 

(οπωσδήποτε µικρότερο σε έκταση και σε τάξη µεγέθους από εκείνο των Ρωµαίων 

αυτοκρατόρων κατά τους προηγούµενους αιώνες). Τα µακρά τείχη της Θράκης, που 

κατασκευάζονται τον 6ο αι. αποτελούν ένα διατείχισµα18, όπως και τα τείχη στον Ισθµό 

της Κορίνθου. Ενισχύονται οχυρά των συνόρων και ανασυστήνονται κατεστραµµένες 

πόλεις, όπως η Justiniana Prima, η Νικόπολη της Ηπείρου, η Αντιόχεια της Συρίας, η 

Αµάσεια της Μ. Ασίας19. Στα σύνορα, διατηρήθηκε η Ρωµαϊκή παράδοση των τετράγωνων 

οχυρών στρατοπέδων, µόνο που τώρα οι πύργοι στις γωνίες είναι στρογγυλοί κι όχι 

                                                 

 

17 Foss Asia Minor, σ. 146. 
18 Στο τέλος παρατίθεται γλωσσάρι µε τους όρους της οχυρωτικής. 
19 Κι άλλες πόλεις όπως Τραϊανούπολη, ∆ιδυµότειχο, Καστοριά, Πύδνα, Τόπειρος, Μαξιµιανούπολη, Ρεντίνα. 
Αρκετές απ΄ αυτές βρισκόταν στη Βόρεια Αφρική και Συρία. Αν και µαρτυρούνται στο Περί κτισµάτων του 
Προκοπίου, δεν είναι εύκολο σήµερα να βανιχνευθούν ίχνη των επεµβάσεων εκείνης της περιόδου γιατί δέχθηκαν 
πολλαπλές επεµβάσεις από µεταγενέστερους κατακτητές. 
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τετράγωνοι. Ιδρύονται κι επισκευάζονται επίσης, υδραγωγεία µεγάλου µεγέθους. Στα 

χρόνια του Ιουστινιανού η οικονοµική υποστήριξη παρέχεται απευθείας από τον 

αυτοκράτορα ή από τα λάφυρα πολέµων. Παρ΄ όλα αυτά φαίνεται πως οι δυνατότητες 

του Ιουστινιανού ήταν περιορισµένες σε σχέση µε τις δυνατότητες ενός αυτοκράτορα τον 

τέταρτο και πέµπτο αιώνα. Στα µέσα του 6ου αιώνα οι οικονοµικές δυνατότητες του 

Ιουστινιανού εµφανίζονται περιορισµένες και γι αυτό το πρόγραµµά του περιορίζεται σε 

επεµβάσεις, συµπληρώσεις και διατειχίσµατα. Αποφεύγει, για παράδειγµα να τειχίσει τις 

πόλεις της Πελοποννήσου οι οποίες απειλούνται περισσότερο από τις Σλαυικές 

επιδροµές20. Στο βιβλίο του Περί κτισµάτων ο ιστορικός της εποχής Προκόπιος αναφέρει 
600 σηµεία στα οποία κτίσθηκαν ή βελτιώθηκαν τειχίσµατα από τον Ιουστινιανό21.  

Οι οχυρώσεις των πόλεων στους πρώτους αυτούς αιώνες αποκτούν τους δικούς τους 

κανόνες. ∆ηµιουργείται σύστηµα διαδοχικών οχυρώσεων γύρω από τον αστικό πυρήνα. Τα 

εµπόδια που πρέπει να ξεπεράσει ο επιτιθέµενος είναι τάφρος, προτείχισµα µε ή χωρίς 

πύργους, τείχος µε πύργους (περίβολος), ακρόπολη. Οι πύλες διαθέτουν τη δική τους 

οχύρωση ακριβώς επειδή είναι ευάλωτες σαν σηµεία πρόσβασης. Οι καταστροφές και οι 

φθορές που προέρχονται από την παρέλευση του χρόνου και φυσικά αίτια, 

αντιµετωπίζονται µε συνεχείς επισκευές και συντήρηση. Η εξέλιξη της οχυρωτικής τέχνης 

ενίοτε υπαγορεύει διορθώσεις και συµπληρώσεις, που µαζί µε τη συντήρηση των 

οχυρώσεων αποτελούν µία φροντίδα µε υψηλές απαιτήσεις σε σχεδιασµό, εφαρµοσµένες 

τεχνολογικές γνώσεις, διαρκή εγρήγορση και όπως είναι φυσικό, σηµαντικότατες δαπάνες 

που η αυτοκρατορία δεν ήταν πάντα σε θέση να καταβάλει22.  

 

 

7ος - 9ος αιώνας 

Μέχρι τον 7ο αιώνα χάνεται η αυτονοµία των πόλεων και η ύπαιθρος ερηµώνεται. Οι 

πόλεις συρρικνώνονται σε αριθµό και µέγεθος και ο πληθυσµός µειώνεται δραµατικά. Η 

αυξηµένη ανασφάλεια που κυριαρχεί δηµιουργεί την ανάγκη για προστασία των 

πληθυσµών. Οι πόλεις ονοµάζονται κάστρα πλέον, και η κυριότερη λειτουργία τους είναι η 

παροχή ασφάλειας µέσω των οχυρώσεων23. Από τα τέλη του 6ου αι. η διαφορά ανάµεσα 

στην πόλη και το κάστρο δεν είναι σαφής24. Οι οχυρώσεις των κάστρων αν και 

ακολουθούν τα πρότυπα των προηγούµενων αιώνων, των ελληνιστικών και ρωµαϊκών 

χρόνων, καλούνται να παίξουν νέο, καθοριστικό ρόλο. Κτίζονται νέα κάστρα εκείνη την 

περίοδο στη λογική των διαδοχικών γραµµών άµυνας γύρω από τον αστικό πυρήνα. Το 

νέο στοιχείο στις οχυρώσεις της περιόδου (που τις διαφοροποιούν από τις οχυρώσεις των 
                                                 

 

     

20 Gregory T.E., Fortification and Urban design in early Byzantine Greece. City, Town and Countryside in the Early 
Byzantine Era, Νέα Υόρκη, 1982, σ.58 
21 Βυζαντινή Καστροκτισία ό.π. σ.167 
22 βλ. παραπάνω στην ίδια σελίδα. 
23 Ivison E.A., Urban Renewal and Imperial Revival in Byzantium (730-1025), Byzantinische Forschungen XXVI 
(2000), σ. 46 
24 «στη βυζαντινή ορολογία δεν γινόταν διάκριση ανάµεσα σε κάστρο και πόλη», Kazhdan A.P. - Epstein Ann 
Wharton, Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισµό κατά τον 11ο και 12ο αι., ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1997, σ. 96 
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µητροπόλεων25), είναι η επιλογή οχυρών θέσεων26 για το κτίσιµο κάστρων. Αρχαίες, 

ρωµαϊκές και παλαιοχριστιανικές πόλεις επιλέγονται για να οχυρωθούν. Τον 8ο αιώνα δεν 

υπήρχε άλλη οικοδοµική δραστηριότητα εκτός από οχυρωµατικά έργα και επισκευές 

ζηµιών που προκαλούσαν οι σεισµοί27

Την περίοδο από τον 9ο έως τον 11ο αιώνα βρισκόµαστε σε µια περίοδο νέας ακµής. 

Έχουν ήδη λάβει χώρα οι αλλαγές στο χαρακτήρα των πόλεων και των οικισµών εν γένει. 

Ελάχιστες ελληνιστικές-ρωµαϊκές πόλεις επιβιώνουν και όλες έχουν µειωθεί στο µέγεθος. 

Τέτοιες περιπτώσεις στον βορειοελλαδικό χώρο είναι τα Άβδηρα, η Μαρώνεια οι οποίες 

συρρικνώνονται στους βυζαντινούς χρόνους σε µικρό µόνο τµήµα του προϋπάρχοντος 

ιστού28. Το ίδιο συµβαίνει και µε πόλεις στη Μ. Ασία. Η λογική αυτής της µεταβολής είναι 

ότι εγκαταλείπονται ευάλωτες θέσεις και ο πληθυσµός µεταφέρεται σε οχυρές, δηλαδή 

περισσότερο ασφαλείς θέσεις29. Αυτήν την περίοδο τα κάστρα τοποθετούνται σε καίριες 

γεωγραφικές θέσεις όπως περάσµατα, µεγάλες αρτηρίες, πεδιάδες, κοντά σε λιµάνια, κάτι 

που τους προηγούµενους αιώνες συνέβαινε κυρίως στις περιοχές των συνόρων. Τότε 

κτίζονται τα κάστρα της Ρεντίνας που ελέγχει ολόκληρο το Μυγδονικό λεκανοπέδιο από 

όπου περνούσε η Εγνατία οδός και του Πλαταµώνα που ελέγχει την έξοδο από την 

κοιλάδα των Τεµπών και κατά συνέπεια κάθε κίνηση προς και από τον Θεσσαλικό κάµπο. 

Την ίδια στιγµή επισκευάζονται και συµπληρώνονται τα τείχη της Κων/λης και της 

Νίκαιας30. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε πόλεις της Μ. Ασίας όπως οι Σάρδεις, η Μίλητος, 

η Έφεσσος, η Πέργαµος, η Άγκυρα31 που επί της βασιλείας του Κώνσταντα Β΄ (641-668) 

επισκευάζονται και ενδυναµώνονται. Οι αραβικές επιδροµές παρενοχλούν ήδη σοβαρά την 

περιοχή. 

 

10ος αιώνας 

Προκύπτει η ανάγκη προστασίας των αγροτικών πληθυσµών και των καλλιεργειών, 

όπως και των κτηνοτροφικών µονάδων ευρύτερων περιοχών. Μικρά κάστρα εµφανίζονται 

που προορίζονται για τον έλεγχο της υπαίθρου και την προστασία αγροτικού πληθυσµού, 

εξασφαλίζουν την έδρα της κεντρικής εξουσίας αλλά και βασικών οικονοµικών 

                                                 

   
 

25 ∆οκίµιο οχυρωτικής ό.π. σ. 28 
26 in many exposed areas a move from a lowland site to a more defensible situation nearby, or the re-use of older 
pre-Roman hilltop fortified sites takes place,  Haldon John, Warfare, state and society in the Byzantine world, 
565-1204, Birmingham, 1998, σ.249 
27 Mango Cyril, Βυζάντιο: Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώµης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1990, σ.101. 
28 ∆οκίµιο οχυρωτικής ό.π. σ. 29, και Βυζαντινή Καστροκτισία  σ. 40,41,54. 
29 Στο στρατηγικό πέρασµα Ρασ της Σερβίας, επανακατοικείται το κάστρο Turdava Ras στο β' µισό του 9ου αι., 
Popovic Marko, The fortress of Ras, Arheoloski Institut, Βελιγράδι 1999, σ.485. 
30 Ostrogorsky, Byzantine cities in the early middle ages, DOP 13 (1959), σσ.45-66 
31 «Αρκετές πόλεις της αρχαίας Ιωνίας, λ.χ. η Μίλητος, η Πριήνη και η Πέργαµος εγκαταλείφθηκαν τον 7ο αι. και 
ξαναχτίστηκαν µετά τον 10ο. Οι νέες αυτές πόλεις δεν θύµιζαν σε τίποτα τις καλοσχεδιασµένες, τις βασισµένες 
στον πολεοδοµικό κάναβο, πόλεις της αρχαιότητας. ... Οι Σάρδεις, ύστερα από µια παρατεταµένη περίοδο 
ερήµωσης, επανεµφανίζονται γύρω στον 10ο αι. ως άθροισµα χωριών χτισµένων κοντά σ΄ ένα οχυρό. Τα λιγοστά 
ευρήµατα από την Άγκυρα ... δείχνουν ότι η πόλη κατοικείται πάλι τον 10ο και 11ο αι.». Kazhdan A.P. - Epstein 
Ann Wharton, ό.π. σ. 73 
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λειτουργιών32. Άλλα που είχαν εγκαταλειφθεί επανακατοικούνται33. Αρχίζει να 

διαµορφώνεται η µεσαιωνική πόλη όπως την συναντούµε σε µεγάλη γεωγραφική έκταση 

τους επόµενους αιώνες. Ακριβώς επειδή αναφερόµαστε στη χρονική περίοδο που µας 

ενδιαφέρει άµεσα, αξίζει να κατανοήσουµε τις αλλαγές στη φυσιογνωµία των πόλεων κι 

έτσι να διαµορφώσουµε εικόνα του τί είναι ένα κάστρο. Στις αρχές του 10ου αιώνα είχε 

αρχίσει ήδη να αλλάζει το σύστηµα διοίκησης, (τα θέµατα) στον ελλαδικό και στο χώρο 

της Μ. Ασίας. Η στρατηγική της αυτοκρατορίας γίνεται επιθετική. Αλλαγές στο στράτευµα 

απαιτούν λιγότερες δυνάµεις σε έµψυχο υλικό. Λιγότεροι, αλλά καλά εκπαιδευµένοι 

στρατιώτες αναλαµβάνουν τη φύλαξη των συνόρων. Επαγγελµατίες πολεµιστές που είναι 

ικανότατοι στη µάχη και σε αιφνίδιες επιθέσεις, συγκροτούν τον στρατό των θεµάτων ο 

οποίος είναι πιο συµπαγής και πιο αποτελεσµατικός34. Αυτή η εξέλιξη συµπαρασύρει και 

τον τρόπο καλλιέργειας της γης. Οι αγρότες ελέγχονται από τους δυνατούς και οι 

αξιωµατούχοι καθώς και οι επαγγελµατίες µάχιµοι συγκεντρώνονται στα κάστρα και στα 

φρούρια. Τα οχυρά αυτά σταδιακά µετατρέπονται σε κέντρα ανταλλαγής προϊόντων, 

κατανάλωσης, εµπορίας, µέρη από όπου µε ασφάλεια ελέγχεται η γη της γύρω περιοχής. 

Οι επαρχιακές πόλεις αρχίζουν να γίνονται δυναµικά κέντρα της τοπικής ζωής. Η οχύρωση 

τέτοιων κέντρων, των κάστρων ακολουθείται µέχρι τους Παλαιολόγειους χρόνους. 

Βέβαια, ένα κάστρο δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται σαν µία πόλη. Μέσα στην περίµετρο 

των τειχών βρισκόταν µία ή περισσότερες εκκλησίες, γύρω απ΄ αυτήν σπίτια και κιστέρνες 

για την προµήθεια νερού. Τα σπίτια ήταν κτισµένα από πέτρες ή (συνηθέστερα) πλίνθες 

και είχαν κεραµίδια στην οροφή. Αποτελούνταν, συνήθως, από ένα δωµάτιο στον όροφο 

και κάτω τους κελάρι, µερικά είχαν µπαλκόνι35. Μόνο µία λεπτή γραµµή χώριζε τα κάστρα 

από του να είναι οχυρωµένα χωριά36. Κάποιες φορές αποτέλεσαν και έδρα επισκόπων. Η 

εκκλησιαστική εξουσία βρισκόταν µαζί µε την στρατιωτική και τη διοικητική. 

Εξασφαλιζόταν έτσι, πλήρης και αποτελεσµατικός έλεγχος µιας ευρύτερης περιοχής, 

τονίζοντας το µεταφυσικό37 χαρακτήρα που είχαν αποκτήσει στο νου των βυζαντινών οι 

οχυρώσεις. Η απόλυτη προστασία, η οποία µπορούσε να διασφαλίσει την ακεραιότητα της 

πίστης, την ανεξαρτησία, το αυτόβουλο, τη σωµατική ακεραιότητα του πληθυσµού, τις 

περιουσίες, τα γεννήµατα και τα εισοδήµατα.  

Μας ενδιαφέρει να αναγνωρίσουµε οχυρώσεις και τα χαρακτηριστικά τους, κατά την 

περίοδο του 10ου αιώνα, ακριβώς επειδή το αντικείµενο της έρευνάς µας εµπίπτει σ΄ 

αυτήν την περίοδο. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του επείγοντος που παίρνει η ανάγκη 

εκτεταµένων οχυρώσεων είναι η χρήση οχυρών τόπων ή/και ακροπόλεων από τους 

αρχαίους χρόνους. Στην Αττάλεια της Μ. Ασίας οι ήδη υπάρχουσες οχυρώσεις από τα 

 
 32 Βυζαντινή Καστροκτισία σ. 173 

33 Κάστρο Ρεντίνας στην περιοχή Βόλβης και Κάστρο Σέτινας (Σκοπός) στη Φλώρινα, Μουτσόπουλος Ν., Ανασκαφές 
βυζαντινών Κάστρων στη ∆. Μακεδονία, ΑΕΜΘ 6, Θεσσαλονίκη 1995, σ.2 
34 Angold Mich., The shaping of the medieval byzantine City, Byzantinische Forschungen 10, (1985), σ. 8. 
35 Miklosich F. and Muller J., Acta et diplomata graeca medii aevi, VI, Βιέννη, 1890, σ. 36, 11.1-3 
36 Angold Mich., The shaping of the medieval byzantine City, ό.π. σ. 16 
37 ∆οκίµιο Οχυρωτικής, σ.63. 
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ελληνιστικά χρόνια, συµπληρώνονται µε διατειχίσµατα τα οποία πιστοποιούνται µε 

επιγραφές του 912 και 91638. Στη Σαµοθράκη κτίζεται µικρό οχυρό (φρούριο), το οποίο 

πιστοποιείται µε νοµίσµατα που ανήκουν στη χρονική περίοδο από το 914 έως το 94439. 

Τα τείχη έχουν πλάτος 2 µ. περίπου µε φαρδύ περίδροµο40 και παραπέτο41. Οι πύργοι που 

ενσωµατώνονται στον οχυρωµατικό περίβολο είναι τετράγωνοι, έχουν 3 µ. πλάτος και 4µ. 

προβολή από την εξωτερική παρειά42 του τείχους. Στους Φιλίππους η παλιά ελληνιστική 

ακρόπολη που βρίσκεται στο λόφο πάνω από την πόλη (βλ. σχέδιο 1) ενισχύθηκε ο 

στρατιωτικός της ρόλος. Ο Νικηφόρος Φωκάς ανακαίνισε το φυλάκιο της κορυφής 

«κάστρον», που στην πραγµατικότητα πρόκειται για ένα εξαιρετικά οχυρωµένο πύργο µε 

τέσσερα πατώµατα. Στο φυλάκιο αυτό βρίσκεται ενσωµατωµένη επιγραφή του 963 που 

αποδίδει την κατασκευή στο Νικηφόρο Φωκά. Για την κατασκευή έχουν χρησιµοποιηθεί 

µεγάλοι κατεργασµένοι λίθοι ήδη 1300 ετών παλιοί. Η ακρόπολη περικλείεται µε 

εσωτερικό οχυρωµατικό περίβολο µε το φυλάκιο στην πλέον ευπρόσιτη Ν∆ γωνία. Η 

συµπλήρωση και κατασκευή της ακρόπολης των Φιλίππων αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα 

της λογικής των οχυρώσεων του β΄ µισού του 10ου αι. επειδή χρησιµοποιεί ήδη 

υπάρχουσες οχυρωµατικές κατασκευές, όπου ενσωµατώνει, επισκευάζει, κτίζει -κατά την 

αντίληψη και την τεχνογνωσία των µηχανικών της εποχής- άλλα αναγκαία για την άµυνα 

κτίσµατα, πάντοτε ενσωµατώνοντας µία ακρόπολη στο όλο οχυρό (ή αξιοποιώντας την 

ήδη υπάρχουσα). Η όλη κατασκευή αποδίδεται στο Νικηφόρο Φωκά κυρίως λόγω της 

ενσωµατωµένης επιγραφής που φέρει το όνοµα του αυτοκράτορα43. Ο ελληνιστικός 

πύργος και ο παλιός εξωτερικός περίβολος συνδέονται µε το φυλάκιο που κτίστηκε το 963 

µε τείχος µήκους 45 µέτρων που στην κορυφή του έχει περίδροµο (εσωτερικός 

περίβολος). Ο πύργος-φυλάκιο44 είναι τετράγωνο οικοδόµηµα µε 12 µ. πλευρά µε πάχος 

τοίχων 3µ. και είσοδο 1,5 µ. πάνω από το έδαφος, στέκεται υψηλότερα από κάθε άλλο 

κτίσµα της ακρόπολης. Το οικοδόµηµα δεν ήταν κατοικήσιµο γιατί στον εσωτερικό 

περίβολο της ακρόπολης βρίσκουµε στρατώνες µε χωρητικότητα 50 κλινών. Κάτω από το 

φυλάκιο και τους στρατώνες υπήρχαν κινστέρνες οι οποίες τροφοδοτούνταν µε βρόχινο 

νερό. Όλα τα στοιχεία της οχύρωσης, δηλαδή οι κινστέρνες, ο πύργος, οι στρατώνες, 

καθώς και ο εσωτερικός περίβολος αποκαλύπτουν ότι η ακρόπολη µπορούσε να αµύνεται 

αυτόνοµα45. Στην Κυρήνεια της Κύπρου, συµπληρώνεται και αποκαθίσταται µία οχύρωση 

του 688. Τα τείχη στα νότια που είναι κατασκευές του 10ου αι. είναι παχύτερα από τα 

προηγούµενα. Είχαν ενσωµατωµένους τρεις πενταγωνικούς πύργους σε κοντινή µεταξύ 

τους απόσταση, που προβάλλουν από το τείχος. Οι βενετικές προσθήκες εµποδίζουν την 

 
38 Lawrence σ. 210. 
39 ό.π., σ. 212-213. 
40 βλ. γλωσσάρι. 
41 βλ. γλωσσάρι. 
42 βλ. γλωσσάρι. 
43 Lawrence, σ. 213 και Lemerle Paul, Le chateau de Philippes au Temps de Nicephore Phocas, BCH LXI (1937), 
σ.104-5. 
44 keep ή donjon, δηλαδή οχυρό φυλάκιο στην αγγλική οχυρωτική ορολογία. 
45 Lawrence, σ. 215. 
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ακριβή αξιολόγηση των κατασκευών46. Το 979 ενισχύεται η µονή του Συµεών του 

Στυλίτου στο Καλ΄Ατ Σιµ΄άαν της Συρίας. Όλος ο χώρος περιβάλλεται µε οχυρωµατικό 

περίβολο ο οποίος περιλαµβάνει τετράγωνους πύργους και χωρίζει την όλη οχύρωση σε 

τρεις αλλεπάλληλους χώρους (διαζώµατα). Κάθε χώρος διαχωρίζεται από διατειχίσµατα τα 

οποία έχουν είσοδο προστατευµένη µε δίδυµους πύργους κάθε µία. Ο τρίτος 

περιφραγµένος χώρος ήταν ο κατοικηµένος (ενώ οι δύο άλλοι άδειοι, πιθανόν να 

φιλοξενούσαν στρατεύµατα διερχόµενα ή µόνιµα47). Η είσοδος γινόταν από τη νότια πύλη 

στο πρώτο διάζωµα, έπειτα µέσω πύλης στο δεύτερο και έπειτα µέσω άλλης οχυρωµένης 

πύλης στο τρίτο διάζωµα στο οποιο βρισκόταν ο ναός, τα προσκτίσµατα και οι χώροι 

φιλοξενίας. Μία πολύ ενδιαφέρουσα οχυρωµατική κατασκευή βρίσκουµε στα βόρεια του 

οχυρού, όπου ένα υπερυψωµένο τείχος µε περίδροµο προστατευµένο µε παραπέτα 

(πλάτους 1µ. ώστε µόνο ένας πεζός διερχόταν προστατευµένος από τα βέλη των 

επιτιθεµένων), οδηγούσε σε τετράγωνο πύργο ο οποίος έβλεπε προς τα όρη που χώριζαν 

το Καλ΄Ατ Σιµ΄άαν από το Χαλέπι, αντικρίζοντας µία πολύ µεγάλη έκταση. Είναι εµφανές 

για τον Lawrence48 ότι πρόκειται για καµινόβιγλα (beacon), που ειδοποιούσε τον 

πληθυσµό για επερχόµενους άραβες επιδροµείς µε το άναµα µεγάλης φωτιάς. Η 

καµινόβιγλα στο Καλ΄Ατ Σιµ΄άαν βρίσκεται, τελικά, έξω από την οχυρωµένη κατασκευή, 

εκτεθειµένη στα πυρά, κάτι που φανερώνει ότι ακόµα και σε βάρος της οχυρωτικής 

λογικής προείχε η έγκαιρη ειδοποίηση του πληθυσµού κι η επικοινωνία µε τα 

διασκορπισµένα στρατεύµατα. Σε δύο άλλες περιπτώσεις, τον 10ο αι. βρίσκουµε 

οχυρωτικές κατασκευές που δικαιολογούνται ως καµινόβιγλες. Η µία είναι στην ακρόπολη 

της Μονεµβασίας, όπου ένας τετράγωνος πάλι πύργος49, έξω από την οχύρωση πάνω σε 

απόκρηµνα βράχια κοιτάζει προς την Κρήτη. Πιθανόν για να προειδοποιεί για τις 

εξορµήσεις των Σαρακηνών από τη Γραµβούσα και τα Χανιά50. Η άλλη κατασκευή υπάρχει 

στο Buyuk Kale της Βουλγαρίας, όπου ένας τετράγωνος πύργος έξω από το τετράγωνο 

οχυρό, φέρει κατασκευή για το άναµµα πυράς51. 

Μετά το Νικηφόρο Φωκά ο Ιωάννης Τζιµισκής συνέχισε το έργο του προκατόχου του 

επεκτείνοντας τις πολεµικές επιχειρήσεις από την Ασία και στην Ευρώπη. Το µέτωπο των 

επιχειρήσεων µεταφέρθηκε στο δέλτα του ∆ούναβη, οπου βρίσκονταν ήδη οχυρά από τα 

ρωµαϊκά χρόνια. Σε νησίδα στο δέλτα του ∆ούναβη βρίσκουµε οχυρή κατασκευή µε πύλη 

προστατευµένη µε δύο πύργους και οχυρωµατικό περίβολο που περικλείει τον χώρο όπου 

στρατοπέδευαν οι βυζαντινοί52. Το 975, ο Τζιµισκής καταλαµβάνει τη βόρεια Συρία κατά 

 
46 ό.π. σ. 215. 
47 Αυτό ενισχύεται από την έλειψη κτιρίων. Οι στρατιώτες έστηναν τις σκηνές τους στους τεράστιους άδειους 
χώρους οι οποίοι µάλιστα προηγούνταν στη διαδροµή προς το τρίτο διάζωµα το οποίο ήταν κατοικηµένο. 
48 Lawrence, σ. 217. 
49 Ο Kevin Andrews ερµηνεύει (µε αφορµή το βενετσιάνικο χαρακτηρισµό σε σχέδιο της εποχής) την κατασκευή 
σαν ανεµόµυλο, κάτι που ήταν αδύνατο για τη θέση και την πρόσβαση στο σηµείο αυτό. Andrews Kevin, Castles 
of Morea, 1953, σ. 206. 
50 Lawrence, σ. 217. 
51 ό.π. σ. 217. 
52 Lawrence, σ. 218. 
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τη διάρκεια του πολέµου του εναντίον των Χαµδανιδών του Χαλεπίου και κτίζει στην 

Σιγώνα (Sahyun), 25 χλµ. από τα παράλια ένα κάστρο που διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά 

των οχυρών της εποχής: προτείχισµα,  εσωτερικό φρούριο στην ακρόπολη, ισχυρό 

οχυρωµατικό περίβολο µε τετράγωνους πύργους (φωτ. 1). Πρόκειται για µία εξαιρετικά 

οχυρή κατασκευή (φωτ. 2) µε κινστέρνες για την εξασφάλιση ύδατος, ένα κεντρικό 

πυργοειδές (τετράπυργος φωτ. 3), οικοδόµηµα στην ακρόπολη και τάφρο εξωτερικά από 

τα τείχη53. Σηµαντική είναι η επισήµανση του Lawrence ότι κάποια τµήµατα του οχυρού 

ήταν κατοικηµένα αλλά κάποια άλλα µόνο για την φύλαξη και αποθήκευση, επειδή 

φωτογραφίζει ενδεικτικά την χρήση τέτοιων κατασκευών από τους βυζαντινούς. To 

κάστρο έπεσε στα χέρια των σταυροφόρων και συµπληρώθηκε µε µεταγενέστερες 

προσθήκες (σχ. 2). Το 990 µετά από το σεισµό του 980, στα ∆ίδυµα της Θράκης 

(∆ιδυµότειχο), επισκευάζεται σε µεγάλη έκταση το οχυρό του 7ου αι.54. Στη ∆ράµα και 

Καβάλα επιγραφές δείχνουν ότι επισκευάζονται τα οχυρά αυτήν την εποχή. Στη 

Θεσσαλονίκη µετά την επίθεση των Αράβων το 904, όπως και στη Νίκαια και την Κων/λη 

γίνονται επισκευές. 

 

11ος αιώνας, Κοµνηνοί. 

Στη διάρκεια του µεγαλύτερου διαστήµατος του 11ου αι. στο ελληνικό έδαφος της 

αυτοκρατορίας κυριαρχεί µία έντονη αίσθηση ασφάλειας σε τέτοιο βαθµό ώστε 

γκρεµίζονται οχυρά για να µην αποτελέσουν στο µέλλον θύλακες αντίστασης των 

Βουλγάρων και των Νορµανδών55, όπως τα κάστρα των Μογλενών, η ∆ράµα, τα Σέρβια, 

που θεωρούνται πια ασφαλές βυζαντινό έδαφος. Στο β΄ µισό, όµως, του 11ου αι. στα 

χρόνια των Κοµνηνών νέοι κίνδυνοι απειλούν την αυτοκρατορία κι αυτοί είναι οι Φράγκοι 

και οι Τούρκοι. Μετά το Ματζικέρτ (1071), η αυτοκρατορία βρίσκεται συνεχώς σε 

κατάσταση άµυνας. Αυτό συνεχίζεται για όλη τη χρονική περίοδο µέχρι το 1204, µε 

εξαίρεση την περίοδο διακυβέρνησης των Λασκαριδών. Η διπλωµατία αποτελεί 

πρωταρχική µέριµνα και οι πρόσκαιρες συµµαχίες µε ή ενάντια στους Τούρκους, µαζί και 

οι συνεχείς προδοσίες χαρακτηρίζουν αυτήν την περίοδο56. Η κατάσταση αυτή επιτείνεται 

µετά και την ήττα στο Μυριοκέφαλο το 1176. Παρόλη αυτήν την ανασφάλεια η 

αυτοκρατορία παραµένει συγκροτηµένη και παρατηρείται µεγάλη οικοδοµική 

δραστηριότητα στα χρόνια των Κοµνηνών. Ο Αλέξιος Κοµνηνός αντιµετωπίζει τους 

Νορµανδούς και τους σταυροφόρους που περνούν από την Εγνατία οδό. Τα κάστρα της 

Θράκης και Μακεδονίας αλλά και της Μικράς Ασίας αλλάζουν συνεχώς κυρίαρχους. Όπως 

είναι φυσικό όλοι προσπαθούν να τα επισκευάσουν ώστε να είναι ετοιµοπόλεµα. Στην 

Κώρυκο57 της Μ. Ασίας (παράλια) ο Αλέξιος ξανακτίζει58 τα τείχη της πόλης που υπάρχουν 

                                                 

 

 

53 Muller-Wiener Wolfgang, Burgen der Kreuzritter, Deutscher Kunstverlag Munchen Berlin, χ.χ. σ.46-47, 
Lawrence, σ. 219. 
54 ό.π. σ. 220. 
55 Βυζαντινή Καστροκτισία σ.174. 
56 Foss, Asia Minor, σ.146. 
57 Κορυκός (ο) στο Βυζαντινή Καστροκτισία, σ. 175. 
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ήδη από τα ελληνιστικά και ρωµαϊκά χρόνια επειδή φοβάται την κατάκτηση της 

περιοχής από τον Βοηµούνδο.  Στην Κύπρο η οποία απελευθερώθηκε το 964 από την 

κυριαρχία των αράβων, 6 χλµ. από την Κηρύνεια στο εσωτερικό, σε υψόµετρο 700µ. στο 

όρος ∆ίδυµος59, ένα µοναστήρι του 10ου αι. µετατράπηκε σε κάστρο µε σκοπό να ελέγχει 

(µε την συνεχή παρουσία φρουράς),  το πέρασµα από τη βόρεια ακτή της Κύπρου προς 

την εσωτερική πεδιάδα της Κύπρου. Το κάστρο κτίστηκε το 1092 από τον Αλέξιο 

Κοµνηνό. Μαζί µε αυτό του Βουφαβέντο και της Καντάρα60 (και τα τρία στη βόρεια 

πλευρά της Κύπρου) χρησιµοποιήθηκαν από τους Φράγκους. Πρόκειται για µια οχυρή 

κατασκευή µεγάλης έκτασης, µε χαρακτηριστικά του 11ου αι. Ο εξωτερικός οχυρωµατικός 

περίβολος ακολουθεί τις καµπύλες του εδάφους και διακόπτεται κάθε τριάντα µέτρα από 

ηµικυκλικούς πύργους (φωτ. 4, σχ. 5). Η ίδια η Κηρύνεια µετά την ανακατάληψή της από 

την προσωρινή κυριαρχία του επαναστάτη Ραψοµάτη το 1191 είχε οχυρωθεί κι ενισχυθεί 

από τον Αλέξιο Κοµνηνό το 1092. Αποτέλεσε το τελευταίο καταφύγιο των βυζαντινών 

στρατευµάτων µετά την κατάληψη της νήσου από τους Φράγκους και την αιχµαλωσία του 

Ισαάκ Κοµνηνού. Ο Ιωάννης Κοµνηνός καταλαµβάνει και ενισχύει οχυρά στη Βόρεια Συρία 

(Topprakale, ελλ. Επιφανειάς61) και Κεντρική Συρία (Masyaf). Η διεκδίκηση των Φράγκων 

στην Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί στρατηγικές πρωτοβουλίες εκ µέρους των Κοµνηνών 

οι οποίοι συλλαµβάνουν κι εκτελούν ένα ευρύ οχυρωµατικό πρόγραµµα. Το πρόγραµµα 

περιλαµβάνει οχύρωση παραλίων -κυρίως- θέσεων (Κωρυκός Μ. Ασίας, ελληνιστικό 

φρούριο το οποίο επισκευάζει ο Αλέξιος). Αλλά και ο κίνδυνος των Νορµανδών κατά µήκος 

της Εγνατίας οδού επιβάλλει επισκευές στα κάστρα της Μακεδονίας, της Θράκης και της 

ενδοχώρας της Μ. Ασίας. Ο Ιωάννης Κοµνηνός κτίζει στη Βιθυνία (το Λοπάδιο), και στη 

Μυσία (Μαλαγινά) για να αντιµετωπίσει τις συνεχείς επιδροµές των Τούρκων.  

Η τοιχοποιία αυτήν την εποχή είναι ιδιαίτερα καλαίσθητη62. Τα τείχη αποκτούν 

µεγαλύτερο πάχος λόγω της εξέλιξης των πολιορκητικών µηχανών. Παραµονές της 

κατάληψης της πρωτεύουσας από τους Σταυροφόρους το 1204, ένας έντονος οργασµός 

επισκευών και συντήρησης σε ρυθµούς επείγουσας µέριµνας χαρακτηρίζει την οχυρωτική 

πολιτική. Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης63 και της Θεσσαλονίκης ακολούθησαν την 

 

 

 

58 Muller-Wiener Wolfgang, Burgen der Kreuzritter, Deutscher Kunstverlag Munchen Berlin, χ.χ. σ.55-56. 
59 Πρόκειται για το κάστρο µε τη σηµερινή ονοµασία Άγιος Ιλαρίων την οποία πήρε από από τους Λουσινιάν. 
Προηγούµενα, (τον 12ο αι.), κυριεύθηκε από τους Φράγκους και ονοµάστηκε Dieudamour (παραφθορά του 
∆ίδυµος). Muller-Wiener Wolfgang, Burgen der Kreuzritter, Deutscher Kunstverlag Munchen Berlin, χ.χ. σ.87-88, 
Lawrence σ. 220-221, Jeffery George, Historic Monuments of Cyprus. Studies in the archaeology and architecture 
of  the island, Λονδίνο, 1983, σ.262-268. 
60 Το κάστρο της Καντάρα κατά τη γνώµη µας αποτελεί βυζαντινή κατασκευή, όµως δεν τεκµηριώνεται από τις 
πηγές ή βιβλιογραφικά. Μία µνεία ότι πρόκειται για προγενέστερη κατασκευή της εποχής των  Φράγκων 
βρίσκουµε στον Muller-Wiener Wolfgang, Burgen der Kreuzritter, Deutscher Kunstverlag Munchen Berlin, χ.χ. 
σ.86. 
61 ό.π., σ.78. 
62 ∆εν ακολουθείται µόνο το πλινθοπερίκλειστο κτίσιµο, ούτε οι σειρές των πλίνθων ακολουθούν κανονικά 
διαστήµατα. Είναι δυνατόν να υπάρχει µία σειρά πλίνθων και ακόµη στους κάθετους αρµούς κοµµάτια πλίνθων 
που περικλείουν τις πέτρες µε ακανόνιστο αλλά καλαίσθητο τρόπο, Βυζαντινή Καστροκτισία, σ.176. 
63 Ο Μανουήλ Κοµνηνός ενισχύει το σηµείο του περιβόλου στο ύψος του ανακτόρου των Βλαχερνών. Οι πύργοι 
που κτίζει έχουν πάχος 3µ. 
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ανάγκη ενίσχυσης των οχυρών κατασκευών. Η αγωνιώδης αυτή προσπάθεια δεν 

απέτρεψε την κατάληψη της πρωτεύουσας από τους Λατίνους. Η προσωρινή διακοπή της 

ιστορικής συνέχειας της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου (1204-1261), είχε σαν συνέπεια το 

να ακολουθήσουν πολλαπλές αλλαγές οι οποίες µεταµορφώνουν ποιοτικά την εικόνα της 

µετέπειτα βυζαντινής επικράτειας.  

 

 

 
 
 

Η ιστορική αναγκαιότητα των οχυρώσεων στην Κρήτη 
κατά τη Β΄βυζαντινή περίοδο 
 
Η ανάκτηση της Κρήτης µετά την κυριαρχία των Αράβων. 

Το γεγονός της ανακατάληψης της Κρήτης από το ∆οµέστιχο των σχολών της 

Ανατολής Νικηφόρο Φωκά το 961 ύστερα από 135 περίπου χρόνια αραβικής κυριαρχίας, 

αποτελεί καθοριστικό χρονικό σηµείο για τη µετέπειτα πορεία της ιστορίας της Κρήτης και 

σηµατοδοτεί µία σειρά αλλαγές στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Μετά την 

ανακατάληψη της Κρήτης ακολουθεί το 964 η ανάκτηση της Κύπρου και της Σικελίας. 

Αλλαγές που µετακινούν τα σύνορα της αυτοκρατορίας νοτιότερα, οριοθετώντας µία 

συνοριακή γραµµή στο µέσον (µεταξύ βορρά-νότου) της Μεσογείου, όπου  µοιραία 

συναντούνται (µε ότι αυτό κι αν σηµαίνει) οι δύο κόσµοι ο Αραβικός και ο βυζαντινός.  

Η πτώση της Κρήτης στους Άραβες το 82464 σήµανε µία µακρά περίοδο αποµόνωσης 

του νότιου Αιγαίου πελάγους και µία περίοδο έντονης ανασφάλειας των παραλίων των 

νήσων, της Μ. Ασίας και του Ελλαδικού χώρου, λόγω των επιδροµών των Κρητών 

Αράβων. Οι Άραβες εκµεταλλεύτηκαν τα υπάρχοντα οχυρά της Κρήτης65 και σταδιακά 

επεξέτειναν την κυριαρχία τους σ΄ ολόκληρο το νησί.  Η βυζαντινή αυτοκρατορία 

προσπάθησε επανειληµµένα να ανακτήσει την κυριαρχία της στην Κρήτη συνολικά επτά 

φορές κατά την διάρκεια της Αραβικής κυριαρχίας66. Η διεξαγωγή του εµπορίου από και 

προς το Αιγαίο-Εύξεινο Πόντο µέσω Ελλησπόντου αν δεν διακόπηκε τελείως67 συναντούσε 

 

       
          

       

64 Η σύγχρονη έρευνα έχει καταλήξει σαν πιθανότερη χρονολογία της απόβασης των Αράβων το 823-824. Αν και η 
κατάκτηση της Κρήτης δεν έγινε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ούτε υπήρξε από την πρώτη στιγµή καθολική 
κατάκτηση της νήσου, (η Κρήτη αναφέρεται σαν θέµα της βυζαντ. αυτοκρατορίας το 845 στο Τακτικόν 
Ουσπένσκι), είναι σίγουρο ότι η αυτοκρατορία έχασε σταδιακά τον πλήρη διοικητικό και στρατιωτικό έλεγχο του 
νησιού και κατά συνέπεια της γύρω περιοχής, βλ. Τσουγκαράκης, Crete, σ.36-41. βλ. και παρακάτω σηµείωση 67. 
65 Ο Άραβας ιστορικός Baladhuri αναφέρει: κατέλαβαν ένα οχυρό κι αφού εγκαταστάθηκαν σ΄ αυτό, µετά
κατέλαβαν το υπόλοιπο µέρος του νησιού το ένα µέρος µετά το άλλο και κατέστρεψαν τα οχυρά, Τσουγκαράκης, 
Crete, σ.40 
66 Όπως υπολογίζει ο Treadgold ήταν εξαιρετικά δαπανηρές, όπως φαίνεται από τις πληροφορίες που έχουµε για 
εκείνη του 911 (239.128 νοµίσµατα για 44.908 άνδρες) και 949 (209.622 νοµίσµατα για 27.010 άνδρες) 
Treadgold Warren, Byzantium and its Army, Stanford California 1995, σ. 189. 
67 Κανάβας Κώστας, Η Κρήτη στο Αραβικό πλαίσιο, Κρητολογικά Γράµµατα 19, Ρέθυµνο (2001), σ.95 όπου: 
εµπόριο και µεταφορές στην Ανατ. Μεσόγειο ελέγχονται ουσιαστικά από Άραβες ηγεµόνες.  
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την ανυπέρβλητη δυσκολία των πειρατικών επιθέσεων των αράβων της Κρήτης68. 

Γίνεται σαφές ότι είχε χαθεί ο στρατηγικός έλεγχος στην καίριας σηµασίας διάβαση µεταξύ 

Κυθήρων-Κρήτης η οποία αποτελούσε το θαλάσσιο δρόµο επικοινωνίας µεταξύ Κεντρικής-

∆υτικής Μεσογείου και πρωτεύουσας, όπως επίσης είχε χαθεί ο έλεγχος της διάβασης 

µεταξύ Ρόδου-Καρπάθου-Κρήτης η οποία αποτελούσε τον κύριο δρόµο επικοινωνίας 

µεταξύ πρωτεύουσας, παραλίων Μ. Ασίας, Κύπρου, Συρίας, Μέσης Ανατολής, Βόρειας 

Αιγύπτου. Αυτός ο δρόµος ήταν η κύρια θαλάσσια αρτηρία επικοινωνίας µε τις 

νοτιοανατολικές περιοχές του βυζαντινού κράτους (Κιλικία, βόρεια Συρία, Κύπρος)69.  

Οι ατυχείς προσπάθειες ανακατάληψης από τους βυζαντινούς (δεν θα µας 

απασχολήσουν εδώ αναλυτικά), αποδεικνύουν την σοβαρότητα της κατάστασης στην 

περιοχή. Η υψηλή στρατηγική της αυτοκρατορίας εµφανίζεται κολοβωµένη και η 

συνοριακή γραµµή έχει στην πράξη µετακινηθεί βορειότερα (νότια Μ. Ασία, Κιλικία70, νότια 

∆ωδεκάνησα, νότιες Κυκλάδες, Κύθηρα, Ιόνιο, Αδριατική) ενώ αντίστοιχα ο χώρος 

ελέγχου του αραβικού κόσµου παρουσιάζει τάσεις όσµωσης71 στις νότιες αυτές υπώρειες 

της αυτοκρατορίες δηµιουργώντας ένα καθεστώς συνεχούς ανασφάλειας στα παράλια72 

και στα νησιά και καθιστά στην πράξη αδύνατο τον έλεγχο του ναυτικού θέµατος του 

Βυζαντίου73. 

Η εκστρατεία που οργανώθηκε από την κεντρική εξουσία το 960 µε παρότρυνση και 

υποστήριξη του παρακοιµώµενου Ιωσήφ Βρίγγα έκρινε τελικά την υπόθεση της Κρήτης. 

Εµπνευστής της εκστρατείας ήταν ο αντίπαλος του Βρίγγα Βασίλειος Λακαπηνός74. Ο 

Βρίγγας ευνοούµενος της αριστοκρατικής µερίδας των αυτοκρατορικών κύκλων επηρέαζε 

 

   
            

  

  
      

       
         

68 Στο βίο του Αγ. Θεοδώρου των Κυθήρων βρίσκουµε ότι χρειάστηκε να περιµένει ένα ολόκληρο χρόνο στη 
Μονεµβασία για να βρει πλοίο που θα τον µετέφερε στα Κύθηρα και τελικά έκανε το ταξίδι µε πολεµικό κι όχι 
εµπορικό πλοίο, Τσουγκαράκης, Κρήτη: Ιστορία και πολιτισµός, τ.Α σ.352. Στο ίδιο σηµείο αναφέρεται η 
ληστρική-πειρατική τακτική των Αράβων που κρυµµένοι µε τα πλοία τους σε όρµους και µυχούς επιτίθονταν στα 
διερχόµενα ανυποψίαστα σκάφη (βίος Πέτρου επισκόπου Άργους όπου αναφέρεται: και Κρήτες (sic) δε πειρατικαίς
ναυσί χρώµενοι νήσοις και πόλεσι και κώµαις ταις παραλίαις νυκτός ενεδρεύοντες και τους παρατυγχάνοντας
ληιζόµενοι Για τους λόγους αυτούς η Κρήτη χαρακτηρίστηκε από τους Βυζαντινούς Θεόλεστος Κρήτη. ό.π. σ. 352. 
69 Η θαλάσσια διαδροµή από την Κων/λη στην Κρήτη περιγράφεται αναλυτικά (µε τις αποστάσεις σε µίλια) στο 
Σταδιοδροµικόν, του Κων/νου Ζ΄ Πορφυρογέννητου, Περί Βασιλείου Τάξεως, De cerimoniis, Thesaurus Linguae 
Graece, κεφ. µε΄ σ. 678, στ. 11-22. 
70 Η περίπτωση της Κύπρου αναδεικνύει µε την περίεργη και δυσνόητη συνύπαρξη Αράβων Βυζαντινών το µείζον 
ζήτηµα της πιθανής συνύπαρξης µεταξύ Αράβων και κατοίκων της Κρήτης. Το θέµα αν και έχει αντιµετωπιστεί από 
την έρευνα δεν θα µας απασχολήσει εδώ παρά µόνο στο βαθµό που επηρρεάζει τη µεταγενέστερη βυζαντινή 
κυριαρχία της νήσου στη Β΄ βυζαντινή περίοδο, βλ. παρακάτω. 
71 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πληροφορία που µας παρέχει ο Καµινιάτης στην Άλωση της Θεσσαλονίκης, ότι οι 
Ναξιώτες πλήρωναν φόρο στους Μουσουλµάνους της Κρήτης, Χρηστίδης Β., Η κατάληψη της Κρήτης από τους
Άραβες (824). Αθήνα 1982, σ.7. 
72 Είναι γνωστές οι επιδροµές των Αραβοκρητών, ενίοτε µαζί µε Άραβες της Συρίας ή βόρειας Αιγύπτου 
(Αλεξάνδρειας) τα γνωστά αλάγια όπου έπαιρναν σκλάβους όσους έκριναν για να τους ανταλλάξουν µε οµοεθνείς 
τους αιχµαλώτους ή να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα των παραλιακών πόλεων σε διπλάσια τιµή. Μία τέτοια 
επίθεση το 904 στη Θεσσαλονίκη µε ηγέτη το Λέοντα Τριπολίτη, απέδωσε 22000 αιχµαλώτους οι οποίοι 
µεταφέρθηκαν στον Χάνδακα. 
73 Ο Λέων ∆ιάκονος αναφέρει σχετικά στο Ιστορία βιβλ. Α΄στ΄6, ή γάρ ουκ αοίκητος µεν η παράλιος πάσα σχεδόν
εκ της τούτων απαγωγής; ουκ έρηµοι δέ τών νήσων αι πλείους τή τούτων απαγωγής; Λέων ∆ιάκονος, εκδ. 
Κανάκη, Αθήνα 2000 σ. 112 
74 Μαρκόπουλος Αθαν., Ιωσήφ Βρίγγας. Προσωπικά προβλήµατα και ιδεολογικά ρεύµατα, Σύµµεικτα 4 (1981), 
σ.97-98. 



 

Νίκος Μ. Γιγουρτάκης, Μεταπτυχιακή εργασία,  «Βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη, Β\βυζαντινή περίοδος» 

20

 
      

 
   

 
         

                                                

άµεσα και καθοριστικά τις αποφάσεις του αυτοκράτορα Ρωµανού Β΄. Έτσι βοήθησε µε 

την αποφασιστική στάση του να ξεπεραστούν οι δισταγµοί της Συγκλήτου που απηχούν 

τη δυσκολία µιας τέτοιας επιχείρησης. Οι λεπτοµέρειες της προετοιµασίας της εκστρατείας 

είναι λίγο-πολύ γνωστές. Ο Νικηφόρος Φωκάς εκπαίδευσε επιµελώς ο ίδιος το στρατό του 

και προετοίµασε µε δική του ευθύνη την εκστρατεία. Το µέγεθος των στρατιωτικών 

δυνάµεων που χρησιµοποιήθηκαν στην εκστρατεία αυτή είναι πολύ µεγάλο, αν και όχι 

τόσο υπερβολικό όσο παραδίδεται από τις βυζαντινές πηγές75 µας ενδιαφέρει γιατί 

φανερώνει το µέγεθος της σηµασίας που αποδίδει η κεντρική εξουσία της αυτοκρατορίας 

στην ανάκτηση της Κρήτης. Αξίζει να σταθούµε στην πληροφορία που µας παραδίδει ο 

Ψελλός ότι µαζί µε τα άλλα, ο ίδιος ο Νικηφόρος εκπαίδευσε το στρατό γυµνάζων τε τας 
χείρας αυτοίς ... και τα µεν πολεµείν τα δε τειχοµαχείν και πολιορκείν 76. Πληροφορία που 

φανερώνει την ανάγκη εκπόρθησης οχυρών στην αραβοκρατούµενη Κρήτη. Έχει 

υποτιµηθεί ή αγνοηθεί µέχρι σήµερα στην έρευνα, η οχύρωση των αράβων σε δυνατές 

οχυρώσεις. Το κεντρικό σηµείο της αραβικής παρουσίας στο νησί και τρόπον τινά 

πρωτεύουσα των Αράβων, όπως είναι γνωστό, ήταν ο Χάνδακας 77. Για την πόλη του 

Χάνδακα διαθέτουµε σήµερα κάποια ανασκαφικά δεδοµένα που επιβεβαιώνουν τις 

ιστορικές µαρτυρίες. Σε απόσπασµα του βίου του αγ. Αθανασίου Αθωνίτου αναφέρεται η 

στάση των αράβων κατά την άφιξη στην Κρήτη του βυζαντινού στόλου όπου 

συγκεκριµένα αναφέρεται ο εγκλεισµός τους στα οχυρά78 και ουδόλως φόβος τούτοις 
(άραβες) εγένετο ίνα εις τα φρούρια αυτών εισέλθωσιν. Παρακάτω, όταν ο Νικηφόρος 

χρησιµοποίησε το θρυλούµενο τέχνασµα της πολλαπλής διέλευσης των ίδιων πλοίων 

(ώστε να προκαλέσει εντύπωση µεγαλύτερου αριθµού) αναφέρεται και εγένετο φόβος 
πολύς διά το υπολαβόντες πλήθος και οι µεν εις οχυρούς τόπους έφυγον, οι δε εις τα 

 
       

          
    

  
 

     

75 Παναγιωτάκης Ν., Θεοδόσιος ο ∆ιάκονος και το ποίηµα αυτού «Άλωσις της Κρήτης», Ηράκλειο 1960, σ. 46 και 
σηµ. 137 και Μαρκόπουλος Αθ. Νέα στοιχεία για την εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά στην Κρήτη. Βυζαντινά 13, 
(1985), σ.1065-6, όπου κρίνονται ως υπερβολικοί οι αριθµοί πλοίων και στρατού που παραδίδουν ο Συνεχιστής 
Θεοφάνους και ο Ψευδοσυµεών, βλ. και Ahrweiler Η., Byzance et la Mer, Παρίσι 1966, σ.114-115. H λεπτοµερής 
µελέτη στην ανακοίνωση του Αθ. Μαρκόπουλου (ό.π. σ. 1066), θεωρεί σαν πιθανούς τους αριθµούς: 250 για τα 
πλοία, που µας δίνουν ένα σύνολο 75.000 ανδρών, αριθµοί που βρίσκονται σε συµφωνία µε τις αραβικές πηγές 
(77.000), αριθµούς που και ο Ν. Παναγιωτάκης  (ό.π. σ. 46) θεωρεί πιθανότερους. Πρβλ. και Τσουγκαράκη Κρήτη, 
τ. 1 σ. 356-357. Ο Β. Χρηστίδης, Η κατάληψη της Κρήτης από τους Άραβες (824). Μία αποφασιστική καµπή στον
αγώνα µεταξύ του Βυζαντίου και Ισλάµ. Αθήνα 1982, σ. 156 παραδίδει τον αριθµό 700 για πλοία και 72.000 για 
στρατό και ιππικό, έχοντας εντρυφήσει ιδιαίτερα στις αραβικές πηγές. Εκείνη την περίοδο το σύνολο του 
βυζαντινού στρατού ανερχόταν στους 144.000 άνδρες κι από αυτούς οι 88.000 ήταν πεζικάριοι. Ο Treadgold 
υπολογίζει στους 70.000 άνδρες (40.000 απ΄ αυτούς πεζικό) τον στρατό που έφθασε στην Κρήτη µε το Νικηφόρο 
Φωκά, Treadgold Warren, Byzantium and its Army, Stanford California 1995, σ. 212. Ο A. Pertusi, υποστηρίζει ότι 
τα πλοία του Νικηφόρου Φωκά σ' αυτήν την εκστρατεία ανέρχονταν σε 426, Pertusi A., Ordinamenti militari, 
guerre in Occidente et teorie di guerra dei Byzantini (sec. VI-X), Settimane di Studio del centro Italiano di studi 
sull' Alto Medioevo 15, Ρώµη 1967, σ.697. 
76 Ψελλός Μιχ., Sinaiticus gr. 482 (1117), f.275, Μαρκόπουλος Αθ. ό.π. σ.1062-1063. Στο Στρατηγικόν, κείµενο 
που ανήκει στα Τακτικά και αποδίδεται στο Νικηφόρο Φωκά (µαζί µε τα Περί παραδροµής πολέµου και Praecepta 
Militaria), αναφέρεται ότι ο αυτοκράτορας επιλέγει κατά την κρίση του σε παρόµοιες εκστρατείες τους επιτηδείους
άνδρας και ούτως γυµνάσαι τούτους πρεπόντως ... Dain A., Les strategistes byzantins, Travaux et Memoires 2 
(1967), σ. 370-371.  
77 Τσουγκαράκης, Crete, σ.63-70. Al Chandaq στα Αραβικά που σηµαίνει την τάφρο, το χαντάκι, επειδή η οχυρή 
πόλη περιβαλλόταν από τάφρο προστασίας. 
78 Λαµψίδης Ο., Μία παραλλαγή της βιογραφίας αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, Βυζαντινά 6 (1974), σ.294-95. 
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φρούρια αυτούς εφυγάδευον... Η πληροφορία µάς ενηµερώνει για την αναµενόµενη 

πραγµατικότητα της ύπαρξης οχυρών στα χέρια των Αράβων. ∆εν θα περίµενε κανείς να 

έχουν καταστρέψει όσα βρισκόταν στο νησί ήδη από την Α΄ Βυζαντινή περίοδο, αντίθετα 

µάλιστα ότι θα έχουν ιδρύσει νέα µετά την εγκαθίδρυσή τους εκµεταλλευόµενοι έτσι το 

πλεονέκτηµα της ασφαλούς άµυνας από οχυρά σηµεία. Η πολύµηνη πολιορκία του 

Χάνδακα79 σύµφωνα και µε τις µαρτυρίες του Λέοντα του ∆ιακόνου ενδεικτική της 

δυσκολίας που συνάντησε ένας τόσο πολυάριθµος στρατός, µαρτυρεί ότι επρόκειτο για 

µία οχυρότατη πόλη. Ο Χάνδακας κατά το 960 περιβαλλόταν µε απόκρηµνα ψηλά τείχη80, 

διπλή τάφρο81, τείχη που στηρίζονταν σε θεµελίωση πάνω στο φυσικό βράχο µε 

ισχυρότατη κρηπίδα82, µία κατασκευή δηλαδή που ήταν ικανή να εξασφαλίσει στους 

άραβες πολύχρονη άµυνα. Όπως ήταν φυσικό η εκπόρθηση του Χάνδακα από το 

βυζαντινό εκστρατευτικό σώµα συνάντησε δυσκολίες ακριβώς γι αυτό το λόγο. Τα τείχη 

τελικά κατέρρευσαν (σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Λέοντος ∆ιακόνου), µετά από 

οκτάµηνη πολιορκία µε το περίφηµο τέχνασµα της διάνοιξης υπόσκαφης σήραγγας στην 

οποία τοποθετήθηκαν ξύλινοι δοκοί στη θέση του χώµατος που είχε αφαιρεθεί και στην 

κατάλληλη στιγµή πυρπολήθηκαν ώστε να καταρρεύσει ολόκληρο το υπερκείµενο τµήµα 

του τείχους αφήνοντας ελεύθερη δίοδο για την διείσδυση των επιτιθέµενων πολιορκητών. 

Εδώ αξίζει να ειπωθεί, ότι σύµφωνα µε τα ανασκαφικά δεδοµένα το αραβικό τείχος ήταν 

εδραιωµένο στο φυσικό βράχο και τα θεµέλιά του αποτελούνταν από µία ισχυρότατη 

τοιχοποιία εργασµένων λίθων83, γεγονός που θέτει υπό αµφισβήτηση το δίκην οµηρικής 

πολιορκητικής τέχνης τέχνασµα που επικαλείται ο Λ. ∆ιάκονος. 

 
Η οργάνωση µετά την ανακατάληψη. 

 
 

  
  

       
 

 
           

            
  

 

    
  

79 Τσουγκαράκης Κρήτη, σ. 358. 
80 Ο Λέων ∆ιάκονος αναφέρει στήν Ιστορία του βιβλίο Α΄ε΄6, ότι το αραβικό τείχος ήταν ιδιαίτερα ψηλό ες ύψος
τε αποχρώντως ήρτο, Λέων ∆ιάκονος σ. 110. Μόνο από την πλευρά της θάλασσας δεν υπήρχαν τείχη στα αραβικά 
χρόνια, γεγονός που αναφέρει ο ∆ιάκονος µε τη φράση εκ του θατέρου µεν γαρ πλευρού την θάλατταν είχε
φρουράν ασφαλή , και επιβεβαιώνεται από τις ανασκαφικές έρευνες που έχει διεξάγει στην περιοχή της Καστέλας 
πλάι στο βενετικό ναό του Αγίου Πέτρου η 13 Ε.Β.Α. Η κ. Λ. Σταρίδα, υπεύθυνη αρχαιολόγος, έχει παρουσιάσει σε 
διαλέξεις και στο Θ΄κρητολογικό συνέδριο τα συµπεράσµατά της όπου βεβαιώνει ότι αν και οι ανασκαφές (οι 
οποίες έχουν συναντήσει εκτεταµένα αραβικά στρώµατα µε πλούσια ευρήµατα) έχουν φθάσει σε βάθος µόλις 80 
εκατοστά από τη στάθµη της θάλασσας (ακριβώς δίπλα στη βόρεια ακτή του Ηρακλείου), δεν έχει βρεθεί κανένα 
ίχνος οχύρωσης στα αντίστοιχα αραβικά στρώµατα. Η περιορισµένη αυτή έρευνα την οδήγησε στο συµπέρασµα 
πως το βόρειο µέτωπο της πόλης ήταν ανοχύρωτο, βλ. και Κανάβας Κ., Η Κρήτη στο Αραβικό πλαίσιο, 
Κρητολογικά Γράµµατα 19, Ρέθυµνο (2001), σ. 94.  
81 Λ. ∆ιάκονος ό.π. σ.110 και προσέτι ταφρείαι δύο ες εύρος ότι µάλιστα και βάθος ικνούµεναι πέριξ αυτού
ωρωρύχατο. 
82 ο δε κριός τύπτων ουκ ανίη το έρυµα, και κατά µικρόν διασπών, την οικοδοµίαν, ες το ακριβές συµπεπιληµένην
ούσαν και δυσαπόσπαστον αναφέρει ο Λ. ∆ιάκονος, ό.π. σ.110. Το αληθές της µαρτυρίας επιβεβαιώνει η 
ανασκαφική έρευνα στη δεκαετία του ΄50, Ν. Πλάτων, Νέα στοιχεία διά την µελέτην των βυζαντινών τειχών του 
Χάνδακος, Κρητικά Χρονικά ΣΤ΄ σ. 444-459, όπου εµφανίζονται οι συµπαγείς µε ισχυρότατη τοιχοποιία λίθοι σε 
ψευτοϊσόδοµο σύστηµα κτισµένοι, οι οποίοι πατούν ακριβώς πάνω στην ειδικά διαµορφωµένη κρηπίδα του 
φυσικού βράχου. Ο Ν. Πλάτων σαφώς αποδεικνύει ότι πρόκειται για τα εναποµείναντα ίχνη του αραβικού τείχους 
επί του οποίου εδράστηκε το µεταγενέστερο βυζαντινό. 
83 βλ. παραπάνω υποσ.82. Ο Ν. Πλάτων βρίσκει (ό.π. σ.446) δόµους, πελεκητούς λίθους τινές µάλιστα εξαιρετικού
µήκους, εξικνούµενοι το 1,60µ. και υψηλοί µέχρι 0,65µ. Είναι κατανοητό ότι τέτοια κατασκευή θεµελιωµένη σε 
κρηπίδωµα φυσικού βράχου µάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να υποσκαφεί. 
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Μετά τη λαφυραγώγηση και την οριστική ήττα των Αράβων του Χάνδακα 

ακολούθησαν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις σ΄ ολόκληρη τη νήσο από το βυζαντινό 

στρατό84. Η πρώτη µέριµνα του Νικηφόρου Φωκά ήταν να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις 

για την εκ νέου εγκατάσταση της πολιτικής, διοικητικής και στρατιωτικής εξουσίας στο 

νησί. Μέριµνα η οποία απαιτούσε σοβαρότατες αποφάσεις λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 

που επικρατούσαν στη συµβίωση του ελληνικού και αραβικού στοιχείου επί 135 περίπου 

χρόνια. Συνήθως, οι µαρτυρίες για τη δράση του Νίκωνος του Μετανοείτε, την παρουσία 

του αγ. Αθανασίου Αθωνίτη και του αγ. Ιωάννη Ξένου εκλαµβάνονται σαν προσπάθεια 

επαναχριστιανισµού γεγονός που έχει έντονα αµφισβητηθεί85 και δεν είναι πλέον αποδεκτό 

από τη σύγχρονη έπιστηµονική έρευνα. Η άποψη που ο Schlumberger µεταφέρει, αρχικά, 

για πλήρη εξισλαµισµό του νησιού δεν είναι πλέον αποδεκτή86. Υπήρχε, πάντως, ένας 

πληθυσµός χριστιανικός που έµεινε αποµονωµένος επί 135 περίπου χρόνια από το σώµα 

της αυτοκρατορίας ο οποίος έβλεπε επιφυλακτικά τη βυζαντινή παρουσία στην Κρήτη. 

Υπήρχε ένας µεγάλος αναµφισβήτητα αραβικός πληθυσµός που έπρεπε να ενσωµατωθεί 

και να προσαρµοστεί στο νέο καθεστώς της νήσου, όχι πλέον σαν η κυρίαρχη εθνότητα 

αλλά σαν σύνοικοι µε τους χριστιανούς κατοίκους87. Στην πραγµατικότητα επρόκειτο για 

µία προσπάθεια καθιέρωσης εκ νέου του καθεστώτος της βυζαντινής αυτοκρατορίας σε 

διοικητικό, οικονοµικό, στρατηγικό επίπεδο αλλά ταυτόχρονα και αποκατάστασης του 

εκκλησιαστικού status. Οι έντονες και ενθουσιώδεις προσπάθειες (µε κηρύγµατα, 

περιοδείες, ίδρυση εκκλησιών και λόγους νουθεσίας) του Νίκωνος αλλά και του Ιωάννη 

Ξένου λίγο αργότερα µπορούν να γίνουν κατανοητές σαν προσπάθεια επαναφοράς του 

πληθυσµού στο σώµα του βυζαντινού διοικητικού και εκκλησιαστικού µηχανισµού όπως 

και σαν προσπάθεια εκχριστιανισµού των εναποµεινάντων Αράβων στο νησί88. Όσοι 

Μουσουλµάνοι επέζησαν και παρέµειναν στο νησί µεταστράφηκαν σταδιακά στον 

Χριστιανισµό89. Έγινε προσπάθεια να συρρικνωθεί, όσο ήταν δυνατόν, ο αραβικός 

πληθυσµός στην Κρήτη, σε τέτοιο βαθµό που ελάχιστες µαρτυρίες φθάνουν σε µας από 

τα αραβικά χρόνια. Οπωσδήποτε ο αριθµός των Αράβων που επέζησαν θα ήταν µεγάλος 

και υπήρξε γι αυτούς ιδιαίτερη αντιµετώπιση εκ µέρους των βυζαντινών90. Ένα µικρό µόνο 

 

  

         

84 Οι µαρτυρίες αναφέρουν ότι και κατά τη διάρκεια της πολιορκίας ακόµα, είχαν προηγηθεί εκκαθαριστικές 
επιχειρήσεις, ώστε να είναι ασφαλή τα νώτα του βυζαντινού στρατού. Μάλιστα, συγκρούστηκαν οι βυζαντινοί µε 
τις φρουρές των άλλων πόλεων, γεγονός που µαρτυρεί έµµεσα την ύπαρξη και χρήση οχυρών από τους Άραβες, 
Χρηστίδης Β., ό.π. σ.160. 
85 Τσουγκαράκης Crete, σ.75 και Τωµαδάκης Ν., Προβλήµατα της εν Κρήτη Αραβοκρατίας (826-961), ΕΕΒΣ 30 
(1960), σ.1 κ.ε. και Παναγιωτάκης Ν., Ζητήµατά τινά της κατακτήσεως της Κρήτης υπό των Αράβων, ΚΧ 15-16 
(1961-2), ΙΙ, σ.9 κ.ε. ∆εν αναφερόµαστε µε περισσότερες λεπτοµέρειες στο θέµα, ακριβώς επειδή θεωρούµε 
αποδεκτή την άποψη ότι οι Άραβες δεν φέρθηκαν στην περίπτωση της Κρήτης διαφορετικά από ότι σε άλλες 
αραβοκρατούµενες περιοχές (Τσουγκαράκης Crete, σ.75). 
86 Schlumberger G., O αυτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς. Αθήνα 1905, σ.117 κ.ε. 
87 Βλ. Παρακάτω υποσηµ. 90. 
88 για το θέµα βλ. επόµενες σελίδες. 
89 Κανάβας Κ., Η Κρήτη στο Αραβικό πλαίσιο, Κρητολογικά Γράµµατα 19, Ρέθυµνο (2001), σ. 95. 
90 Η υποδούλωση του Αραβικού πληθυσµού που κατοικούσε την ύπαιθρο χώρα εµφανίζεται σαν αναίµακτη από το 
Λέοντα ∆ιάκονο, ανδραποδισάµενος τε ταύτην (την χώραν), και ληϊσάµενος, και το αντίξουν άπαν αναιµωτί
παραστησάµενος, ό.π. σ.140., και ο Άραβας ιστορικός Abu'l-Mahacen αναφέρει ότι µετά το 961 άλλοι Άραβες 
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µέρος των ηττηµένων αράβων (συµπε-ριλαµβανοµένων του εµίρη και των µελών της 

οικογένειάς του), µεταφέρθηκε στην Κων/λη για την τέλεση του θριάµβου του στρατηγού 

Νικηφόρου Φωκά91. Σύµφωνα µε µαρτυρίες αραβικών πηγών ένα µεγάλο µέρος του 

αραβικού πληθυσµού επιβιβάστηκε στο στόλο και διέφυγε προς την Ισπανία, τη Σικελία 

και την Αίγυπτο92. Ένα σηµείο (που συχνά αναφέρεται από τους περιηγητές οι οποίοι 

επισκέφθηκαν κατά καιρούς την Κρήτη93) φέρεται ως τόπος εγκατοίκησης εναποµεινάντων 

Αράβων είναι η Αµπαδιά στην περιοχή Αµαρίου στο Ρέθυµνο. Πρόκειται για χωριά94 των 

οποίων οι κάτοικοι θεωρούνται απόγονοι των Σαρακηνών. Σε µεταπτυχιακή του εργασία ο 

Γιάννης Φαντάκης95 συσχετίζει και αξιοποιεί όλες τις πληροφορίες και απόψεις που είναι 

διαθέσιµες για το ζήτηµα της κατοίκησης των εναποµεινάντων Αράβων. Αναγνωρίζει 58 

οικισµούς (τοπωνύµια) σ΄ ολόκληρη την Κρήτη που µπορεί να γίνει συσχετισµός µε 

αραβική ρίζα λέξεων-ονοµάτων. Οι οικισµοί που πιθανόν αποτέλεσαν κατοικία Αράβων δεν 

είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι. Συγκεκριµένα96 εµφανίζεται παρουσία τέτοιων οικισµών 

στη ∆υτ. Κρήτη στην περιοχή Κυδωνίας και Σελίνου. Στο Ρέθυµνο στην περιοχή Αµαρίου 

µέχρι και Μυλοπόταµο. Η µεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στο Ηράκλειο στις 

επαρχίες Τεµένους, Πεδιάδας και Μονοφατσίου. Στην Ανατολική Κρήτη, αντίθετα 

παρατηρείται ασθενής παρουσία. Παρατηρήσεις που συµπίπτουν µε την παρουσία 

οχυρώσεων στις περιοχές αυτές µε µία πύκνωση που είναι ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή 

του Ηρακλείου. Πριν εξαχθούν όποια συµπεράσµατα, πρέπει να κατανοηθεί ότι η απόφαση 

της Βυζαντινής αρχής να επιτρέψει την κατοίκηση Αράβων στο νησί αποδίδοντάς τους 

εδάφη θα έγινε µε γνώµονα την εύκολη επιτήρησή τους καθώς και µε δεδοµένη τη 

γειτονική παρουσία οχυρών θέσεων όπου φρουρές και τµήµατα στρατού ήταν 

εγκατεστηµένα. 

Είναι σίγουρο ότι η έντονη προσπάθεια της ορθόδοξης εκκλησίας στην 

απελευθερωµένη Κρήτη και ιδιαίτερα η δράση του οσίου Νίκωνος, όπως και του Ιωάννη 

Ξένου ήρθε σαν συνεπικουρία στην προσπάθεια καθιέρωσης και επιβολής της βυζαντινής 

εξουσίας. Με την κατανόηση των παραπάνω αντιλαµβανόµαστε ότι η επιβολή της 

βυζαντινής παρουσίας ως διοικητικού-πολιτικού µηχανισµού εξουσίας αντιµετώπισε 

δυσκολίες97. Ενδεικτική γι αυτό το γεγονός είναι η έλειψη µαρτυριών για τη συµµετοχή 

 

 

    

  

µετανάστευσαν ενώ οι περισσότεροι παρέµειναν αρνούµενοι τη θρησκεία τους, Σταυρινίδης Ν., Ειδήσεις Αράβων 
ιστορικών περί της Αραβοκρατίας εν Κρήτη, Κρητικά Χρονικά ΙΕ-ΙΣΤ τεύχος ΙΙ, σ.79.  
91 Τσουγκαράκης ό.π.  σ.73, 74. 
92 Χρηστίδης Β. ό.π. σ.165. 
93 Καλαϊτζάκη Βασ., Η Κρήτη και οι Σαρακηνοί, Αθήνα 1984, σ.191-196. 
94Κουρούτες, Νίθαυρη, Άγιος Ιωάννης, Αποδούλου, Βαθειακό, Άρδακτος, Λοχριά, Ρίζικας, Σάτα, Κλήµα και 
ονοµάζονται Αµπαδιά, στο Γενεράλι Εµµ., Επίτοµος Γεωγραφία της νήσου Κρήτης, Αθήνα 1902, σ.35 και 
Τωµαδάκη Ν. Προβλήµατα της εν Κρήτη Αραβοκρατίας (826-961), ΕΕΒΣ 30 (1960), σ. 17, υποσηµ.3.  
95 Φαντάκης Γιάννης, Οι οικισµοί της Κρήτης κατά τη Β΄ Βυζαντινή περίοδο, Ρέθυµνο 2001, σ. 248-256. 
96 ό.π., σ.253. 
97 Τσουγκαράκης Crete, σ.75-77. 
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του ντόπιου πληθυσµού στον αγώνα µεταξύ Βυζαντινών και Μουσουλµάνων στην 

Κρήτη98. 

Η παραπάνω δυσκολία σε συνδυασµό µε τον έντονο φόβο µιας αναµενόµενης 

επιστροφής των Αράβων µε στόχο να διεκδικήσουν την κυριαρχία εκ νέου της Κρήτης99, 

οδήγησε την κεντρική εξουσία του Βυζαντίου να λάβει µία σειρά µέτρα που θα 

καθιστούσαν σαφή, έντονη και αποτελεσµατική την κυριαρχία των Βυζαντινών στο νησί. 

Η Κρήτη έπρεπε να αποκτήσει ένα δίκτυο στρατιωτικών βάσεων που θα ήταν σηµεία ικανά 

να ικανοποιήσουν µία σειρά από ανάγκες. Έπρεπε να εξασφαλισθεί η ακεραιότητα, η 

περιουσία και η ζωή των κατοίκων, να φυλαχθούν τα παράλια από πιθανές επιθέσεις των 

Αράβων, να εγκαθιδρυθεί χωρίς αµφισβητήσεις η Βυζαντινή εξουσία µε έλεγχο στην 

οικονοµία, στην παραγωγή και στο φρόνηµα του πληθυσµού. Για τους σκοπούς αυτούς ο 

Νικηφόρος Φωκάς διέταξε να κατεδαφιστούν τα τείχη του Χάνδακα, µαζί µε τα 

οικοδοµήµατα που είχαν µείνει όρθια µετά τη λεληλασία ώστε να µην είναι δυνατόν να 

κατοικηθεί ξανά η πόλη100. Η στρατηγική του εµπειρία αξιολόγησε σαν λίαν επικίνδυνη τη 

θέση του πολίσµατος δίπλα στην ανοικτή βόρεια θάλασσα της Κρήτης. Η εµπειρία της 

προηγούµενης περιόδου, όταν η θάλασσα του Αιγαίου από την Ίο και κάτω, (όπου άρχιζε 

το «mare arabicum»), ήταν στον πλήρη έλεγχο των Αράβων, είχε αφήσει οδυνηρές 

αναµνήσεις101. Επιπλέον, η κατάρριψη και ισοπέδωση του Χάνδακα ήταν κατάρριψη του 

συµβόλου κυριαρχίας και δύναµης των Σαρακηνών πειρατών όπως στην πραγµατικότητα 

είχε καταστεί η πόλη τα τελευταία 100 τουλάχιστον χρόνια σε ολόκληρη την Ανατολική 

Μεσόγειο. Αµέσως µετά διέταξε την οικοδόµηση µίας νέας πόλης όπου θα εγκαθιστούσε 

τη στρατιωτική διοίκηση, το διοικητικό κέντρο του θέµατος της Κρήτης σε έναν οχυρό 

τόπο όχι µακριά από τον Χάνδακα, το Τέµενος. Έκτισε εκεί ένα οχυρό κάστρο στο 

δίκορφο ύψωµα της σηµερινής Ρόκας. Η µαρτυρία του Λ. ∆ιακόνου είναι ακριβής και 

συγκεκριµένη για την ίδρυση της νέας πρωτεύουσας επί τινα λόφον υψηλόν και ανάντη, 
ουκ απωτάτω του κατερειπωθέντος άστεος υπερκείµενον, ίεται, και παµπληθεί τειχίον 
οικοδοµείν εγκελεύεται. ανεπισφαλής γαρ ο χώρος εδόκει, και προς έρυµα καρτερός, 
κρηµνοίς τε διερρωγώς και φάραγξιν αποτόµοις εκατέρωθεν, κακ της κορυφής αεννάους 
αναδιδούς πίδακας, και τοις ύδασι τούτων καταρρεόµενος. του δε ερύµατος ασφαλέστατά 
τε και στερεώτατα εξεργασθέντος, στρατιάν αξιόχρεων τω χώρω εγκατοικίσας, Τέµενος το 

 
           

   

   
          

   
         

98 Χρηστίδης Β., Η κατάληψη της Κρήτης από τους Άραβες (824). Μία αποφασιστική καµπή στον αγώνα µεταξύ
του Βυζαντίου και Ισλάµ. Αθήνα 1982, σ.162.  
99 Υπήρχε ο φόβος της αντίδρασης των συµµαχικών αραβικών φύλων όπως οι Φατµίδες της Β. Αφρικής «Άφροι» 
όπως αποκαλούνταν από τους βυζαντινούς, φόβος που τελικά αποδείκτηκε αστήρικτος, Χρηστίδης, σ.166. 
100 Λέων ∆ιάκονος, Ιστορία, βιβλ. Β΄η΄16, εκδ. Κανάκη, Αθήνα 2000, σ.140, τον περίβολον ο Νικηφόρος
κατασκάπτειν διακελεύεται. του δε πολλαχή κατεριπωθέντος, (sic) επί την χώραν αύθις απήγε την δύναµιν. Βλ. και 
Τσουγκαράκη Crete, σ. 72. 
101 Ο στόλος του Νικηφ. Φωκά ακινητοποιήθηκε προσωρινά στην Ίο κατά τον ερχοµό του στην Κρήτη, µέχρις 
ότου δύο καρπαθικά πλοία ανέλαβαν να τονοδηγήσουν στα παράλια της Κρήτης. Χρηστίδης Β., Η κατάληψη της
Κρήτης από τους Άραβες (824). Μία αποφασιστική καµπή στον αγώνα µεταξύ του Βυζαντίου και Ισλάµ. Αθήνα 
1982, σ.158-9. Βλ. επίσης, παραπάνω, υποσ. 67 και 74.  
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άστυ ωνόµασε102. Πριν ο Νικηφόρος Φωκάς επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη 

δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση της νέας διοικητικής και 

εκκλησιαστικής οργάνωσης στην Κρήτη. Οργάνωσε την άµυνα του νησιού, 

επισκευάζοντας ή ιδρύοντας οχυρά όπου έκρινε απαραίτητο, άφησε παντού στρατιωτικές 

δυνάµεις και φρουρές, όπως και οπλισµένα πυρφόρα πολεµικά πλοία για τον φόβο µίας 

πιθανής επιστροφής των Αράβων. Οι στρατιωτικές δυνάµεις που άφησε στην Κρήτη 

αποτελούνταν -σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Λ. ∆ιακόνου- από Έλληνες, Αρµενίους και 

άλλες φυλές103. Πληροφορία που φανερώνει ένα ευρύτερο εποικιστικό σχέδιο της 

βυζαντινής εξουσίας και συνηγορεί στην έντονη προσπάθειά της να ενισχύσει και σαν 

συνέπεια να καθιερώσει το βυζαντινό στοιχείο στο νησί. Οι νέοι οικιστές οι οποίοι διέθεταν 

«βυζαντινό» φρόνηµα είναι λογικό ότι αποτέλεσαν την κρίσιµη µάζα για την 

επανεδραίωση της βυζαντινής εξουσίας στο νησί και την τόνωση αντίστοιχου 

φρονήµατος104. Αν και δεν διαθέτουµε γραπτές πληροφορίες για άλλα σηµεία της Κρήτης, 

είναι σίγουρο ότι κτίστηκαν ή επισκευάστηκαν κι άλλα οχυρά ανάλογης σπουδαιότητας µε 

αυτό του Τεµένους, (κάτι το οποίο διαπιστώνει και η έρευνά µας), ώστε να αποτελέσουν 

κέντρα ασφαλούς εγκαθίδρυσης της στρατιωτικής και διοικητικής µηχανής του 

Βυζαντίου105. Πρόκειται για ένα οχυρωτικό πρόγραµµα που θα σχεδιάστηκε και πιθανότατα 

εκτελέστηκε για τις ανάγκες αυτής της περιόδου µε τα δεδοµένα που προαναφέρθηκαν. 

 
Οι επόµενοι αιώνες (11ος-12ος). 

 

Μετά την αποκατάσταση της τάξης και την επιστροφή σε µια ζωή φυσιολογική, η 

Κρήτη εξαφανίζεται από τις βυζαντινές πηγές για περισσότερο από έναν αιώνα. Η περίοδος 

αυτή αν και δύσκολη οικονοµικά ήταν µία περίοδος κατά την οποία ενισχύθηκαν οι δεσµοί 

µε το κέντρο. Η ασφάλεια που επικράτησε στο νησί, αποτέλεσµα διοικητικής και 

στρατιωτικής οργάνωσης, όπως και απουσία εισβολής και απειλών, ενδυναµώνει τους 

δεσµούς µε την πρωτεύουσα106. Κατά την εποχή των Κοµνηνών και των Αγγέλων 

 

           
 

            
    

              
           

            
 

  
               
         

102 Λέων ∆ιάκονος, ό.π. σ.140 και Τσουγκαράκης Crete, σ.72. Παρακάτω, θα αναφερθούµε αναλυτικά στο κάστρο 
του Τεµένους, όπως και στη θέση που αυτό κατείχε στο οχυρωµατικό σχέδιο της Κρήτης. 
103 Αρµενίων τε και Ρωµαίων και συγκλύδων ανδρών φατρίας ενοικισάµενος, και πυρφόρους τριήρεις εις φυλακήν
ταύτης καταλιπών, Λέων ∆ιάκονος, ό.π. σ.140, πληροφορία που αξιοποιεί ο Τσουγκαράκης, (ό.π., σ.73). O Ιωανν. 
Καµενιάτης αναφέρει ότι επί Ρωµανού Β' ο στρατός αποτε΄λούνταν από ευάριθµους ξένους στρατολογηθέντες 
από τους Σκλαβηνούς κυρίως, όπως και ότι στην εκστρατεία για την ανάκτηση της Κρήτης επί Λέοντος ΣΤ' 
υπήρχαν 700 Ρώσοι στρατολογηθέντες µε το στόλο, Καµενιάτης Ιωάννης, Βασίλειος Τάξις, βιβλ. Β', κεφ.µε' 
Εις την Άλωσιν Θεσσαλονίκης, PG 109, 541-553. 
104 Το πραγµατικό πρόβληµα των βυζαντινών που επανάκτησαν την Κρήτη δεν ήταν, νοµίζω, η επαναφορά των
ντόπιων κατοίκων στο Χριστιανισµό, αλλά ο «αναβυζαντινισµός» τους αναφέρει ο Χρηστίδης ό.π. σ.163. 
105 Η εγκατάστασις των στρατιωτών του Νικηφόρου του Φωκά (µετά την αποχώρησιν αυτού εκ της νήσου και τον
Θρίαµβον), σηµαίνει ιδία την παραχώρησιν εις τους συντελεστάς της νίκης µέσων ζωής προς συντήρησιν, 
στηριγµάτων προς υπεράσπισιν του κράτους και την εγκαθίδρυσιν µονίµου στρατιωτικής δυνάµεως προς άµυναν
της Κρήτης αναφέρει ο Ν. Τωµαδάκης, Προβλήµατα της εν Κρήτη Αραβοκρατίας (826-961 µ.Χ.), ΕΕΒΣ Λ΄, (1960-
61), σ.9. Ο Ch. Lebeau στο Historie du Bas-Empire, τ. XIII Παρίσι 1832 σ.48-49 γράφει: είχε εγκαταστήσει
φρουρές και σ΄ άλλα επίκαιρα σηµεία του νησιού για την αποτελεσµατική φρούρησή του από κάθε αραβική
επιδροµή ή απόπειρα για την ανακατάληψή του από τους Σαρακηνούς. 
106 Τσουγκαράκης Crete, σ.76. 
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µαρτυρείται η µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη της Β΄ Βυζαντινής περιόδου. Ένα 

ιστορικό γεγονός, η επανάσταση του Καρύκη επί Αλεξίου του Α΄ Κοµνηνού βγάζει την 

Κρήτη από την αφάνεια -ένεκα της σιωπής των πηγών. Ο Καρύκης, πιθανόν ∆ούκας ή 

Κατεπάνω, δηλαδή διοικητής της Κρήτης, προκαλεί το 1090-91 επανάσταση, ίσως για 

φορολογικούς λόγους. Μόλις η πρωτεύουσα ξέµπλεξε µε τον πόλεµο κατά του Τούρκου 

Τζαχά έστειλε στόλο κατά του Καρύκη µε την διοίκηση του Μέγα ∆ούκα Ιωάννη ∆ούκα. 

Με το άκουσµα της προσέγγισης του στόλου οι ντόπιοι εξεγέρθηκαν εναντίον του Καρύκη 

τον θανάτωσαν και πρόσφεραν αµαχητί το νησί στις αυτοκρατορικές δυνάµεις. Η εξέλιξη 

αυτή µαρτυρεί µία διάσταση µεταξύ του επαρχιακού διοικητή και πιθανόν κάποιων 

οµάδων αριστοκρατών αξιωµατούχων µε τα λαϊκά στρώµατα της Κρήτης107. Θα πρέπει να 

συνδέσουµε τη µετέπειτα περίοδο µε την παροχή γαιών αλλά και προνοµίων σε 

οικογένειες ευγενών που στάλθηκαν στην Κρήτη. Εδώ, µπορούµε να συσχετίσουµε το 

θρύλο για τα δώδεκα αρχοντόπουλα, µια πολυσυζητηµένη υπόθεση, που όµως, 

πιθανότατα απηχεί µία πραγµατικότητα. Πρόκειται για οικογένειες ευγενών της 

Κωνσταντινούπολης που εγκαθίστανται στην Κρήτη και µοιράζονται το µεγαλύτερο µέρος 

της γης της σαν φέουδα108. Είναι η εποχή που η συγκέντρωση γης στα χέρια λίγων 

οικογενειών αποκτά διαστάσεις στα όρια του Βυζαντίου. Το έγγραφο για την επαναφορά 

στα χέρια της οικογένειας των Σκορδίληδων των γονικών κτηµάτων µε χρονολογία 1182, 

φανερώνει πως επί Κοµνηνών έγινε εγκατάσταση στρατιωτών στην Κρήτη, άγνωστο πότε 

ακριβώς, γεγονός που πιθανόν να σχετίζεται µε την επανάσταση του Καρύκη.  

Ταυτόχρονα, σαν αποτέλεσµα του γεγονότος της επανάστασης του Καρύκη αλλά και 

της ευρύτερης διάχυτης ανασφάλειας στο χώρο της αυτοκρατορίας θα πρέπει να 

αναζητήσουµε το σχεδιασµό και την εκτέλεση οχυρώσεων στην Κρήτη. Κάτι παρόµοιο 

συνέβη την ίδια περίοδο στην Κύπρο, στην προσπάθεια της αυτοκρατορίας να καταστεί το 

νησί βάση για τον έλεγχο της περιοχής και για την ανάκτηση της Μ. Ασίας. Οι Κοµνηνοί 

έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκπόνηση οχυρωµατικού προγράµµατος για ανέγερση 

κάστρων που θα φιλοξενούσαν τις στρατιωτικές δυνάµεις της αυτοκρατορίας και θα 

δηµιουργούσαν ισχυρή ναυτική και στρατιωτική βάση για την επίτευξη των παραπάνω 

στόχων στην Κύπρο109.Κατά τον 11ο αι. αρκετές επιθέσεις των Αράβων στο Ιλλυρικό, στα 

νησιά του Αιγαίου, στα παράλια της Πελοποννήσου110 σε συνδυασµό µε τους αυξηµένους 

κινδύνους στα Βαλκάνια προκαλούν έντονη ανασφάλεια σε στρατηγικό επίπεδο και 

εκπονείται νέο οχυρωµατικό πρόγραµµα επισκευής, επέκτασης, ενίσχυσης ή δηµιουργίας 

 

  

 

107 Τσουγκαράκης Κρήτη, σ.360-1. 
108 Έχουν γραφεί πολλά για το θέµα και τα έγγραφα που επικαλούνται οι υποστηρικτές της υπόθεσης θεωρούνται 
πλαστά εκτός από αυτό που ορίζει τις περιουσίες της οικογένειας των Σκορδιλών Ξανθουδίδης Στ., Το δίπλωµα 
(Προβελέγγιον) των Σκορδιλλών Κρήτης, ΕΕΚΣ 2 (1939), σ.299, και Τσουγκαράκης Κρήτη, Ι, σ.363. Το γεγονός 
είναι πως δίκαια αµφισβητείται η γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, επειδή απορρέουν από την ανάγκη για διατήρηση 
προνοµίων που οι Βενετοί αφαίρεσαν από ευγενείς κρητικές οικογένειες κατά τον 13ο αι. 
109 Μπακιρτζή-Παπανικόλα ∆ήµητρα, Βυζαντινή Μεσαιωνική Κύπρος, Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου, 
Λευκωσία 1997, σ.20 και Crena de Iongh Daniel, Byzantine Cyprus, 1962 (δακτυλόγραφο κείµενο), σ.ΧΧV. 
110 Στα 1033 ο στρατηγών εν Ναυπλίω πατρίκιος Νικηφόρος Καραντηνός αντιµετωπίζει στα παράλια του αργολικού 
κόλπου Άραβες. Χριστοφιλοπούλου Αικατ., Βυζαντινή Ιστορία, τ. Β2, σ.197. 
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νέων οχυρώσεων. Παρά την εντεινόµενη ανασφάλεια στα ανατολικά σύνορα της 

αυτοκρατορίας ιδιαίτερα µετά τις ήττες του Βυζαντίου στο Ματζικέρτ και στα 

Μυριοκέφαλα η περίοδος των Κοµνηνών στην Κρήτη, είναι περίοδος οικονοµικής 

ανάπτυξης και ασφάλειας. Οι τοπικές συνθήκες υπαγορεύουν διαφορετική στάση στο 

ντόπιο πληθυσµό από αυτήν της περιοχής των ανατολικών συνόρων111. Το γεγονός αυτό 

ενθαρρύνει τους κατοίκους που είχαν τραβηχτεί στην ενδοχώρα να κατοικήσουν στα 

παράλια, ειδικότερα στα βόρεια παράλια της νήσου. Οι αρχαιολογικές µαρτυρίες δείχνουν 

ότι (άγνωστο πότε ακριβώς), µέσα στον 11ο αιώνα πόλεις όπως ο Χάνδακας112, τα Χανιά, 

το Καστέλλι Κισσάµου κατοικούνται, οχυρώνονται και λειτουργούν σαν κέντρα εµπορίου. 

Μετατρέπονται σε αστικά κέντρα. Η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση της Κρήτης κατά 

τον 11ο αιώνα δεν θα πρέπει να ήταν πολύ διαφορετική από αυτήν που γενικά επικράτησε 

αυτόν τον αιώνα σ΄ όλον το βυζαντινό κόσµο. Οι µικρές πόλεις που υπήρχαν στο  νησί 

είχαν αναπτύξει κάποια αστική δραστηριότητα και ήδη πριν από τη βενετική κατάκτηση 

υπήρχε εµπορική κίνηση στο Χάνδακα113. Ένδειξη για την ισχυρή παρουσία του κράτους 

κατά τον 12ο αιώνα αποτελεί το γεγονός ότι οι δυτικοί δεν είχαν εµπορικά προνόµια στο 

νησί άρα το κράτος κέρδιζε µεγάλα ποσά από την είσπραξη φορολογίας ώστε να µην 

παραχωρήσει τέτοια προνόµια. Στον Χάνδακα αρχικά, στράφηκαν πολύ γρήγορα οι 

Βενετοί114 οι επόµενοι κυριάρχες του νησιού µετά το 1211. Η Κρήτη, αντικείµενο 

αγοραπωλησίας το 1204 ανάµεσα στο ∆όγη Dandolo και στους Γενουάτες, πωλήθηκε αντί 

1000 µάρκων στη Γαληνοτάτη ∆ηµοκρατία της Μεσογείου. Η Βενετική παρουσία ίσχυσε, 

όµως, µόνο µετά το 1211 ύστερα από σκληρό πόλεµο της Βενετίας µε τον Γενοβέζο 

τυχοδιώκτη αυτοαποκαλούµενο κόµη της Μάλτας, τον Ενρίκο Πεσκατόρε. Αυτός είχε το 

1206 αποβιβαστεί στην Κρήτη και επισκεύασε άλλες, έχτισε άλλες οχυρώσεις από όπου 

αµύνθηκε σθεναρά κατά των Βενετών. Η λιγόχρονη παρουσία του Πεσκατόρε έχει 

δηµιουργήσει την εντύπωση ότι σ'  αυτόν οφείλεται η οχύρωση των σοβαρότερων θέσεων 

που βρίσκουµε τειχισµένες την επόµενη περίοδο, όπως και αυτή του ίδιου του Χάνδακα115. 

Το θρυλούµενο οχυρωµατικό πρόγραµµα του Γενουάτη Πεσκατόρε εµφανίζεται µε τη 

 

 

     
 

111 Το 1030 ο Ρωµανός Γ' επιτίθεται στο Χαλέπι της Συρίας εκµεταλλευόµενος τον ανταγωνισµό Τούρκων-Αράβων. 
Γεγονός που επιβεβαιώνει την επαναδραστηριοποίηση των Αράβων κατά τον 11ο αι. 
112 Αναφερθήκαµε παραπάνω στις ανασκαφικές έρευνες της τελευταίας δεκαπενταετίας (στο σύνολό τους 
αδηµοσίευτες) µε την επίβλεψη της κ. Σταρίδας οι οποίες αποκαλύπτουν κατοίκηση του Χάνδακα τουλάχιστον από 
το β΄ µισό του 11ου αι. Στοιχεία του υλικού αυτού συνέθεσαν την ανακοίνωση της κ. Σταρίδα στο Θ' Κρητολογικό 
συνέδριο. Βλ. και Πλάτων Ν., Τα τείχη του Χάνδακος κατά την Β' Βυζαντινή περίοδον, Κρητικά Χρονικά Α' (1947), 
σ.240-246, όπου αναφέρει ότι µε πρόχειρη επανατείχιση κατοικείται ο Χάνδακας µετά την αποτυχηµένη 
προσπάθεια να λειτουργήσει το Τέµενος σαν πρωτεύουσα. 
113 Byzantine Crete in the Navigation and Trade Networks of Venice and Genoa, Oriente e Occidente tra Medioevo 
ed Eta Moderna, Studi in Onore di Geo Pistarino, επιµ. Laura Balletto, t. 2, Γένοβα 1997, σ. 524. 
114 Γάσπαρης Χ., Γη και αγρότες στη Μεσαιωνική Κρήτη 13ος-14ος αι., Αθήνα, 1997, σ. 21. 
115 Πλάτων Ν., Τα τείχη του Χάνδακος κατά την Β' Βυζαντινή περίοδον, Κρητικά Χρονικά Α' (1947), σ.239-240, 
όπου αντικρούει την άποψη που παρουσιάζει ο Gerola και επισηµαίνει ότι ήδη υπήρχαν πύργοι και οχυρωµατικός 
περίβολος, όπως αποκάλυψε η αρχαιολογική έρευνα µε τη δική του επιστασία. Το θέµα τον απασχολεί και σε δύο 
επόµενα λεπτοµερέστατα δηµοσιεύµατα στα Κρητικά Χρονικά, (Πάλιν περί των βυζαντινών τειχών του Χάνδακος, 
Κρητικά Χρονικά ∆' (1955), σ.353-360, και Νέα στοιχεία διά την µελέτην των βυζαντινών τειχών του 
Χάνδακος, Κρητικά Χρονικά ΣΤ΄ (1952) σ. 439-459), όπου η ύπαρξη οχυρώσεων στο Χάνδακα κατά τη 
Β' βυζαντινή περίοδο είναι αναµφισβήτητη. 
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µορφή πληροφοριών που ο Giuseppe Gerola συναντά σε ανώνυµους χρονογράφους της 

ιταλικής µεσαιωνικής γραµµατείας116  

Μετά το 1204 η Βυζαντινή κυριαρχία τερµατίζεται στο νησί της Κρήτης. Ο ερχοµός του 

Πεσκατόρε στο νησί δεν συναντά αντίσταση, ένδειξη ότι η βυζαντινή στρατιωτική 

διοικητική µηχανή είχε καταρρεύσει όντας ακέφαλη και χωρίς οδηγίες ή κατευθύνσεις από 

την πρωτεύουσα117. 

 

Μεθοδολογικά προβλήµατα: 
 

∆ιαρκής χρήση των οχυρών θέσεων: 
Οι βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη σε ένα µεγάλο ποσοστό οικοδοµούνται σε θέσεις 

οι οποίες ήταν σε χρήση συνεχώς είτε περιστασιακά από την αρχαιότητα, ακόµα και από 

τα προϊστορικά χρόνια. Κάτι τέτοιο αποτελεί πηγή δυσκολιών στην αναγνώριση των 

οχυρώσεων, των δοµικών υλικών, της διάσπαρτης κεραµεικής και κατά συνέπεια της 

χρονολόγησης. Ιδιαίτερη δυσκολία για την αναγνώριση αν το συγκεκριµένο µνηµείο 

ανήκει στη Β΄βυζαντινή περίοδο προκαλεί η χρήση του κατά τη βενετοκρατία, κάτι που 

συµβαίνει σε πολλά από τα βυζαντινά οχυρά στην Κρήτη και στο Αιγαίο γενικότερα. Είναι 

χαρακτηριστική η εικόνα που συναντούµε σε οχυρώσεις στην Κρήτη όπου στα θεµέλια να 

συναντούµε κυκλώπεια τείχη (αποµεινάρι των υστεροµινωικών ή/και των αρχαϊκών 

χρόνων), ρωµαϊκές βάσεις κι ελληνιστικά λείψανα ενσωµατωµένα σαν σπόλια στο 

βυζαντινό τείχος, το οποίο συµπληρώνεται κι επισκευάζεται από τους βενετούς. Κι ακόµα 

στην κορυφή του οχυρωµατικού περιβόλου να βρίσκουµε πολεµίστρες της τούρκικης 
περιόδου118. Η παραπάνω περίπτωση φέρνει δυσκολίες που είναι καθοριστικές ως προς τον 

εντοπισµό της χρήσης και της χρονολόγησης του µνηµείου. Η έλλειψη ανασκαφικών 

δεδοµένων στα βυζαντινά οχυρά είναι σχεδόν παντελής119, ενώ όπου υπάρχουν 

αρχαιολογικές έρευνες αποτελεί τούτο σηµαντικότατη βοήθεια για την επιβεβαίωση ή 

απόρριψη όποιας γνώµης για τη χρήση και τη χρονολόγηση του µνηµείου. Μία τέτοια 

περίπτωση είναι η βυζαντινή ακρόπολη της Γόρτυνας η οποία έχει επιµελώς ανασκαφεί 

από την ιταλική αρχαιολογική σχολή. Τα ευρήµατα  (νοµίσµατα, κεραµεική, επιγραφές), 

επιβεβαιώνουν τις αρχιτεκτονικές ενδείξεις (µορφολογικά χαρακτηριστικά, υλικά 

τοιχοποιίας, κονιάµατα, σπόλια), που προκύπτουν από τη µελέτη των οχυρώσεων.  

 
Τεχνολογία των οχυρώσεων: 

Επιπρόσθετα, ουσιαστική δυσκολία στην αναγνώριση των βυζαντινών οχυρώσεων 

αποτελεί η ίδια η τεχνολογία των οχυρώσεων. Συγκεκριµένα, η εµπειρία που µεταφέρουν 

οι βυζαντινοί στην κατασκευή και συντήρηση των οχυρώσεων, στηρίζεται στο γνωστικό 

 

 

116 Gerola, σ.93 κ.ε. 
117 Πλάτων Ν., Τα τείχη του Χάνδακος κατά την Β' Βυζαντινή περίοδον, Κρητικά Χρονικά Α' (1947), σ.239-240. 
118 µία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα τείχη της Β∆ πλευράς στο Καστέλλι Κισσάµου. 
119 βλ. παραπάνω σ. 7. 
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υπόβαθρο της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου120. Οι γνώσεις στη Μηχανική, 

Οικοδοµική, Μαθηµατικά και στη Στρατηγική τέχνη, ελάχιστες καινοτοµίες γνώρισαν στην 

υπερχιλιόχρονη πορεία του βυζαντινού πολιτισµού. Έτσι, δεν παρατηρούµε ιδιαίτερες 

τοµές στην οχυρωτική τεχνολογία όλη αυτήν την περίοδο121. Η εµπειρία που προέκυπτε 

από τις πολιορκίες διαµορφώνει µικρές µόνο αλλαγές και προσαρµογές στην τεχνική, στο 

αρχιτεκτονικό σχέδιο και στη χρήση των υλικών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί η πολύ συνηθισµένη χρήση της χυτής τοιχοποιίας122 στους οχυρωµατικούς 

περιβόλους και στους πύργους ενίοτε. Αυτή η τεχνική ταχείας και αποτελεσµατικής 

οικοδόµησης οχυρώσεων ήταν σε χρήση από τα πρώιµα βυζαντινά χρόνια µέχρι και την 

τουρκοκρατία. Ευνόητο είναι ότι αυτή η διαχρονικότητα στη χρήση της οχυρωτικής 

τεχνικής δυσχεραίνει την αναγνώριση των οικοδοµικών φάσεων στις οχυρώσεις. 

 
Το πρόβληµα της σιωπής των πηγών: 

Είναι γνωστό το πρόβληµα της σιωπής των πηγών που αφορούν την ιστορία της 

Κρήτης κατά τη βυζαντινή περίοδο. Ενώ αφθονούν οι πηγές για προγενέστερες περιόδους, 

από τον 5ο αιώνα και ύστερα, µέχρι τον 13ο παρατηρείται µια περίεργη, όντως123, σιωπή 

των κάθε λογής πηγών για την περιοχή της Κρήτης. Οι ιστορικές, φιλολογικές και 

αρχειακές πηγές εκλείπουν, µε ελάχιστες εξαιρέσεις για µείζονα γεγονότα όπως η 

κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες και η ανάκτησή της από τους Βυζαντινούς124.  

 

 
Έλλειψη συνολικών µελετών: 

Η δυσκολία µας να κατανοήσουµε στο σύνολό του το οχυρωµατικό σχέδιο που είχε 

εκπονήσει η βυζαντινή αυτοκρατορία για την Κρήτη είναι µέρος ενός γενικότερου 

µεθοδολογικού προβλήµατος. Μία ιδιαιτερότητα στην έρευνα για τη βυζαντινή οχυρωτική 

είναι το ότι η µελέτη των βυζαντινών οχυρώσεων δεν αποτελεί προτεραιότητα των 

βυζαντινολόγων. Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια να µην υπάρχουν συνολικές 

εργασίες125 για τη βυζαντινή οχυρωτική καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την οποιαδήποτε 

προσπάθεια συνολικής κατανόησης του οχυρωµατικού έργου της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας. Οι µελέτες που τυχόν υπάρχουν είναι αποσπασµατικές και έχουν σαν 

αφόρµησή τους αρχικά τους περιηγητές του 19ου που ευσυνείδητα κατέγραψαν τα 

«µεσαιωνικά» οχυρά (ή ό,τι τέλος πάντων θεωρούσαν σαν τέτοια). Η έρευνα δεν έχει 

αντιµετωπίσει τις βυζαντινές οχυρώσεις σαν µία ενότητα που αποτελούσε την άµυνα της 

 
 

  

120 ∆οκίµιο οχυρωτικής, σ. 56 
121 Haldon John, Some aspects of Byzantine Military Technology from the sixth to the Tenth Centuries, Byzantine 
and Modern Greek Studies 1 (1975), σ. 23 
122 βλ. γλωσσάρι. 
123 Τσουγκαράκης Crete, σ. 20 It is strange but ... 
124 ό.π. σ. 20, όπου αναφέρει: the fifth century marks the beginning of an era of silence and obscurity which lated 
untill the beginning of the 13th century. During this obscure era mention of Crete is all but absent
(υπογράµµιση δική µας) from the literary sources. 
125 «απέχουµε πολύ από το να έχουµε οποιαδήποτε συνολική εργασία πάνω στις βυζαντινές οχυρώσεις», Κ. 
Τσουρής διάλεξη στις 11-5-2000, Ρέθυµνο. 
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αυτοκρατορίας. Στην καλύτερη περίπτωση οι βυζαντινές οχυρώσεις έχουν ενταχθεί στην 

πολιτιστική κληρονοµιά της εκάστοτε χώρας. Ίσως η βασικότερη δυσκολία προκύπτει από 

το γεγονός ότι οι οχυρώσεις είναι διάσπαρτες στο άλλοτε ενιαίο σώµα της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, ενώ σήµερα ανήκουν σε χώρες µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο και 

νεότερη ιστορία, όπως η Ελλάδα, η Τουρκία, η Συρία, ο Λίβανος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η 

Αλγερία, η Τυνησία, η Ιταλία, η Ισπανία, η πρώην Γιουγκοσλαβία, η Βουλγαρία και η 

Ρωσία126.  

Η ίδια η φύση του υλικού και η δυσκολία στην προσέγγιση των οχυρώσεων τις άφησαν 

έξω από το πεδίο του ενδιαφέροντος των βυζαντινολόγων, για διαφορετικούς κάθε φορά 

λόγους, µε αποτέλεσµα το αρχαιολογικό υλικό να αντιµετωπίζεται ή να θεωρείται ήσσονος 

σηµασίας και φτωχότερο από τα υπόλοιπα µνηµεία της περιόδου127. Έτσι, τα περισσότερα 

µνηµεία της οχυρωτικής στα βυζαντινά χρόνια δεν έχουν µελετηθεί και, το κυριότερο, δεν 

έχουν χρονολογηθεί. Η έλλειψη αυτή δηµιουργεί έως και παρανοήσεις µείζονος σηµασίας 

για ολόκληρες περιοχές όπως αυτή της Μικράς Ασίας στην οποία δεν βρίσκουµε ναούς όλη 

την Κοµνήνεια περίοδο, ενώ αντίστοιχα στον ελλαδικό χώρο και στην Κωνσταντινούπολη 

συναντάµε πλούσιους και αξιόλογους ναούς. Μας δίνεται έτσι η εντύπωση ότι η Μικρά 

Ασία την ίδια περίοδο είναι µια έρηµη χώρα128. Όµως, υπάρχουν βυζαντινά µνηµεία της 

Κοµνήνειας περιόδου στην Μικρά Ασία, πολλά και σε καλή κατάσταση κι αυτά είναι τα 

φρούρια και οι οχυρώσεις των πόλεων. Ενδεικτικό της παραπάνω δυσκολίας θεωρούµε το 

πρόσφατο εγχείρηµα καταγραφής129 των δικτύων οχυρώσεων στα Επτάνησα, 

Πελοπόννησο, νησιά Αιγαίου µε τίτλο Ενετοί και Ιωαννίτες Ιπότες, ∆ίκτυα οχυρωµατικής 
αρχιτεκτονικής, ενέργεια ARCHI-MED, Αθήνα 2001. Εκεί παρουσιάζονται µε τη µορφή 

καταλόγου όλα τα οχυρά που εµπίπτουν στα χωροχρονικά όρια της µελέτης (εκτός αυτά 

της Κρήτης!130) και όπου σε κάθε ένα αναφέρονται επί τροχάδην οι ιστορικές πηγές, οι 

µαρτυρίες και όποια ανασκαφικά δεδοµένα υπάρχουν. ∆ιαπιστώνει κανείς εκεί, πόσο 

ελάχιστα διαφωτιστικά είναι τα στοιχεία που παρατίθενται για σηµαντικότατα σηµεία-

κέντρα ιστορικής δραστηριότητας (όπως η Μεθώνη, Καλαµάτα, Ναύπλιο, Κεφαλληνία, 

ενδεικτικά) µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατό να ανιχνευθεί η ιστορική συνέχεια και η 

 
 126 Βυζαντινή Καστροκτισία, ό.π. σ. 159 

127 They are (byzantine fortifications), in fact, more numerous than any other class of architectural monuments of the age, but 
have attracted reletively little interest. For the historian, they are often useless because undated; for the historian of art or 
architecture, they lack the sophistication and elegant solutions of spatial problems found in the churches. For the arm chair 
Byzantinist, they are inaccessible. Foss, Asia Minor ό.π. σ. 146. Άποψη που υποστηρίχτηκε, επίσης, (στο συνέδριο περί 
βυζαντινής οχυρωτικής στη Θεσσαλονίκη το ∆εκέµβρη του 2001) µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τoν κ. Κ. Τσουρή, τον κ. 
Sl. Curcic και την κ. Ιωάννα Στεριώτου. 
128 Foss, Asia Minor, σ.147. 
129 ∆εν φιλοδοξεί να έχει, υποθέτω, αξιώσεις µελέτης, περισσότερο αποτελεί έναν κατάλογο των οχυρώσεων που 
εµπίπτουν στο χρονικό και χωρικό όριο της ενέργειας. 
130 Είναι άξιο παρατήρησης ότι η έκδοση προσπαθεί να τεκµηριώσει (στο µεγαλύτερο µέρος της) την ενετική 
δραστηριοποίηση στο χώρο του Αιγαίου κατά τους αιώνες 11ο έως και 17ο χωρίς να αναφέρει ούτε στην 
εισαγωγή αλλά ούτε και στις διαπιστώσεις, παρατηρήσεις την περίπτωση της Κρήτης. Προφανώς γιατί για 
άγνωστους λόγους δεν συµπεριελήφθησαν οι ενετικές οχυρώσεις του νησιού, µε εποτέλεσµα να σχηµατίζει ο 
αναγνώστης µια ελλιπή εικόνα του χώρου του Αιγαίου στη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
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χρήση των οχυρών αυτών πόλεων. Βέβαια, σηµαντικότατη αρχική ενέργεια  αποτελεί η 

ίδια η καταγραφή τους131. 

 

 
Η φύση των οχυρώσεων πηγή αντικειµενικών δυσκολιών 

Αντικειµενική δυσκολία αποτελεί για τη µελέτη των οχυρώσεων η έκταση των 

µνηµείων, το δυσπρόσιτο της θέσης τους και το ότι απαιτείται ένας µεγάλος αριθµός 

επιστηµόνων µε συντονισµένη ερευνητική δράση, ώστε να σχηµατιστεί µια ολοκληρωµένη 

εικόνα του µνηµείου, κάτι που προϋποθέτει γενναίες δαπάνες132. Λογικά, η δυσκολία 

ένταξης του κάθε µνηµείου οχυρωτικής σε ένα ενιαίο ιστορικό πλαίσιο ή αρχιτεκτονικό 

µοντέλο αποθαρρύνει τους περισσότερους ερευνητές που καταπιάνονται µε πιο προσιτά 

θέµατα. Αυτή η δυσκολία σε συνδυασµό µε την τεράστια διασπορά των µνηµείων133 αλλά 

και την δυσκολία προσέγγισής τους συνιστούν µία αντικειµενική πηγή δυσκολιών. 

 

Πηγές-ερευνητικές εργασίες 
 

Με βάση τους παραπάνω περιορισµούς και προβληµατισµούς θα ακολουθήσει µία 

καταγραφή των οχυρώσεων που αποδίδονται στη Β΄Βυζαντινή περίοδο, δηλαδή 

κτίστηκαν, επισκευάστηκαν ή χρησιµοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο.  

Υπόθεση εργασίας σηµαντική, είναι το γεγονός ότι η έλλειψη πηγών και αξιόπιστων 

µαρτυριών σε πληροφορίες που αφορούν τη διοικητική οργάνωση, τους οικισµούς, τη 

φύση της αγροτικής οικονοµίας και τις οχυρώσεις είναι δυνατόν (σε ένα βαθµό) να 

αντιµετωπισθεί. Τούτο είναι δυνατόν µε δεδοµένη τη διάσωση πληροφοριών στον 13ο 

αιώνα. Με την εγκατάσταση µίας άρτια οργανωµένης διοικητικά εξουσίας όπως αυτή της 

βενετικής αρχής στο νησί της Κρήτης από το 1211 και ύστερα, όπως είναι φυσικό, οι 

ανάγκες καταγραφής οικισµών, αξιολόγησης κι επαναδιανοµής των περιουσιών και 

κτήσεων, όπως και η διευθέτηση κοινωνικών ζητηµάτων οδήγησαν στη λεπτοµερή 

καταγραφή τους. Αυτό που η έλλειψη ή η σιωπή των πηγών αφήνει στο σκοτάδι, γίνεται 
ολοφάνερο το 13ο αι. µόλις υπάρξουν διαθέσιµες πηγές, όπως παρατηρεί ο ∆. 

Τσουγκαράκης134. Πληροφορίες, οι οποίες σήµερα διασώζονται στο σύνολό τους µε τον 

 

    

131 Ο τόµος παρουσιάστηκε στο συνέδριο Βυζαντινής Οχυρωτικής τον ∆εκέµβριο 2001 στη Θεσσαλονίκη, όπου και 
παρουσιάστηκαν µε τη µορφή αναφορών-προβολών από όλες τις Εφορείες Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνηµείων της χώρας οι οχυρώσεις της Βυζαντινής περιόδου. Στο κλείσιµο του συνεδρίου σε δευτερολογία του ο 
κ. Slobodan Curcic επεσήµανε µε δραµατική ένταση το επείγον άµεσο καθήκον της καταγραφής τουλάχιστον των 
οχυρώσεων "...for God's Name, at least start to record all the fortifications", ενώ η συνηθέστερη επωδός των 
εισηγήσεων των Εφορειών ήταν ότι έχει υποτιµηθεί ή αγνοηθεί η κατεύθυνση των τελευταίων ετών εκ µέρους 
του ΥΠ.ΠΟ. για καταγραφή και µελέτη των οχυρώσεων.  
132 βλ. παραπάνω, εισαγωγή. 
133 βλ. παραπάνω σ. 17-21. 
134 Παρατηρήσεις στο χαρακτήρα των οικισµών της βυζαντινής Κρήτης. Πεπραγµένα ΣΤ΄ ∆ιεθνούς Κρητολογικού
Συνεδρίου, Χανιά 1991, σ.596 και 598. 
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ένα ή τον άλλο τρόπο. Οι πηγές αυτές βρίσκονται συνήθως, ενσωµατωµένες στις 

µελέτες ερευνητών. 

 

 

 
Α. Πηγές:  
 
Γενικοί Προβλεπτές 

Μία από αυτές τις πηγές είναι οι εκθέσεις που κατ' έτος οι Γενικοί Προβλεπτές Κρήτης  

συνέτασσαν για λογαριασµό της Ενετικής Κυβέρνησης. Αυτές οι εκθέσεις ευρισκόµενες 

στο ∆ουκικό αρχείο του Χάνδακα της Μαρκιανής βιβλιοθήκης δεν έχουν όλες εκδοθεί. Από 

τον ιστοριοδίφη έφορο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης του Ηρακλείου Στέργιο Σπανάκη έχουν 

εκδοθεί οι εκθέσεις του F. Pasqualigo, Benedetto Moro, Fr. Basilicata, Monanni, An. Priuli, 
N. Barbaro  µε γενικό τίτλο Μνηµεία Κρητικής Ιστορίας σχολιασµένες µε πολύτιµες 

πληροφορίες. Επειδή ακριβώς κύρια µέριµνα των Προβλεπτών αποτελούσε η άµυνα της 

Κρήτης εν όψει της αυξανόµενης επιθετικότητας των Τούρκων, οι οχυρώσεις αποτελούσαν 

αντικείµενο καταγραφής και µελέτης των Εκθέσεών τους. 
Περιηγητές 

Οι καταγραφές των περιηγητών που περιέχουν πληροφορίες για την εργασία µας, 

συνίστανται σ’ αυτές του Cristoforo Buondelmonti, του Spratt, του Sieber, του Pashley και 

όσα σηµεία αναφέρονται στις οχυρώσεις αποτελούν πολύτιµες πληροφορίες. Οι 

πληροφορίες αυτές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των παρανοήσεων και των εµµονών 

που οι περιηγητές µεταφέρουν στο έργο τους. 

 
Β. Ερευνητές: 
 
Giuseppe Gerola 

Η σηµαντικότερη εργασία µε απαιτήσεις συνολικής µελέτης είναι η καταγραφή του 

Giuseppe Gerola135 µεταξύ των ετών 1900 έως 1905, όπου έχει φωτογραφίσει, 

καταγράψει, αποτυπώσει, σχεδιάσει τα υλικά κατάλοιπα της βενετοκρατίας κυρίως, και 

όπου έχει αφιερώσει στον πρώτο του τόµο ένα κεφάλαιο µε τίτλο οχυρώσεις136 (Parte II, 

Le fortificazione). Εκεί, αναγνωρίζοντας αρκετά από τα µνηµεία ότι ανήκουν σε 

προγενέστερη εποχή αλλά σχετίζονται µε την βενετοκρατία τα καταγράφει σε µία 

υποενότητα µε τίτλο Le fortificazione di antico sistema, όπου άρχισε µε αυτές που θεωρεί 

βυζαντινές οχυρώσεις (Le fortificazione Bizantine137). Σ' αυτές έχει περιλάβει µε τη σειρά 

που αναφέρονται τις: Γόρτυνα, Λύττος, Πολυρρήνια, Ελεύθερνα και Αξός, Κέρατον, 

Μεσοκάστελα, Βαρύπετρο, Μαλάθυρος, Λιόπετρο, Γρας, Ρόκα (Κισάµου). Στη σελίδα 93 

αναφέρει µε γενικό τίτλο Le fortificazione Genovesi τη γνώµη του για τη Γενοβέζικη 

περίοδο των οχυρώσεων της Κρήτης. Από τη σελ. 97 κ.ε. έχει περιγράψει τις 
 

135 Gerola Giuseppe, I Monumenti Veneti dell΄ isola di Creta, τ.  Ι1, Βενετία 1905. 
136 Gerola Giuseppe, I Monumenti Veneti dell΄ isola di Creta, τόµος Ι1, Βενετία, 1905, Le fortificazioni, σ.61 κ.ε. 
137 Gerola, σ.63 
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βενετσιάνικες οχυρώσεις Le fortificazione Veneziane. Εκεί αναφέρεται στις πόλεις Χανιά, 

Ρέθυµνο, Χάνδακα, Σητεία, αναλυτικότατα. Με τίτλο I castelli delle castellanie από τη σελ. 

181 κ.ε. έχει περιγράψει αναλυτικότατα τα οχυρά που αποτέλεσαν έδρα Καστελλανίας 

κατά την ενετοκρατία. Στις σελίδες 262-300 µε τίτλο Altre Fortificazione αναφέρθηκε σε 

οχυρώσεις που δεν του ήταν δυνατόν να τις κατατάξει στις προηγούµενες κατηγορίες. 

Από την παράθεση και µόνο των περιεχοµένων της εργασίας του Gerola γίνεται φανερή η 

σοβαρότητα της καταγραφής που επιχειρήθηκε και έχει µείνει µέχρι σήµερα 

αξεπέραστη138. Φωτογράφισε, περιέγραψε, εκπόνησε τοπογραφικά, κατέγραψε τοπωνύµια 

και παρέθεσε τη βιβλιογραφία και τις πηγές που ήταν διαθέσιµες στην εποχή του. Η 

µελέτη τούτη στάθηκε πολύτιµος οδηγός στην έρευνά µας και λειτούργησε σαν σηµείο 

αναφοράς σε σχέση µε νεότερες πληροφορίες, (όπου αυτές υπάρχουν) και σε σχέση µε τα 

πορίσµατα της επιτόπιας έρευνάς µας. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για την ευσυνείδητη 

φωτογράφηση του Gerola ο οποίος διασώζει ανεκτίµητης αξίας µαρτυρίες.  
Sanders 

Εξαιρετικά πολύτιµη αποδείχθηκε η συνολική εργασία του J.F. Sanders µε τίτλο Roman 
Crete, όπου ο συγγραφέας καταγράφει κάθε πηγή για την Κρήτη των Ρωµαϊκών χρόνων, 

µια περίοδο που αναφέρεται τους πρώτους αιώνες της βυζαντινής Κρήτης. Η τεκµηρίωσή 

του περιλαµβάνει τις πολύτιµες µαρτυρίες του ίδιου από αυτοψία που πραγµατοποίησε 

στις αρχαιολογικές θέσεις επί σειρά ετών. Εκτός από τις πληροφορίες και αρκετά από τα 

σχεδιαγράµµατα του Sanders στάθηκαν πολύτιµα στην εργασία µας. 
Nowicki 

Ο Πολωνός µελετητής, αρχαιολόγος Krzysztof Nowicki που καταγράφει τα τελευταία 14 

χρόνια τις υστεροµινωικές και Γεωµετρικής εποχής οχυρές θέσεις της Κρήτης έχει εκδώσει 

στο 2000 τη συνολική του εργασία µε τίτλο Defensible Sites in Crete c. 1200-800 B.C.,139. 

Ο Nowicki κατέγραψε υποδειγµατικά, κατά τη γνώµη µας, τις οχυρές θέσεις που 

εµπίπτουν στον χωροχρονικό ορίζοντα της εργασίας του, όπου πραγµατοποίησε survey µε 

εξαιρετικά χρήσιµα συµπεράσµατα: ένας µεγάλος αριθµός οχυρών θέσεων που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά τους αιώνες 12ο έως και 8ο π.Χ. υπήρξαν βυζαντινές οχυρές 

θέσεις. Αυτό αποδεικνύεται από τα επιφανειακά ευρήµατα κεραµεικής που εντοπίζει στην 

έρευνά του. Σχεδιάζει ακριβέστατα σχέδια µε τη βοήθεια δορυφορικής καταγραφής (GIS) 

και προσωπικών µετρήσεων. Η εργασία του αποτέλεσε πολύτιµη επιβεβαίωση των δικών 

µας παρατηρήσεων µε τη δυνατότητα τεκµηρίωσης που προσέφερε.  
Συνέδριο Βυζαντινής Οχυρωτικής στη Θεσσαλονίκη το 2001 

Όπως προαναφέραµε, το συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της έκθεσης 

Ώρες Βυζαντίου140, για τις βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη παρουσιάστηκε ανακοίνωση. 

Στα πλαίσια του συνεδρίου παρουσιάστηκε επιτοίχια ανακοίνωση (poster) όπου σε δύο 

χάρτες της Κρήτης τοποθετήθηκαν τα οχυρά του νησιού από την έναρξη της Βυζαντινής 

 
138 Η παρουσίαση που ο προϊστάµενος κ. Αδριανάκης παρουσίασε στο Συνέδριο Οχυρωτικής στη Θεσσαλονίκη το 
2001 στηρίχθηκε (όπως ο ίδιος ανέφερε στην οµιλία του) σε σχέδια και γενικότερα στην καταγραφή του Gerola.  
139 Πανεπ/µιο Ώστιν του Τέξας, Λιέγη, 2000. 
140 βλ. παραπάνω σελ. 36 και υποσηµ. 131, 132. 
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περιόδου έως την ενετοκρατία141. Ο πρώτος χάρτης αναφέρεται στην περίοδο από τον 

4ο µ.Χ. αι. έως και τον 12ο αι. και περιλαµβάνει τις οχυρές θέσεις : Πολυρρήνια, 

Μαλάθυρο, Κυδωνία, Βαρύπετρο, Κυριακοσέλια, Ελεύθερνα, Χάνδακας, Τέµενος, Γόρτυνα, 

Μεσοκάστελα, Αρχοντικά, Μόντε-φόρτε, Λιόπετρο. Ο δεύτερος χάρτης αναφέρεται στην 

περίοδο από τον 13ο µ.Χ. αι. έως και τον 15ο αι. και περιλαµβάνει τις οχυρές θέσεις: 

Chissamo, Chania, Apigorno142, Sfakia, Selino, Castel Franco, Belriparo, Retimo, 

Milopotamo, Kastri, Apano Sivrito, Kato Sivrito, Castel Nuovo, Priotissa, Charakas, 

Bonifacio, Malvesin, Temenos, Pediada, Belvedere, Candia, Mirabello, Gerapetra, Sitia, 

Montforte. Καθόλου δεν περιλαµβάνονται οι οχυρώσεις της Λύκτου, Μελεσών, 

Καταλαγαρίου αν και στην εισήγηση αναφέρθηκε ο χώρος της Λύκτου στην Α' Βυζαντινή 

περίοδο. Χαρακτηριστικά παρατηρήθηκε στην εισήγηση ότι «οι ανάγκες της 13ης ΕΒΑ 

άφησαν πίσω την έρευνα των οχυρώσεων».  
Στέργιος Σπανάκης 

Η πολυετής επισταµένη έρευνα από τον πρώην διευθυντή της Βικελαίας Βιβλιοθήκης 

Ηρακλείου ιστοριοδίφη κ. Στέργιο Σπανάκη έχει καταγραφεί στη δίτοµη έκδοση Πόλεις και 

Χωριά της Κρήτης που εκδόθηκε στα 1990, 1991. Αποτελεί πολύτιµη πηγή πληροφοριών 

για τις οχυρώσεις γιατί δεν περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αφορούν τους οικισµούς 

αλλά περιλαµβάνει κάθε διαθέσιµη πληροφορία για τα οχυρωµατικά έργα και τα µνηµεία 

εν γένει της Κρήτης. 

 

 
Γιάννης Φαντάκης 

Στη διπλωµατική του εργασία στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, (Βυζαντινή Ιστορία), ο 

µεταπτυχιακός φοιτητής Γιάννης Φαντάκης µε τίτλο Οι Βυζαντινοί Οικισµοί στην Κρήτη 
κατά τη Β' Βυζαντινή περίοδο, µελετά διεξοδικά τις πληροφορίες για την ύπαρξη και 

επιβίωση οικισµών από τη Β' βυζαντινή περίοδο143. Εργασία πολύτιµη για τις πληροφορίες 

που µπορούµε να αντλήσουµε σχετικά µε την κατοίκηση της περιοχής γύρω ή κοντά µε 

τις οχυρώσεις, κάτι που µας βοηθάει να τεκµηριώσουµε τη σχέση των οχυρώσεων µε 

οικισµούς της Β' βυζαντινής περιόδου. 

 

  
 

141 βλ. παραπάνω υποσηµ. 132. 
142 Οι ονοµασίες παραπάνω, µεταφέρονται ακριβώς όπως ήταν τυπωµένες στον χάρτη µε τίτλο, Κρήτη 13ος έως
15ος αι. και ήταν µε λατινικούς χαρακτήρες (σε αντίθεση µε τον Α' χάρτη), γεγονός που σχολιάστηκε στην τελική 
οµιλία του οικοδεσπότη κ. Μπακιρτζή, Εφόρου της 9ης ΕΒΑ. 
143 Ρέθυµνο, 2001. 
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Οι βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη: 
 

Ανατολική Κρήτη, σηµερ. ν. Λασιθίου 
 

Montforte 
 
Θέση: 

Βόρειο µήκος: 35ο07.350 

Ανατολικό πλάτος: 026ο01.460 

Υψόµετρο: 725 µ. 

Βρίσκεται στην πρ. επαρχία Σητείας, και γειτνιάζει µε τα χωριά Επάνω Κρυά και Κάτω 

Κρυά τα οποία βρίσκονται σε µία απόσταση 1,5 χλµ. δυτικά του φρουρίου (σχεδ. 4, 6 και 

9). 
Όνοµα: 

Στις πηγές βρίσκεται µε το όνοµα Montforte ή Monteforte ή Monfera144. Οι κάτοικοι 

στα Κρυά το ονοµάζουν Ψηλό Καστέλι και Απάνω Καστέλι145, ονοµασία που τουλάχιστον 

µία φορά ακόµα διασώζεται για βυζαντινό οχυρό στην Κρήτη (οι κάτοικοι του Πρ. Ηλία 

ονοµάζουν Απάνω Καστέλι τον κατοικήσιµο χώρο ανάµεσα στις δύο κορυφές, στο κάστρο 

του Τεµένους). 
Πληροφορίες: 

Οι πρώτες αναφορές που εµφανίζονται για το οχυρό αναφέρονται στις καταστροφές 

από το σεισµό του 1303146. Στην αναφορά του προβλεπτή Foscarini το 1579 περιγράφεται 

σαν ένα οχυρό µε τείχη, παρειές τείχους, µερικές κιστέρνες αλλά όλα κατεστραµένα στην 

εποχή του. Ο προβλεπτής Foscarini  χαρακτήρισε το οχυρό αρχαίο φρούριο 147 του οποίου 

(επειδή έκρινε ότι µπορεί να προστατέψει 3000 ανθρώπους) πρότεινε να επισκευαστεί ο 

πύργος και να προστατευτεί η πύλη ώστε να στεγάσει µόνιµη φρουρά 25 στρατιωτών µε 

τον οπλισµό τους. Ο Monanni, ο Basilicata ούτε ο Boschini δεν το έχουν αποτυπώσει ενώ 

µόνο ο Monanni περιέγραψε µε ακρίβεια την υφιστάµενη κατάσταση στην αναφορά του, 

όπου διέκρινε τείχη µε επάλξεις µόνο στην δυτική πλευρά (επειδή οι άλλες πλευρές είναι 

απρόσιτες), πύλη, την εκκλησούλα του Αγ. Γεωργίου και µία κιστέρνα στην ανατολική 

πλευρά µε δύο θόλους η οποία δέχεται τα βρόχινα νερά από τα διάφορα κοιλώµατα 

βράχων που διακρίνει στο χώρο.148 Ο Basilicata µας παραδίδει ένα αξιόλογο σκίτσο (σχεδ. 

7). Ο Spratt αναφέρει τον οχυρό βράχο και τη σηµασία του για την επίβλεψη της 

 
144 Gerola σ.93,94. 
145 ονοµασία που και ο Gerola βρίσκει στην εποχή του Gerola I1 σ.288 
146 Gerola, ό.π. σ.285. 
147 ...di una antica fortezza, Gerola, ό.π. σ.286 
148 Gerola, ό.π. σ.286-7. 
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κοιλάδας-ισθµού µεταξύ βόρειας και νότιας παραλίας149. Υιοθετεί τη γνώµη του 

Wilkinson, ότι αν και οι ντόπιοι ονοµάζουν Ελληνικό το φρούριο πρόκειται για µεσαιωνική 

κατασκευή. 

Ο Gerola αναφέρει αρχικά150, ότι το φρούριο ανήκει στην οµάδα αυτών που έχτισαν οι 

Γενουάτες και αφού παρουσιάσει όλες τις πληροφορίες που βρίσκει, περιγράφει τον οχυρό 

λόφο όπου στέκει το Montforte καθώς και όλα τα εναποµείναντα µέρη των οχυρώσεων, 

όπως και τα κτίσµατα στο χώρο του φρουρίου (πύργος, εκκλησούλα, κιστέρνα). Η 

περιγραφή των τµηµάτων του οχυρωµατικού συνόλου λίγο διαφέρει από αυτά που 

σήµερα βρίσκουµε. Το σκαρίφηµα που παραθέτει είναι ακριβές στο σύνολό του µε τη 

διαφορά ότι ο προσανατολισµός του αποκλίνει περίπου 10 µοίρες ανατολικά (σχ. 4). Ο 

χώρος δίπλα στο οχυρό έχει αποδώσει σε ανασκαφή του 1970, Υποµινωικούς και 

Γεωµετρικούς τάφους (Υποµινωική-πρωτογεωµετρική).151

Στον χάρτη που η 13η ΕΒΑ είχε αναρτήσει στο συνέδριο της Βυζαντινής Οχυρωτικής 

στη Θεσσαλονίκη152, το φρούριο MontForte χρονολογήθηκε τουλάχιστον πριν από τον 12ο 

αι.153

Επιτόπια έρευνα: 
Το οχυρό βρίσκεται σε ένα βραχώδες έξαρµα µε περίπου κυκλικό σχήµα (φωτ. 5), και 

η επιφάνειά του είναι περίπου 12-15 στρέµατα. Μόνο από δύο σηµεία µπορεί κανείς να 

αναρριχηθεί στο χώρο (ο Gerola τα αναφέρει), ένα από τα νοτιοανατολικά και ένα από τη 

δυτική πλευρά στην οποία καταλήγει σήµερα χωµατόδροµος από το χωριό Απάνω Κρυά. 

Το σηµείο αυτό είχε διαµορφωθεί ώστε να οδηγεί στην πύλη του οχυρού. Η επιφάνεια 

πάνω στο βράχο έχει κλίση µε το χαµηλότερό της σηµείο στα νοτιοανατολικά και το 

υψηλότερο (πάνω σε µικρό έξαρµα) στα βορειοδυτικά (φωτ. 6). Επειδή είναι απρόσιτος ο 

χώρος από τα περισσότερα σηµεία λόγω των κάθετων βραχωδών πλευρών, δεν είχε 

τειχιστεί αρχικά παρά µόνο στο νοτιοανατολικό προσιτό σηµείο (σήµερα µόνο ελάχιστα 

ίχνη βρίσκουµε, ενώ ο Gerola σηµειώνει  και αναφέρει µικρό τµήµα τείχους). Παρειά 

οχυρωµατικού περιβόλου διακρίνουµε σήµερα στο ανατολικό µέρος του οχυρού η οποία 

φέρει επάλξεις (φωτ.7) και σχεδόν καθόλου δεν διαφέρει εξωτερικά από τη φωτογραφία 

του Gerola. Στο σηµείο αυτό το τείχος σχηµατίζει υψηλή παρειά µέχρι τη βάση του 

βράχου (φωτ. 8), όπου και εδράζεται σε µεγάλους λίθους που προσφύονται µε 

ασβεστοκονίαµα σ'  αυτόν. Εσωτερικά στο ύψος του επιπέδου της επιφανείας το τείχος 

έχει περίδροµο πίσω από τις επάλξεις. Το πάχος του τείχους είναι 2 µέτρα και είναι 

κτισµένο µε αργολιθοδοµή, οι λίθοι δε, συνδέονται µε ισχυρό ασβεστοκονίαµα. Σε αρκετά 

σηµεία στην εξωτερική παρειά διακρίνουµε βήσαλα154 ενσωµατωµένα, κυρίως φαίνεται ότι 

 
149 Spratt Ι, σ.173. 
150 Gerola, ό.π. σ.285 
151 (∆αβάρας 1976, 1977, 1978), στο Nowicki σ.63. 
152 Συνέδριο οχυρωτικής, Θεσσ/κη 2001. 
153 ό.π. 
154 βλ. γλωσσάρι. 
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πρόκειται για όστρακα155 τα οποία πιθανόν βρέθηκαν στο χώρο (φωτ. 9). Η εξωτερική 

παρειά του τείχους στα ανατολικά µαρτυρεί µεταγενέστερες επεµβάσεις, ενώ στη βάση 

του διακρίνουµε περισσότερα κεραµεικά µέρη ενσωµατωµένα. Το τείχος προς τα νότια 

έχει καταρρεύσει στα πιο αδύνατά του σηµεία κάτι που και ο Gerola είχε διαπιστώσει, 

µόνο που τότε ήταν ορατά αρκετά τµήµατά του ώστε να το αναφέρει156 και να σηµειώσει 

στο σχέδιο του µε διακεκοµµένη γραµµή το σηµείο. Προς τα βόρεια ο περίβολος 

διακόπτεται αφήνοντας άνοιγµα όπου ήταν η πύλη του φρουρίου, (σήµερα η πρόσβαση 

έχει διαµορφωθεί µε σκαλοπάτια πέτρινα µε µορφή πλακόστρωτου (καλντερίµι), από την 

13η Ε.Β.Α. µε εργασίες οι οποίες χρηµατοδοτήθηκαν από το Π.Ε.Π. Κρήτης το 1999 (φωτ. 

10). Με το ίδιο πρόγραµµα έγινε συντήρηση στον οχυρωµατικό περίβολο και σε άλλα 

σηµεία του φρουρίου. Η είσοδος στο φρούριο προστατευόταν δεξιά από τις επάλξεις και 

το τείχος του περιβόλου και αριστερά από πύργο ο οποίος στέκεται στην κορυφή του 

υψώµατος (φωτ. 11). Ο πύργος αυτός αν και απεικονίζεται στο σχέδιο του Basilicata δεν 

αναφέρεται στην περιγραφή του Monanni ενώ περιγράφεται από τον Gerola. Αποτελείται 

από δύο τµήµατα (δύο διαµερίσµατα), είναι τετράγωνος και ήταν ερειπωµένος ήδη από τα 

χρόνια του Gerola157. Μόνο µικρό ύψος πάνω από το έδαφος σώζεται και απ' ότι µπορούµε 

να δούµε αποτελείται από αργολιθοδοµή, µε έξεργους λίθους στα κατώφλια και γύρω από 

τη θύρα του, όπως και σε αρκετά σηµεία στις γωνίες (φωτ. 12). Το κονίαµα που 

χρησιµοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της συντήρησης από την αρχαιολογική υπηρεσία δεν 

µας επιτρέπει να παρατηρήσουµε τη φύση του κονιάµατος. Ενδιάµεσα στους λίθους 

παρεµβάλλονται εντυπωσιακά µεγάλα βήσαλα που µοιάζουν µε τους συµπαγείς 

οπτόπλινθους που συναντάµε και σε άλλα οχυρά της Κρήτης. Οπωσδήποτε, δεν είναι 

χαρακτηριστικό της βενετσιάνικης περιόδου και η τοιχοποιοία του πύργου διακρίνεται από 

εκείνη του πάνω µέρους των τειχών (επάλξεις) η οποία είναι µάλλον µεταγενέστερη. Στη 

βόρεια γωνία του κτίσµατος προσάπτεται τµήµα κάθετου καλοχτισµένου τείχους το οποίο 

στέκεται σύρριζα σε απρόσιτο κάθετο βράχο της βόρειας πλευράς (βλ. σχέδιο 4).  Στο 

κέντρο του χώρου βρίσκουµε καλοδιατηρηµένη την εκκλησούλα του Αγ. Γεωργίου την 

οποία αναφέρει ο Monanni και ο Gerola. Στο χαµηλότερο σηµείο της επιφάνειας του 

λόφου, βρίσκουµε µία παραλληλόγραµµη κιστέρνα (ο Foscarini λανθασµένα αναφέρει 

αρκετές ). Έχει µήκος 10,50 µ. και πλάτος 7µ. είναι χωρισµένη σε δύο τµήµατα µε θολωτή 

οροφή (φωτ. 13) που χωρίζονται µε τοξοστοιχία τριών τόξων. Η πρόσβαση από το 

άνοιγµα είναι αδύνατη χωρίς εργαλεία αναρρίχησης κι έτσι δεν µπορούσε να υπολογιστεί 

ακριβώς το βάθος158. Ακόµα και µε το στοιχειώδες βάθος (2,5µ.), που µπορεί σαν ελάχιστο 

να διαθέτει η ωφέλιµη επιφάνεια που είναι επενδεδυµένη µε υδραυλικό κονίαµα, 

φτάνουµε σε µία ποσότητα 185 τόννους νερό. Στο έδαφος γύρω και ψηλότερα από την 

 
155 βλ. παρακ. υποσηµ. 159. 
156 Gerola, ό.π. σ.288. 
157 ό.π. σ.289. 
158 Επειδή και ο Gerola δεν µετράει το βάθος µπορούµε να υποθέσουµε ότι η θολωτή οροφή στεκόταν στην εποχή 
του. 
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κιστέρνα διακρίνονται κατασκευές και λαξεύµατα στο βράχο που οδηγούσαν το βρόχινο 

νερό στη δεξαµενή.  

Ο χώρος ειδικά κοντα στην κιστέρνα είναι διάσπαρτος µε εφυαλωµένη κεραµεική 

κυρίως χαλκόχρωµη και ελαφρά οξειδωµένη159. Επίσης συναντούµε πολλά όστρακα 

αρχαιότερων περιόδων, υστεροµινωικής, αλλά κυρίως γεωµετρικής περιόδου160. 
Η σχέση µε το χώρο: 

Η ορατότητα στο γύρω χώρο είναι εξαιρετική. Οι στρατηγικές δυνατότητες του χώρου 

είναι εντυπωσιακές. Μπορεί να διακρίνει κανείς από τη βόρεια παραλία της Σητείας µέχρι 

και τα υψώµατα πάνω από τις νότιες παραλίες της µονής Καψά, δηλαδή µια συνολική 

ακτίνα ορίζοντα 20 χλµ. (φωτ. 14) µε δυνατότητα να διακρίνει κινήσεις και ανθρώπινη 

παρουσία. Ακριβώς ανατολικά κάτω από το οχυρό βρίσκεται η µεγάλη κοιλάδα των 

Λιθινών που συνδέει τη Σητεία βόρεια και το Μακρύ Γιαλό στη νότια παραλία (φωτ. 15). 

Πολλοί οικισµοί βρίσκονται στο χώρο αυτό καθότι πρόκειται για εύφορη περιοχή µε νερά 

και η περισσότερη γη είναι καλλιεργήσιµη. Προς τα νοτιοανατολικά είναι ευδιάκριτα τα 

υψώµατα όπου βρίσκονται οι οικισµοί Εθιά, Βόιλα, Χανδράς, Βαβέλοι, Πραισός161, Λιθίνες, 

Ρουκάκα162 οι οποίοι πιθανότατα κατοικούνταν κατά τη Β΄ Βυζαντινή περίοδο. Ειδικότερα 

οι οικισµοί Βαβέλοι (σηµ. Νέα Πραισός), Ρουκάκα (σηµ. Χρυσοπηγή) και Χανδράς 

συνδέονται µε αραβικά τοπωνύµια163. ∆υτικά από το οχυρό οι οικισµοί Κρυά και ∆άφνη164, 

καθώς και βόρεια Σκορδίλω καθώς και Αχλάδια, πιθανολογούνται ότι ανήκουν στη Β' 

Βυζαντινή περίοδο. Μία πληροφορία η οποία ερευνήθηκε και συνδέει το οχυρό µε ένα 

άλλο, νοτιότερα, (αυτό του Γρα) είναι ότι από τα χωριά Κρυά διέρχεται ένας 

πλακόστρωτος δρόµος ο οποίος ξεκινάει λίγο νοτιότερα από τη Σητεία, διέρχεται από τα 

Αχλάδια, Σκορδίλω, Κρυά, Πεύκο και καταλήγει στο Γρα και Σταυροχώρι αµέσως πάνω από 

την παραλία του Μακρύ Γιαλού. Ο δρόµος αυτός (καλντιρίµι), έχει πλάτος 2,5 µέτρα, 

διέρχεται δίπλα από πηγές και ήταν σε χρήση µέχρι και τη δεκαετία του '50 (σχεδ. 5). Οι 

ντόπιοι τον ονοµάζουν πλατύβολο. Είναι διαπιστωµένο ότι ο δρόµος αυτός ήταν πολύ 

σηµαντικός από τους προϊστορικούς χρόνους165. Στα Κρυά (ειδικά στα Απάνω Κρυά) 

υπάρχουν πηγές µε άφθονα νερά. 
Παρατηρήσεις: 

Το οχυρό του Montforte ήταν ένα φρούριο για την επιτήρηση και έλεγχο της περιοχής, 

µε δυνατότητα να στεγάσει τον πληθυσµό της γύρω περιοχής σε περίοδο κινδύνου.  

 
159 Πιθανή ένδειξη χρήσης κατά τον 12ο αι. 
160 Ο Nowicki σηµειώνει ότι υπάρχει µεγαλύτερος αριθµός από υστεροµινωικά (LM IIIC-PG) όστρακα των 
σκοτεινών χρόνων πολλλά περισσότερα από ότι τα βενετσιάνικα και αυτό µαρτυρεί ένα σηµαντικό καταφύγιο για 
µια ευρύτερη περιοχή στα δύσκολα εκείνα χρόνια. Ας σηµειωθεί ότι η Πραισός είναι αµέσως απέναντι στα 
ανατολικά. Επίσης διαπιστώνει µετά από επιφανειακή έρευνα, εκτεταµένη καταστροφή στα υστεροµινωικά 
γεωµετρικά στρώµατα κατά τη διάρκεια της χρήσης υλικού για τις οχυρώσεις. Ο Nowicki, βέβαια χρονολογεί τις 
οχυρώσεις στα βενετσιάνικα χρόνια. Nowicki, σ.63.  
161 βλ. παραπ. σ.37 Spratt. 
162 Φαντάκης, σ.229-236 
163 ό.π., σ.236. 
164 ό.π., σ.229-236. 
165 Nowicki, σ.63. 
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Η χρήση του προϋπήρχε της εποχή των Ενετών, όπως µας αφήνουν οι πηγές να 

συµπεράνουµε. Στοιχεία, όπως: 

-η ύπαρξη επιφανειακής βυζαντινής κεραµεικής, 

- η γειτνίασή του µε βυζαντινούς και αραβικούς οικισµούς,  

- η άµεση σχέση του µε τον ορεινό, (άρα ασφαλή κατά την περίοδο του 10ου αι.), 

δρόµο, που συνέδεε τη βόρεια µε τη νότια ακτή, καθώς και 

- στοιχεία αρχιτεκτονικής στην οικοδόµηση του περιβόλου και του πύργου, 

συνηγορούν στο ότι το φρούριο ήταν σε χρήση τουλάχιστον από τη Β' βυζαντινή περίοδο. 

Ο ισχυρισµός ότι ανήκει στα κτίρια τα οποία έκτισε ο Γενοβέζος Πισκατόρε είναι αίολος και 

γιατί διακρίνουµε διαφορετικές φάσεις στην αρχιτεκτονική του και γιατί οι ίδιοι οι Βενετοί 

αναγνωρίζουν την παλαιότητά του (Foscarini). Επίσης, η χρήση του χώρου σε αρχαιότερες 

περιόδους, µαρτυρεί µία γνώση η οποία είναι µάλλον απίθανο να αποκτήθηκε από τους 

Γενουάτες στο ελάχιστο χρονικό διάστηµα που έµειναν στην Κρήτη. Η θέση του, σε σχέση 

µε τις παραπάνω διαπιστώσεις µάς επιτρέπει να το εντάξουµε µέσα στη λογική του 

οχυρωµατικού δικτύου το οποίο στην περιοχή του Λασιθίου είναι µικρότερο σε έκταση 

από άλλες περιοχές της Κρήτης, πιθανόν λόγω της αραιής κατοίκησης. 

 

 

Γρας 
 

Θέση: 
Βόρειο µήκος: 35ο04.373' 

Ανατολικό πλάτος: 025ο58.303' 

Υψόµετρο: 502 µ. 

Βρίσκεται στην πρ. επαρχία Σητείας, και είναι ακριβώς δίπλα (200µ. βόρεια) στο 

σηµερινό χωριό Άγιος Στέφανος, (πρώην Γρας), (σχεδ. 5). 
Όνοµα: 

Οι κάτοικοι του Αγίου Στεφάνου το ονοµάζουν Κάστελο. Ο Gerola διασώζει το 

τοπωνύµιο Fortezza166.  
Πληροφορίες: 

Στη θέση Κάτω Βιγλί, ακριβώς στο νότιο άκρο του οχυρού βρέθηκε επιτύµβια 

επιγραφή την οποία χρονολογεί τον 4ο µ.Χ. αι. ο Sanders167, ενώ για το οχυρό (το 

ονοµάζει fortezza) θεωρεί ότι είναι Υστερορωµαϊκό ή Μεσαιωνικό και παραπέµπει στην 
ανaφορά του Gerola.  

 
166 Gerola ό.π. σ.90. 
167 Σπανάκης, Χωριά σ.243, Guarducci Marg., Inscriptiones Creticae τ.III, σ.168, Sanders, σ.136. 
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Ο Gerola το κατατάσσει στις βυζαντινές οχυρώσεις168 και περιγράφει τα ερείπια τα 

οποία τα οποία διαµορφώνουν µία εικόνα όχι διαφορετική από τη σηµερινή. Αποτυπώνει 

τον χώρο µε τα υπάρχοντα κτίσµατα (σχεδ. 10). 

Ο Nowicki µετά από έρευνα το αποτυπώνει σε σχέση µε τον περιβάλλοντα χώρο 

(σχέδιο 11). Χαρακτηρίζει το οχυρό ενετικό και αναφέρει ότι κτίστηκε πάνω σε 

προϊστορικό οχυρό (Paul Faure 1962), συγκεκριµένα σε ακρόπολη της Γεωµετρικής 

περιόδου (Παπαδάκης 1983). Μας πληροφορεί για την αφθονία των πηγαίων υδάτων, ενώ 

παρατηρεί ότι πολλά επιφανειακά όστρακα ανήκουν στη βυζαντινή περίοδο γεγονός που 

το εξηγεί λέγοντας ότι και σ' αυτήν την περίοδο χρησιµοποιήθηκε σαν οχυρό169. 

Οπωσδήποτε, η παρατήρησή του αυτή έρχεται σε αντίφαση µε την αρχική του άποψη ότι 

το οχυρό είναι βενετσιάνικο170.  
 
 
Επιτόπια έρευνα: 

Ακριβώς βόρεια και λίγο ανατολικά από το σηµερινό χωριό Άγιος Στέφανος (πρώην 

Γρας), πάνω στο λόφο βρίσκονται τα υπολείµατα του οχυρού (βλ. χάρτη Σητεία, φωτ. 

16). Η µόνη πρόσβαση στην κορυφή του λόφου είναι από την πλευρά του χωριού (από το 

νότο) όπου η κλίση του εδάφους επιτρέπει την άνοδο. Όλες οι άλλες πλευρές του λόφου 

είναι απόκρηµνες και βραχώδεις. Η πλευρά αυτή προστατεύεται από οχυρωµατικό 

περίβολο ύψους 2,5 µ. σε κάποια σηµεία (δεν σώζεται ολόκληρο το ύψος του τείχους) και 

πάχους 0,65 µ. έως 0,90 µ. (φωτ. 17). Ο περίβολος ακολουθεί τη διαµόρφωση του 

εδάφους στα άκρα ανατολικά (φωτ. 18) και δυτικά ενώ στο κέντρο διαµορφώνει µία 

ελαφριά καµπύλη. Το τείχος είναι φτιαγµένο από αργολιθοδοµή µε συνδετικό υλικό 

ασβεστοκονίαµα (φωτ. 19 και 20), µε το χαρακτηριστικό ροζ χρώµα που οφείλεται στη 

χρήση ασβεστολιθικού πετρώµατος της περιοχής µε τη µορφή κονιάµατος. Σε κάποια 

σηµεία εξωτερικά προβάλλουν αγωγοί αποστράγγισης στη βάση του τείχους (φωτ. 21). 

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η κατασκευαστική λεπτοµέρεια της παρεµβολής σχιστόπλακων 

µεταξύ των λίθων, µιµούµενη την τεχνική της περίκλειστης πλίνθου, χαρακτηριστικό της 

βυζαντινής αρχιτεκτονικής (φωτ. 22). Στον χώρο εντός του φρουρίου βρίσκουµε άφθονο 

οικοδοµικό υλικό σκόρπιο και υπολείµατα οικοδοµηµάτων, όπου µόλις διακρίνεται στο 

υψηλότερο σηµείο αυτό που ο Gerola βλέπει σαν τη βάση τετράγωνου πύργου171. Στη 

βάση βράχου που βρίσκεται στο κέντρο του χώρου εµφανίζεται εποχιακά νερό που 

αναβλύζει σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των κατοίκων. Άφθονο νερό ρέει και σήµερα στους 

νότιους πρόποδες του λόφου ακριβώς µέσα στο χωριό, όπου µία κατασκευή (πιθανόν 

ενετικής περιόδου), προστατεύει τη ροή µέσα σε γούρνες (φωτ. 23). Η έκταση που 

περιλαµβάνεται ανάµεσα στον οχυρωµατικό περίβολο και στις απόκρηµνες άκρες ήταν 

ικανή να συµπεριλάβει αρκετό αριθµών ανθρώπων σε κατάσταση ανάγκης.  

 
168 Gerola σ.90-92. 
169 Νοwicki, σ.72. 
170 ό.π. σ.71. 
171 Gerola σ.92, βλ. και σχέδιο 10 
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Η σχέση µε το χώρο: 
Η οπτική ακτίνα του χώρου είναι σηµαντική. Νότια ελέγχει την παραλία στο Μακρύ 

Γιαλό, όπου από τα µινωικά χρόνια αποτελούσε κέντρο κατοίκησης και εµπορίου (λιµάνι), 

όπου βρισκόταν η θέση της αρχαίας Σταλίδας ή Συρίνθου172 ωστόσο το ίδιο το οχυρό δεν 

είναι ορατό άµεσα από την παραλία (φωτ. 24). Θέση που πιθανότατα κατοικούνταν και 

κατά την Α' Βυζαντινή περίοδο. Ανατολικά ελέγχει τη διαδροµή η οποία προαναφέρθηκε 

και συνδέει τη βόρεια ακτή της Σητείας µε τοα νότια παράλια της Ιεράπετρας, καθώς και 

το νότιο άκρο του διαύλου Σητεία-Λιθίνες-Μακρύ Γιαλός (φωτ. 25). Ο Χαρ. Γάσπαρης 

βρίσκει το  όνοµα του οικισµού στα αρχεία της αρχικής ενετικής τούρµας του 13ου αι.173 

και ο Φαντάκης παραπέµπει την κατοίκηση του σηµερινού χωριού Άγ. Στέφανος στη Β' 

βυζαντινή περίοδο174. Στα κτίσµατα του χωριού τα οποία είναι παλαιότατα εντοιχίζονται 

αγκωνάρια παλαιά σε δεύτερη χρήση175. Από την κορυφή του οχυρού είναι ορατή προς τα 

δυτικά χάρη σ' ένα διάσελο του ορεινού όγκου που φθάνει µέχρι τη νότια θάλασσα, µία 

άλλη οχυρή θέση τα Μεσοκάστελα, κοντά στην Ιεράπετρα σε απόσταση 29 χλµ. 
Παρατηρήσεις: 

Η θέση φανερώνει οχύρωση για να προστατευθεί το πέρασµα που αρχίζει από τα 

Αχλάδια Σητείας και φθάνει µέσω Κρυάς, Montforte, Πεύκου, Γρα στη νότια παραλία. Ένας 

δρόµος προστατευµένος από τα παράλια, πίσω από λόφους (φωτ. 26), σε χρήση µέχρι και 

την πρώτη δεκαετία µετά το Β' Παγκόσµιο πόλεµο (βλ. παραπάνω, Montforte). Η άφθονη 

κεραµεική προηγούµενων εποχών (φωτ. 27) δείχνει πως ο χώρος παρέµενε για χρήση σαν 

ασφαλές καταφύγιο από παλιότερες ήδη περιόδους. ∆εν είναι εύκολο να πούµε αν η 

οχύρωση κτίστηκε κατά την Α' βυζαντ. περίοδο, πιθανόν όµως είναι ότι χρησιµοποιήθηκε 

κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο. Προβληµατισµό µας δηµιουργεί το πάχος του τείχους το 

οποίο δεν ανταποκρίνεται στα δεδοµένα των βυζαντινών οχυρώσεων. Σηµαντική ένδειξη 

ότι αποτέλεσε µέρος του οχυρωµατικού σχεδίου κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο είναι η 

οπτική επαφή µε τα Μεσοκάστελα. Η αρχαιολογική έρευνα στο χώρο του οχυρού θα 

αποκαλύψει πληροφορίες που θα δώσουν απαντήσεις για τη χρήση του χώρου, µε 

δεδοµένο ότι πολλά από τα επιφανειακά όστρακα ανήκουν στη βυζαντινή εποχή (φωτ.28), 

όπως και ο Nowicki παρατηρεί176 . 

 

 

Μεσοκάστελα 
 

Θέση: 
θέση Α: 

 
172 Sanders σ.136 και P. Faure Villes σ.197. 
173 Γάσπαρης Χα., Από τη Βυζαντινή στην Ενετική τούρµα, Σύµµεικτα 14, (2001), σ.225. 
174 Φαντάκης σ.230. 
175 προσωπική παρατήρηση. 
176 βλ. παραπάνω σ.46. 
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Βόρειο µήκος: 35ο03.363' 

Ανατολικό πλάτος: 025ο39.015' 

Υψόµετρο: 729 µ. 

Θέση Β: 

Βόρειο µήκος: 35ο03.338' 

Ανατολικό πλάτος: 025ο39.296' 

Υψόµετρο: 658 µ. 
Όνοµα: 

Η οχυρή θέση ονοµάζεται και σήµερα Μεσοκάστελα ενώ έχει ξεχαστεί σε τί ακριβώς 

παραπέµπει το τοπωνύµιο. Οι ντόπιοι (κάτοικοι της Καλαµαύκας) ανέφεραν ότι πρόκειται 

για περιοχή όπου αρκετά κτήµατα ακόµα καλλιεργούνται και διέρχεται ο παλιός δρόµος 

Καλαµαύκας-Ανατολής. Η ονοµασία αποκαλύπτει ότι πρόκειται για θέση ανάµεσα ή 

ενδιάµεσα από φρούρια (Καστέλια) κάτι που είναι απολύτως ακριβές. Πρόκειται για µια 

προστατευµένη έκταση ανάµεσα σε τέσσερα βραχώδη εξάρµατα (δύσκολα θα µπορούσε 

κανείς να τα πει λόφους), σε υψόµετρο περίπου 600 µέτρων µια αρκετά επίπεδη 

καλλιεργήσιµη έκταση η οποία διαθέτει πηγές και είναι εντελώς αόρατη από τον δίαυλο 

Παχιά Άµµο-Ιεράπετρα, όπως και από τον δίπλα διερχόµενο αµαξωτό δρόµο. Οχυρά 

βρίσκονται στις δύο από τις τέσσερεις βραχώδεις κορυφές στις θέσεις Α και Β, (σχέδιο 12 

και 13). 
Πληροφορίες: 

Ο Gerola εντοπίζει τη θέση και τη φωτογραφίζει. Περιλαµβάνει τη θέση στις βυζαντινές 

οχυρώσεις177. Αναφέρει ότι τα τείχη του περιβόλου και στις δύο κορυφές είναι φτιαγµένα 

από ασβεστόλιθο και ότι βρίσκονται µερικές κινστέρνες στην επιφάνεια της θέσης Β η 

οποία είναι και η µεγαλύτερη σε έκταση. 

Ο Nowicki στην έρευνά του εντοπίζει και στις δύο θέσεις Α και Β (3 και 4 στο 

σχεδιάγραµµά του), (σχέδιο 13) χρήσεις των σκοτεινών χρόνων και της Υστεροµινωικής 

ΙΙΙC περιόδου, όπως και κατά τη Πρωτογεωµετρική και Γεωµετρική περίοδο. Στη θέση Β 

αναφέρει ένα βυζαντινό οχυρό µε πιθανή χρήση και στα ενετικά χρόνια178 ενώ πάνω στο 

λόφο βρίσκει οικισµό που τον χρονολογεί στην Υστερορωµαϊκή Πρωτοβυζαντινή 

περίοδο179. 
Επιτόπια έρευνα: 

Οι δύο Θέσεις Α και Β στον χάρτη (σχέδιο 12) αντιστοιχούν σε δύο βραχώδη υψώµατα 

τα οποία αν και ανισοϋψή επιβάλλονται στον χώρο µε άπλετη θέα στη νότια θάλασσα 

(ειδικά η θέση Α).  

Η θέση Α είναι υψηλότερη (φωτ. 32) και µε πολύ µικρή έκταση στην κορυφή του 

βράχου. Η µόνη δυνατή πρόσβαση στη βορειοανατολική πλευρά προστατεύεται µε 

οχυρωµατικό τείχος πάχους 1,60 µ. και µικρού µήκους (φωτ. 29 και 30) ενώ είναι ορατό 

το πλακόστρωτο που οδηγεί στην είσοδο του οχυρού (φωτ. 31), όπως είναι διακριτός και 
 

177 Gerola σ.83.  
178 Nowicki σ.128 ...has a Byzantine (and Venetian?) fort. 
179 ό.π. σ.128 
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ο χώρος της εισόδου. Το τείχος αποτελείται από αργολιθοδοµή ενισχυµένη µε ισχυρό 

κονίαµα και χυτή τοιχοποιία εσωτερικά180 (φωτ. 34). Εισερχόµενοι στον προστατευµένο 

χώρο του λόφου δεν συναντούµε καµία άλλη κατασκευή αν και αρκετά σκόρπια 

θραύσµατα κονιάµατος (φωτ. 33) κείτονται εδώ κι εκεί µαζί µε άφθονες πέτρες που 

πιθανόν αποτέλεσαν οικοδοµικό υλικό. Η κεραµεική απουσιάζει πλήρως από το έδαφος. Η 

επιφάνεια του βράχου είναι γύρω στο 1 1/2 στρέµα γεγονός που συνηγορεί στις 

παραπάνω ενδείξεις (µαζί και µε την έλλειψη κιστέρνας) ότι δεν προορίζονταν για κάποιου 

είδους κατοίκηση ούτε καν για καταφύγιο. Μάλλον επρόκειτο για χώρο όπου υπήρχε 

πύργος (βίγλα), σε συνδυασµό µε την οπτική επαφή µε άλλα σηµεία (βλ. παρακάτω 

παρατηρήσεις σ.54).  

Θέση Β: Αµέσως ανατολικότερα από την παραπάνω θέση (βλ. σχέδιο 12) βρίσκεται 

ένας λόφος (φωτ. 35) µε τα ίδια γεωφυσικά χαρακτηριστικά (βραχώδεις κάθετες πλευρές 

και σχεδόν επίπεδη επιφάνεια), που είναι όµως ο µεγαλύτερος σε έκταση από τους 

τέσσερις που αποτελούν το σχηµατισµό στα Μεσοκάστελα. Ο λόφος στο βορειοδυτικό του 

άκρο στέφεται µε οχυρωµατικό περίβολο εν µέρει µόνο σωζόµενο ο οποίος φέρει 

χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η είσοδος στον χώρο γινόταν εσωτερικά (σε 

σχέση µε το σύνολο του κλειστού γεωφυσικού σχηµατισµού), δηλαδή από τη βόρεια 

πλευρά. Είναι ορατή και σήµερα η επικλινής πρόσβαση η οποία καταλήγει στο χώρο όπου 

βρισκόταν η είσοδος η οποία έχει καταρρεύσει. Αµέσως µετά την είσοδο βρίσκουµε 

υπολείµατα πλακόστρωτου (φωτ. 37). ∆εξιά της εισόδου πάνω από την προσβάσιµη 

βόρεια πλευρά του λόφου ο οχυρωµατικός περίβολος σώζεται σε καλή κατάσταση και µας 

δίδει πληροφορίες για τα στοιχεία οχυρωτικής που χρησιµοποιήθηκαν για την άµυνα του 

χώρου (φωτ. 36). Ακολουθεί το βραχώδη σχηµατισµό του εδάφους και ελίσσεται (όπου 

είναι αναγκαίο) διαµορφώνοντας καµπύλους προµαχώνες (φωτ. 38) που αντικαθιστούν 

τους πύργους. Στο ευθύ διάστηµα (το πλέον εύκολα προσβαλλόµενο) διαθέτει 

καταχύστρες (φωτ. 39). Η τοιχοποιία στο τµήµα αυτό είναι ισχυρότατη, αποτελείται από 

αργολιθοδοµή µε τη χρήση άφθονου κονιάµατος µε αστρακάσβεστο και κουρασάνι (φωτ. 

40), ακριβώς ίδιου µε την τοιχοποιία της θέσης Α. Στη βάση του τείχους βρίσκουµε 

αποστραγγιστικούς αγωγούς (φωτ. 41). Ενδιάµεσα στους αργούς λίθους παρεµβάλλονται 

πλίνθες σε όλο το µήκος του τείχους (φωτ. 42) Ανατολικότερα, ο οχυρωµατικός περίβολος 

συνεχίζει να προστατεύει την πρόσβαση  στο λόφο (φωτ. 43).  Πρόκειται για τείχος µε 

αργολιθοδοµή αλλά και ιδιαίτερα στοιχεία. Η κατανοµή των λίθων γίνεται σε ζώνες, µε 

ογκώδεις λίθους σε µία ψηλότερη οριζόντια σειρά (φωτ. 43), χαρακτηριστικό που 

συναντούµε στο κάστρο του Τεµένους και σε φρούρια της Μ. Ασίας (Αρµενική Κιλικία) τα 

οποία κτίστηκαν µετά το 964181.  

Πάνω στην επιφάνεια του λόφου ιδιαίτερα στο ανατολικό τµήµα του λόφου βρίσκονται 

υπολείµατα κτισµάτων αλλά δεν διακρίνονται πλέον οι δεξαµενές (κιστέρνες) που 

 
180 Αναγνωρίζουµε εύκολα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχυρωµατικού περιβόλου του Τεµένους. 
181 βλ. παρακάτω Τέµενος σελ. 108 κ.ε. 
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αναφέρει ο Gerola. Ο Νοwicki εµφανίζει τα κτίσµατα σαν υπολείµατα χωριού 

πρωτοβυζαντινής και ύστερης ενετικής περιόδου, βασίζοντάς το στα επιφανειακά 

ευρήµατα κεραµεικής182. Η γνώµη µας είναι ότι επισταµένη επιστηµονική έρευνα θα έχει 

ενδιαφέροντα αποτελέσµατα ειδικά σ'  αυτόν το χώρο λόγω της πληθώρας των 

ευρηµάτων και της καλής διατήρησής τους.  
Η σχέση µε το χώρο: 

Ο χώρος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνηγορούν στο ότι αποτέλεσε ένα 

ασφαλές καταφύγιο µε τη δυνατότητα αυτάρκειας σε τρόφιµα και νερό, χωρίς τον κίνδυνο 

επιθέσεων και αόρατο σε όσους έφθαναν στη βόρεια ή νότια παραλία. Συγκεκριµένα, 

αρχικά να αναφέρουµε ότι ακριβώς δίπλα στον χώρο που περιβάλλεται από τους τέσσερις 

λόφους διέρχεται ο ορεινός δρόµος που συνδέει την Καλαµαύκα µε την Ανατολή στην 

ουσία το Μεραµπέλο στη βόρεια ακτή183 µε τα χωριά της ορεινής Ιεράπετρας έως την 

παραλία του Μύρτου στο νότο και έως τα νότια χωριά του Ηρακλείου στη Βιάννο. 

Πρόκειται για έναν αρχαίο δρόµο µακριά από τους κινδύνους προσβολής184 από την 

εύκολα προσβάσιµη (από τις κοντινές ακτές) κοιλάδα-ισθµό Παχιά Άµµος-Ιεράπετρα. Άλλο 

στοιχείο για το αύταρκες και ασφαλές του χώρου είναι η ύπαρξη χώρου ικανού για 

καλλιέργεια µε τη µορφή περίκλειστης κοιλάδας (φωτ. 44) και διαµορφωµένη σε πεζούλες 
(αναβαθµίδες) στα επικλινή σηµεία, τειχισµένη µάλιστα στοιχειωδώς (φωτ. 45) από τη 

µεριά της πλησιέστερης ακτής (νότο). Επίσης, συνηγορεί στην παραπάνω διαπίστωση ότι 

άφθονα νερά µέσα στην κοιλάδα και γύρω απ' αυτήν (µε τη µορφή πηγών) µπορούσαν να 

συντηρήσουν αρκετό πληθυσµό ο οποίος θα καλλιεργούσε το χώρο. Από τη θέση Α 

ολόκληρη η νότια ακτή από την Ιεράπετρα έως και το Μύρτος είναι άµεσα ορατή ενώ 

επιτηρείται ο ισθµός185  και τµήµα της βόρειας ακτής. Επίσης, είναι ορατό το οχυρό του 

Γρα σε απόσταση 29 χλµ. ανατολικά χάρη σ' ένα άνοιγµα (διάσελο) του ορεινού όγκου 

που παρεµβάλλεται (φωτ. 46). Στην περιοχή νότια από τα Μεσοκάστελα βρίσκεται ο 

οικισµός Μύρτος ο οποίος κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο (1248) αποτελούσε κτήµα της 

αυτοκρατορικής µονής Sfache186. Τα γειτονικά χωριά Μάλλες και Μίθοι187 συναντούνται 

κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο.  
Παρατηρήσεις: 

Τα Μεσοκάστελα αποτελούν κατά τη γνώµη µας, παράδειγµα οχυρού που 

χρησιµοποιείται και κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο ενώ έχει υπάρξει σαν καταφύγιο κατά 

την ύστερη αρχαιότητα όπως και στα αρχαία χρόνια. Τότε (στη Β' βυζαντ. περίοδο) 
 

182 Nowicki σ.128,129. 
183 Στο χάρτη που παραθέτουµε (σχέδιο 12) ο ορεινός αυτός δρόµος σηµειώνεται µε συνεχόµενη πορτοκαλί 
γραµµή. 
184 Αντίστοιχα µε τη διαδροµή που είδαµε δίπλα στα οχυρά Montforte και Γρα. Οι ορεινοί δρόµοι παρέµειναν οι 
πλέον εύχρηστοι και γιατί µείωναν τις αποστάσεις και επειδή ήταν περισσότερο ασφαλείς. Έτσι ακόµα κι όταν 
εξέλιπε ο κίνδυνος επιθέσεων από Άραβες πειρατές οι οικισµοί ήδη είχαν τοποθετηθεί δίπλα ή στη ρίζα των 
µεγάλων ορεινών όγκων της Κρήτης ώστε οι ορεινοί δρόµοι τους εξυπηρετούσαν καλύτερα. 
185 Πρόκειται για το στενότερο σηµείο της Κρήτης (11,5χλµ. από τη βόρεια στη νότια ακτή) άρα και περισσότερο 
ευκολοδιάβατο. Για το λόγο αυτό ο έλεγχος του ισθµού αποτελούσε ζητούµενο για τα δεδοµένα της στρατηγικής 
τέχνης. 
186 Κατάστιχο, αρθµ. 105 Χα, σ.193. 
187 Φαντάκης, σ. 224-227. 
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οχυρώνεται, εγκαθίσταται φρουρά και µπορεί να ελέγχει τον ορεινό δρόµο, το δίαυλο 

βορρά νότου καθώς και τα νότια παράλια188. Τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του 

φρουρίου στη θέση Α και Β παραπέµπουν σε οχρώσεις που διαπιστωµένα ήταν σε χρήση 

κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο189. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση 

ογκωδέστατων λίθων σε οριζόντιες ζώνες αρκετού ύψους στον οχυρωµατικό περίβολο της 

θέσης Β. Όσο για τα ίχνη οικισµού στην ίδια θέση θεωρούµε ότι µάλλον δεν ήταν σε 

χρήση ο χώρος κατά την ενετική περίοδο, αλλά αφού χρησιµοποιήθηκε κατά τη Β' 

βυζαντινή περίοδο εγκαταλείφθηκε ήδη πριν την έναρξη του 13ου αι. Μία ένδειξη για το 

γεγονός αυτό ίσως αποτελεί ότι δεν εµφανίζεται σε καµµία απογραφή των ενετικών 

χρόνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεντρική Κρήτη, σηµερ. ν. Ηρακλείου 
 

Κέρατον 
 

Θέση: 
βόρειο µήκος: Ν 35ο04.660΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 025ο24.374΄ 

Υψόµετρο: 610µ. 
Όνοµα: 

Κέρατον, πιθανόν από τη γειτονική αρχαία πόλη Κεραία190. Πιθανόν και από το σχήµα 

κέρατου (όπως φαίνεται από τα νότια και ανατολικά191). Οι ντόπιοι το ονοµάζουν Βίγλα και 

κάποιοι Καστρί. Ύψωµα βραχώδες που ορθώνεται σχεδόν κάθετα 3,7χλµ. βόρεια από τον 

σηµερινό Κερατόκαµπο που βρίσκεται στις ακτές του Λιβυκού πελάγους. 
Πληροφορίες: 

 
188 Η περιοχή της Ιεράπετρας δεν είχε αξιόλογη κατοίκηση κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο, πιστεύω δε ότι 
ακολούθησε τη µοίρα των παραλιακών πόλεων που µετά τον 7ο µ.Χ. αι. εγκαταλείπονται ή παρακµάζουν, 
Τσουγκαράκης Crete, σ.305 και Φαντάκης σ.225-26. 
189 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στο κάστρο του Τεµένους και σε οχυρά που βρίσκονται στο χώρο της Μ. 
Ασίας. 
190 Σπανάκης τ.Α σ.395, όπου παραπέµπει στον Spratt και στον Paul Faure. 
191 Gerola, σ.81. 
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Ο Spratt θεωρεί ότι πιθανόν εκεί βρισκόταν η αρχαία Βίανος192. Ο Έβανς εντοπίζει 

µυκηναϊκό οικισµό193 από τα ευρήµατα και από θραύσµατα λάρνακας που βρέθηκε στις 

βόρειες κλιτύες του βουνού. Ευρήµατα στις βόρειες πλαγιές από το Ν. Πλάτωνα 

χρονολογούνται από τα γεωµετρικά χρόνια και τα ελληνιστικά194. Πιθανόν πρόκειται για το 

Άρβιον όρος του Στέφανου Βυζάντιου παρατηρεί ο Τσουγκαράκης195, όπου υπήρχε βωµός 

του Άρβιου ∆ιός. Στο ίδιο σηµείο αναφέρει το φρούριο στην κορυφή του βουνού το οποίο 

χρονολογεί στην προ της αραβικής κατάκτησης βυζαντινή εποχή. Αναφέρει τα δυνατά 

αµυντικά τείχη τις κιστέρνες και την ανάλογη κεραµεική που έχει βρεθεί εκεί196. Όµως ο 

Sanders γνωρίζοντας τις ίδιες αυτές πηγές µετά και την προσωπική του επίσκεψη στο 

χώρο προβληµατίζεται για το αν ανήκουν στην Α' βυζαντ. περίοδο οι οχυρώσεις 

βασιζόµενος στο ότι οι κινστέρνες δεν ανήκουν στη ρωµαϊκή περίοδο γι αυτό τις 

τοποθετεί αργότερα µέσα στην περίοδο της βυζαντινής παρουσίας στο νησί197. Ο Gerola 

αναφέρεται στον Έβανς ο οποίος µιλάει για µινωικό οικισµό στις υπώρειες του βουνού, και 

παραπέµπει στο Buondelmonti o οποίος µε τη σειρά του έδωσε το όνοµα Κέρατο στο 

βουνό λόγω του σχήµατός του όπως φαίνεται από την παραλία198. Συµπεριλαµβάνει το 

Κέρατο στις Βυζαντινές οχυρώσεις αλλά δεν κάνει λόγο πουθενά στο κείµενό του για πιο 

λεπτοµερή χρονολόγηση ούτε για αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Αναφέρεται στο 

ιδιαίτερα απροσπέλαστο του εδάφους και στη δυσκολία αναρρίχησης. Αναφέρει 

υπολείµατα πύργου στην κορυφή, τις κιστέρνες που βλέπει στο χώρο και τα τείχη που 

περιβάλλουν τη βόρεια πλευρά. Η περιγραφή του είναι βιαστική, χωρίς να αναφέρεται σε 

λεπτοµέρειες. Αντίθετα το σχέδιο του είναι σηµαντικό και λεπτοµερές (σχέδιο 14), µε 

αρκετά λάθη στις διαστάσεις του χώρου (ιδιαίτερα στο βόρειο τµήµα της κορυφής). Ο 

Nowicki στην έρευνά του βρήκε σε όλη την πλαγιά στα βόρεια του οχυρού λόφου ερείπια 

βυζαντινών οικοδοµηµάτων. Επίσης βρήκε πολλά όστρακα βυζαντινά και πρώιµα ενετικά 

µαζί µε λίγα γεωµετρικά και υστεροµινωικά (ΥΜ IIIB και ΥΜ IIIC). Βόρεια και δυτικά του 

χώρου βρέθηκε θολωτός τάφος υποµινωικής περιόδου (dark ages)199.  
Επιτόπια έρευνα: 

Η προσέγγιση στο χώρο του φρουρίου έγινε από τον αυχένα στα βόρεια (φωτ. 47), 

που είναι και το µόνο σηµείο προσπέλασης. Τίποτε δεν φανέρωνε τη δυσκολία ανάβασης. 

Μόνο από ένα συγκεκριµένο σηµείο και µόνο µε αναρρίχηση άκρως επικίνδυνη 

καταφέραµε να φτάσουµε στην επιφάνεια του οχυρού. Η µόνη πιθανότητα να υπήρχε 

πρόσβαση στο λόφο είναι από αυτό το σηµείο στα βορειοανατολικά του φρουρίου όπου 

ανάµεσα στα βράχια πιθανόν υπήρχε κλίµακα η οποία σήµερα παντελώς εκλείπει (φωτ. 

 
192 Spratt I, σ.303. 
193 Nowicki, σ.139. 
194 Σπανάκης, σ.395 και Nowicki, σ.139. 
195 Τσουγκαράκης Crete, σ.315. 
196 ό.π. σ.315. Στηρίζει τα συµπεράσµατά του στις διαπιστώσεις του Gerola και των Hood-Warren P.-Cadogan G., 
Travels in Crete 1962, ABSA 59 (1964) οι οποίοι θεωρούν ότι τα τείχη είναι της πρώτης βυζαντινής περιόδου.  
197 Sanders, σ.143 (5/4). 
198 Gerola, σ.81,82. 
199 Nowicki, σ. 139. 
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48). Πρόκειται για το µόνο σηµείο όπου  προστατεύεται από οχυρωµατικό περίβολο 

ισχυρότατο, άχρηστο κατά τη γνώµη µας λόγω του ότι ο χώρος είναι ουσιαστικά 

απρόσιτος (φωτ.49). Πρόκειται για το πλέον απόκρηµνο και απροσπέλαστο µεταξύ των 

οχυρών που επισκεφθήκαµε.  Αµέσως µετά την άνοδο στο χώρο του φρουρίου 

συναντούµε το κτίσµα µίας ορθογώνιας θολωτής κινστέρνας (φωτ. 50), η οποία έχει 

διαστάσεις (εσωτερικά) 12Χ5µ. (φωτ.51). Το ύψος που µπορούσε να φθάσει το νερό ήταν 

3,5 µ. τουλάχιστον200. Η χωρητικότητά της ως εκ τούτου είναι 210 κυβ. µέτρα νερό, 

ποσότητα τεράστια. Η κατασκευή είναι ιδιαίτερα επιµεληµένη και εσωτερικά χρίεται µε 

υδραυλικό κονίαµα (φωτ. 52), ενώ η τοιχοποιία της αποτελείται από αργολιθοδοµή 

ενισχυµένη όµως µε πλίνθες µέχρι το ύψος που συγκρατούσε νερό. Πιθανόν αυτού του 

είδους η τοιχοδοµία προσέθετε µεγαλύτερη αντοχή στις εωτερικές πιέσεις του υδάτινου 

φορτίου. Τα τοιχώµατα στη βάση µέχρι το ύψος των 3µ. (εξωτερικά) είχαν πάχος 1,40µ. 

(φωτ. 53), ενώ µέρος της λεκάνης της κινστέρνας βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του 

εδάφους. Η θολωτή οροφή αποτελείται από σχιστόπλακες τοποθετηµένες κάθετα µε την 

καµπύλη (φωτ. 54). Το πάχος του τοίχου της οροφής είναι λεπτότερο από τα τοιχώµατα. 

Η τοιχοποιία είναι ενισχυµένη µε ισχυρότατο κονίαµα ασβέστου µε κουρασάνι.  

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στον υπόλοιπο χώρο βρίσκονται διάσπαρτες άλλες 4 

ορθογώνιες κινστέρνες διαφορετικών διαστάσεων. Μία απ αυτές προσφύεται στον 

ανατολικό οχυρωµατικό περίβολο σε σηµείο που δύσκολα είναι προσεγγίσιµο από την 

κορυφή του λόφου (φωτ. 55), και είναι λίγο µικρότερη µε αυτήν που προαναφέραµε, 

οικοδοµηµένη όµως µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.  Στο νότιο πλάτωµα της κορυφής 

βρίσκεται µία ορθογώνια κινστέρνα µε διπλό χώρο και θολωτή οροφή (φωτ. 56). Σε άλλο 

σηµείο του χώρου προς τα βόρεια βρίσκουµε µικρότερη ορθογώνια κινστέρνα πλάτους 3 

και µήκους 4 µέτρων εξωτερικά (φωτ. 57). Στο υψηλότερο σηµείο του χώρου εκεί που ο 

Gerola αναγνωρίζει τα ερείπια ενός τετράγωνου πύργου201 (βλ. σχέδιο 14) βρίσκουµε τη 

θεµελίωση οικοδοµήµατος όπου µόνο η ΝΑ γωνία παραµένει ορατή και κάτω του 

βρίσκουµε µικρή κινστέρνα µε τη µορφή πηγαδιού για την αποθήκευση νερού (φωτ. 58).  

Ο οχυρωµατικός περίβολος ακολουθεί τις ανωµαλίες του εδάφους ενώ καλύπτει µόνο 

τη Βόρεια και Ανατολική πλευρά του υψώµατος. Αποτελείται από αργολιθοδοµή µε 

παρέµβλητες πλίνθες επιχρισµένος εξωτερικά µε κονίαµα202. Σήµερα είναι απρόσιτος στα 

περισσότερα σηµεία του (φωτ. 49). Στη βόρεια βραχώδη κατωφέρεια του υψώµατος 

βρίσκεται ένα σκίσιµο στο βράχο το οποίο θα επέτρεπε τη σχετικά εύκολη ανάβαση στο 

χώρο του φρουρίου αν δεν υπήρχε εκεί ένας τετράγωνος οχυρωµατικός πύργος ο οποίος 

κλείνει ακριβώς το πέρασµα. Σήµερα κοµµατιασµένος, αποτελείται από τοιχοποιία 

παρόµοια µε αυτή του περιβόλου, µε πάχος 1,60µ. και εσωτερικές διαστάσεις 4Χ4 µ. Είναι 

κενός εσωτερικά διαµορφώνοντας χώρο για χρήση (φωτ. 59). ∆εν γνωρίζουµε (επειδή δεν 

σώζεται το βόρειο τοίχωµα) αν είχε στην εξωτερική του πλευρά πυλίδα ή άλλο άνοιγµα το 
 

200 Λόγω των επιχώσεων δεν είναι ακριβής η µέτρηση του ύψους. 
201 Gerola, σ.82. 
202 Ο οχυρωµατικός περίβολος έχει πολλές οµοιότητες µε τα τείχη της ακρόπολης του Τεµένους. 
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οποίο θα δικαιολογούσε τον άνετο εσωτερικό του χώρο. Πρόκειται για σταθερή 

κατασκευή η οποία οικοδοµείται εξωτερικά από τον οχυρωµατικό περίβολο 

εξασφαλίζοντας έτσι διπλή προστασία στο σηµείο εκείνο του φρουρίου (φωτ. 60).  
Η σχέση µε το χώρο: 

Το Κέρατον δεσπόζει (φωτ. 61) στην τεράστια ακτή του Κερατόκαµπου από την 

παραλία της Άρβης ανατολικά (φωτ. 62) µέχρι την παραλία (και λιµάνι από τα αρχαία 

χρόνια) του Τσούτσουρα στα δυτικά (φωτ. 63). Η Άρβη αποτελεί σηµαντικό οικισµό από 

την ύστερη αρχαιότητα µε ίχνη Ιουστινιάνειας βασιλικής του 6ου αι.203 και ίχνη που 

αδιαµφισβήτητα αποδεικνύουν την κατοίκησή της κατά την Α' βυζαντινή περίοδο, πιθανόν 

και κατά τη Β'204. Το χωριό Αµιράς θεωρείται σαν ένας από τους οικισµούς που διασώζει 

αραβικό τοπωνύµιο, πιθανόν θέση κατοίκησης κατά την αραβική κατάκτηση205, θέση που 

ίσως συνδέεται µε τα πρόσφατα αδηµοσίευτα αραβικά ευρήµατα (αραβικές επιγραφές)206 

στη θέση Τσούτσουρας. Ο Τσούτσουρας δεν έχει ανασκαφεί αλλά διαθέτει ερείπια από 

την αρχαία πόλη Ίνατο τα οποία αποκαλύπτονται άφθονα µε τη διαβρωτική δράση του 

παρακείµενου ξεροπόταµου. Υπάρχουν ερείπια βασιλικής του 6ου αι., όπως και ίχνη 

κτισµάτων µε άφθονα θραύσµατα κιόνων από γκρι γρανίτη. Ερείπια θεάτρου, ιερού 

σπηλαίου προς τιµήν της Ειλειθυίας  και σκόρπια κεραµεικά όστρακα ελληνιστικής και 

υστερορωµαϊκής περιόδου207. Το χωριό Χόντρος που βρίσκεται σε απόσταση 4 χλµ. 

βορειοδυτικά από το φρούριο κατοικούνταν κατά την Α' και Β' βυζαντινή περίοδο208. Η 

Βιάννος, αρχαία πόλη κατοικηµένη κατά τα κλασικά, ελληνιστικά, και ρωµαϊκά χρόνια, 

όπως και κατά την Α' βυζαντ. περίοδο209 χρησιµοποιούσε τον Κερατόκαµπο για λιµάνι 

(επίνειο), κάτι που συµβαίνει και σήµερα. Ο δρόµος επικοινωνίας ακτής και εσωτερικού 

της επαρχίας Βιάννου διερχόταν από τους πρόποδες του όρους Κέρατον (ανατολικά δίπλα 

από το ναό της Αγ. Παρασκευής). Στη βόρεια οµαλή πλαγιά µπροστά από το Κέρατο 

βρίσκονται διάσπαρτα πάµπολλα ερείπια οικοδοµηµάτων µε άφθονη κεραµεική αρχαίων 

(βλ. παραπάνω σ. 56) και βυζαντινών χρόνων210. Στην πλαγιά αυτή δίπλα στο ναΐσκο της 

Αγ. Παρασκευής ρέει πηγή µε άφθονα νερά όλο το χρόνο. 
Παρατηρήσεις: 

Με τα παραπάνω δεδοµένα µπορούµε να επισηµάνουµε ότι το φρούριο βρίσκεται σε 

µία από τις πλέον οχυρές θέσεις της Κρήτης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η παραλία από τον 

Φαφλάγκο στα ανατολικά, Άρβη, Κερατόκαµπο, ∆έρµατο, έως τον Τσούτσουρο στα δυτικά 

είναι η µεγαλύτερη συνεχόµενη οµαλή (αµµουδιά) παραλία της νότιας Κρήτης µε µήκος 

 

 

203 Sanders, σ.95,143. 
204 Φαντάκης, σ.210. 
205 ό.π., σ. 210. 
206 Σε ξενάγηση (την οποία οργάνωσε ο κ. Κανάβας Κώστας για φοιτητές του Παν/µίου Κρήτης) της κ. Λιάνας 
Σταρίδα τον Οκτώβριο του 2000 στις αραβικές ανασκαφές της Καστέλας στο Ηράκλειο, η αρχαιολόγος 
αναφέρθηκε στις αραβικές επιγραφές του Τσούτσουρα. Βλ. και Κανάβας Κώστας, Η Κρήτη στο Αραβικό πλαίσιο, 
Κρητολογικά Γράµµατα 19, Ρέθυµνο (2001), σ.96. 
207 Sanders, σ.151 και 104(βασιλική). 
208 Φαντάκης, σ. 212. 
209 Τσουγκαράκης Crete, σ.406 και Φαντάκης σ.211. 
210 Nowicki, σ.139. 
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17,5 χλµ. γεγονός που την καθιστά ως την πιο εύκολα προσβάσιµη για απόβαση από τις 

περιοχές της Αιγύπτου, Συρίας κ.λ.π. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασµό µε τις αραβικές 

επιγραφές στον Τσούτσουρο και τις σηµαντικές αρχαιολογικές θέσεις υστερορωµαϊκών 

χρόνων γύρω από την περιοχή του φρουρίου (Τσούτσουρος, Άρβη, Βιάννος, και Σύµη), 

µας επιτρέπει  να θεωρήσουµε ότι η θέση εντάχθηκε στο αρχικό οχυρωτικό σχέδιο του 

νησιού µετά την ανακατάληψη της Κρήτης από το Νικηφόρο Φωκά. Ένας επιπλέον 

παράγοντας που συνηγορεί στο γεγονός είναι ότι η θέση προστατεύει τη µοναδική οδική 

διαδροµή που οδηγεί από την ανατολική Μεσαρά στη νότια παραλία. ∆ηλαδή η µόνη 

έξοδος και είσοδος προς και από τη θάλασσα και την πεδιάδα της Μεσαράς γινόταν από 

αυτόν τον χώρο (σχεδ. 16). Η επιβίωση αραβικού οικισµού (Αµιράς) καθώς και τα 

ευρήµατα στον Τσούτσουρο µας υποψιάζουν πως η θρυλούµενη τοποθεσία όπου έγινε η 

απόβαση των Αράβων αρχικά, το ακρωτήριο του Χάρακα211, δεν ήταν στον Κάβο Σίδερο 

κοντά στα Μάταλα αλλά κάπου στα άκρα αυτής της τεράστιας παραλίας. Εάν όντως η 

τοποθεσία αυτή  συνδέεται µε το φόβο µίας πιθανής επανεφόδου των Αράβων (είναι η 

κοντινότερη ευρεία παραλία από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, από όπου έφθασαν οι 

Άραβες που κατοίκησαν την Κρήτη), η οχύρωση του απόρθητου φρουρίου Κέρατον 

αποκτά ουσιώδη σηµασία για την άµυνα της Κρήτης. Τα κτίσµατα του οχυρού αλλά 

κυρίως οι µεγάλες ποσότητες νερού που εξασφάλιζαν οι κινστέρνες για τόσο µικρό χώρο, 

δείχνει ότι µπορούσε να αµύνεται για αρκετό καιρό και να στεγάσει ικανό αριθµό 

στρατιωτών και αµυνόµενων. Ο οχυρωµατικός περίβολος, οι κινστέρνες, ο πύργος έχουν 

κοινά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά µε άλλα οχυρά κτίσµατα της Β' βυζαντινής περιόδου. 

 

 

 

____________________________________ 
πεδιάδα της Μεσαράς, Ηράκλειο 

 

Belvedere, Ριζόκαστρο    
 

Θέση: 
βόρειο µήκος: Ν 35ο024.697΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 025ο15.611΄ 

Υψόµετρο: 382µ. 
Όνοµα: 

Belvedere και Belvedere proprio ή Ριζόκαστρο. Οι ντόπιοι το αποκαλούν Κάστελλο και 

τα γειτονικά χωριά Καστελλιανά (Άνω και Κάτω). 

 

 

211 ∆εν είναι γνωστό για ποιο χώρο πρόκειται αλλά οι περισσότεροι ερευνητές πιθανολογούν περιοχή κοντά στα 
Μάταλα, άρα στην ανατολική είσοδο της πεδιάδας της Μεσαράς. Παναγιωτάκης Ν., Ζητήµατα της 
κατακτήσεως της Κρήτης υπό των Αράβων. Κρητικά Χρονικά ΙΕ'-ΙΣΤ' τεύχος ΙΙ σ.37. και Σταυρινίδης Ν., 
Ειδήσεις Αράβων ιστορικών περί της Αραβοκρατίας εν Κρήτη, Κρητικά Χρονικά ΙΕ-ΙΣΤ τεύχος ΙΙ, σ.76,77. 
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Πληροφορίες: 
Πρόκειται για λόφο ο οποίος βρίσκεται στο νότιο ανατολικό άκρο του κάµπου της 

Μεσσαράς µόλις 300 µέτρα βόρεια και δυτικά από τα σηµερινά χωριά Άνω και Κάτω 

Καστελλιανά µε υψόµετρο 400 µ. Είναι ένας λόφος µε τραπεζοειδές σχήµα στην κορυφή 

µε 350 Χ 200 µέτρα διαστάσεις. Ο χώρος είχε βέβαιη κατοίκηση κατά την ύστερη 

αρχαιότητα. Εικάζεται ότι βρισκόταν η αρχαία πόλη Πριανσός (ερείπια κτιρίων, κινστέρνες 

τεράστιας χωρητικότητας στα Καστελιανά, ευρήµατα: ρωµαϊκός λύχνος χρυσό σκουλαρίκι, 

κεφαλή ελληνιστικών χρόνων)212, Στο φρούριο Belvedere ανακαλύφτηκε µνηµείο 

βετεράνων των χρόνων του Αυγούστου213. Στην περιοχή βρέθηκαν ερείπια ψηφιδωτού 

δαπέδου, πιθανόν βασιλικής, χρονολογηµένης στην παλαιο-χριστιανική εποχή214. Πλήθος 

από όστρακα στις νότιες παρειές του λόφου φανερώνει την έντονη κατοίκηση του χώρου. 

Τα παλαιότερα όστρακα παραπέµπουν στην ΥΜ ΙΙΙC περίοδο και βρίσκονται σε αρκετά 

σηµεία στην κορυφή του λόφου. Περισσότερα είναι τα όστρακα της Πρωτογεωµετρικής 

και γεωµετρικής περιόδου ενώ οι µεγαλύτεροι αριθµοί ανάγονται στη Βυζαντινή και 

βενετική περίοδο215.  Κατά τη βενετική περίοδο ήταν στην κορυφή του το Castel 

Belvedere έδρα της καστελανίας Μπελβεντέρε ή Ρίζου, από όπου και η ονοµασία του 

Ριζόκαστρο216. Το Καστέλι του Ρίζου ή Ριζόκαστρον αναφέρεται και σε πατριαρχικά 

Σιγίλλια που ρυθµίζουν τις σχέσεις της κρητικής εκκλησίας µε τη µονή Σινά στα έτη 

1672217 και 1777218. Στην απογραφή του Καστροφύλακα του 1583 αναφέρεται σαν 

Belvedere proprio µε 165 κατοίκους. Βρίσκουµε το κάστρο να κατοικείται το 1577, το 

1580-90 και το 1629 στις ενετικές πηγές219. Στην τούρκικη απογραφή του 1671 

αναφέρεται ακόµα στην ίδια θέση σαν Nefs Rizu µε 45 χαράτσια. Ενώ από την αιγυπτιακή 

απογραφή του 1834 αναφέρεται ο οικισµός Kasteliana, έξω από τον χώρο του οχυρού220. 

Η τελευταία αυτή πληροφορία αποτελεί ένδειξη σταδιακής εγκατάλειψης του χώρου. Ο 

χώρος κατοικούνταν ακόµα µέχρι τα τέλη του 17ου αι. Η σηµερινή ονοµασία του λόφου 

είναι Κάστελος από όπου αντλούν το όνοµά τους και οι δύο παραπλήσιοι οικισµοί 

Καστελλιανά. Περισσότερο πιθανόν είναι ότι οι λιγοστοί κάτοικοι του κάστρου 

µετακινήθηκαν κατά την τουρκοκρατία σε περιοχές πιο κοντά στις αγροτικές τους 

περιουσίες, στον κάµπο. 
Επιτόπια έρευνα 

 

   

      

       
  

 

212 Faure Paul, Villes  σ. 197   Φαντάκης 2001, σ. 194-5, Sanders, σ.151. 
213 Sanders, σ. 151 
214 Βολανάκης, Παλαιοχριστιανικά, σ. 254 και Πλάτων Ν., Αι ξυλόστεγαι παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί της 
Κρήτης, Πεπραγµένα του Θ' ∆ιεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου,  τ. Α', Θεσσαλονίκη 1953, σ.516. 
215 Από αυτοψία αλλά και στο Nowicki, σ. 183. 
216 Σπανάκης, σ. 378. 
217 και η των Αγίων Αποστόλων εις το Ριζόκαστρον, Σιγίλλιον πατριάρχου ∆ιονυσίου ∆' (1672), όπου το Σιναΐτικο 
µετόχι κηρύσσεται Σταυροπηγιακό, Φανουράκης Ευµένιος, Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα, ΚΧ ΣΤ', σ.321-23. 
218 εις το Ριζόκαστρον εν τη περιοχή του Καστελίου, Ζευγαδάκη Ν.Ε., ∆ύο πατριαρχικά σιγίλλια ρυθµιστικά των 
σχέσεων των Σιναϊτών και της µητροπόλεως Κρήτης. 1. Σωφρονίου Β' (1777), ΚΧ  Β', σ.512 και παρακάτω εις το
Ριζόκαστρον, σ.518. 
219 Spitael van M.A.-Faure Paul, Villes et villages de la Crete centrale, Κρητολογία V, (1977) σ.85 
220 Σταυρινίδης Ν., Συµβολή εις την ιστορίαν των Σφακίων (1645-1770), Κρητικά Χρονικά Θ', σ.251. 
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Ο λόφος που ονοµάζεται Κάστελος, είναι ορατός από τη στιγµή που προβάλλει 

µπροστά µας η περιοχή της Ανατολικής Μεσαράς, διασχίζοντας τον αυχένα όπου βρίσκεται 

σήµερα το χωριό Λιγόρτυνος. Είναι το ιδανικό οχυρό. Αποµονωµένο ύψωµα µε κορυφή 

στα 397 µέτρα, από τη νότια πλευρά έχει κλιτείς µε επίπεδα που µπορούν να 

καλλιεργηθούν.  

Το πεδίο ορατότητας στη γύρω περιοχή είναι πραγµατικά εντυπωσιακό. Περιλαµβάνει 

µια τεράστια έκταση, κυρίως την περιοχή που σήµερα ονοµάζουµε ανατολική Μεσαρά 

(σχεδ. 17). ∆εν περιορίζεται, όµως σ' αυτήν την πεδινή έκταση αλλά επιβλέπει την 

πρόσβαση προς και από τη νότια θάλασσα (φαράγγι Βιάννου που οδηγεί στην παραλία 

Κερατόκαµπος), τους λόφους νότια από το οχυρό που επιτρέπουν την επικοινωνία µε την 

παραλία του Τσούτσουρα, τις υπώρειες των Λασιθιώτικων ορέων (φωτ. 64), τη 

νοτιοδυτική περιοχή της επαρχίας Πεδιάδας (Κασσάνοι, Αρκαλοχώρι, ...), τα υψώµατα που 

διαχωρίζουν βόρεια την πεδιάδα της Μεσαράς µε το Τέµενος και τέλος αντικρίζει µια 

απέραντη έκταση προς δυσµάς µέχρι την έξοδο στη θάλασσα στην περιοχή του Κόκκινου 

Πύργου (φωτ. 65), (µόνο αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν µεγάλη ορατότητα).  

Η πρόσβαση γινόταν από τη νότια πλευρά όπου ακόµα και σήµερα διατηρείται το 

πλακόστρωτο (καλντερίµι). Ανηφορική, κεκλιµένη οδός µε δυνατότητα να διέρχονται κάρα 

(πλάτος 3,5 µέτρα), (φωτ. 66), η οποία διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Οδηγεί από 

το επίπεδο της πεδιάδας µέχρι την είσοδο του κάστρου. Σε όλη τη νότια και ανατολική 

πλευρά (έκταση πάνω από 500 στρέµατα) η οποία είναι διαµορφωµένη σε πολλαπλά 

ελαφρά κεκλιµένα επίπεδα (πεζούλες), διακρίνονται επιφανειακά αναρίθµητα όστρακα 

κυρίως γεωµετρικής, αρχαϊκής, ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου. Κυριαρχούν τα 

κεραµεικά θραύσµατα χρηστικής κεραµεικής αλλά διακρίνονται και πολλά από 

διακοσµηµένα αγγεία (φωτ. 67).  

Λίγο έξω από το σηµείο εισόδου στο επίπεδο της κορυφής, στέκεται εκκλησία η οποίοα 

έχει δεχθεί προσθήκες κι επεµβάσεις κι έχει ενσωµατώσει στην τοιχοποιία της πολλά 

αρχαία οικοδοµικά µέλη (τετραγωνισµένους λίθους, κιονίσκους). ∆ιαθέτει έξεργο θύρωµα 

βενετικής περιόδου στη θύρα της δυτικής πλευράς (φωτ. 68). Η εκκλησία σχεδόν αγγίζει 

τη βραχώδη νότια πλευρά του φρουρίου, διαµορφώνοντας µια τετράγωνη κοιλότητα όπου 

φαίνεται ότι χρησίµευε σαν χώρος δεξαµενής (κινστέρνα) µε ορατές τις υδροροές 

τροφοδοσίας και το επίχρισµα µε υδραυλικό κονίαµα.  

Τα ερείπια της κατασκευής της εισόδου στον κυρίως χώρο του φρουρίου δεν µας 

βοηθούν να σχηµατίσουµε γνώµη εκτός του ότι διακρίνεται οχυρωµατικό έξαρµα νότια 

της εισόδου ακριβώς πάνω στην βραχώδη κεκλιµένη παρειά του εδάφους (φωτ.69). 

Προχωρώντας, αποκαλύπτεται µπροστά µας ο κυρίως χώρος του φρουρίου ο οποίος είναι 

σχεδόν επίπεδος µε ελαφρές οµαλές εξάρσεις, χώρος ο οποίος διαµορφώνει χονδρικά τρία 

επίπεδα µε αντίστοιχες οικιστικές συγκεντρώσεις. Στο πρώτο επίπεδο (µετά την είσοδο), 

βρίσκονται διάσπαρτα ίχνη οικοδόµησης, όπου είναι ακόµα ορατά θεµέλια πολλών κτιρίων, 

(όπως εµφανίζονται και στο σχεδιάγραµµα του Gerola, [φυσικά πριν εκατό χρόνια ήταν 
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ορατά περισσότερα ίχνη]), ένα µάλιστα οικοδόµηµα πλάι σε ναΐσκο διατηρείται σε 

χρήση, µε ενσωµατωµένα παλαιότερα αρχιτεκτονικά µέλη (φωτ.70), που µας επιτρέπει να 

γενικεύσουµε και να υποθέσουµε ότι οι κατοικίες είχαν την απλή µορφή των µονόχωρων 

λιθόκτιστων κατοικιών που συναντούµε µέσα στα κάστρα της βυζαντινής και 

µεταβυζαντινής περιόδου221. Οι κατοικίες που βρισκόταν στον χώρο έχουν καταρρεύσει 

στο σύνολό τους, ενώ οι ναοί και ναΐσκοι γλύτωσαν την καταστροφική µανία των 

εκάστορε αναζητητών έτοιµου οικοδοµικού υλικού. Τα κτίρια σε τέτοιες περιπτώσεις 

καταρρέουν όταν τους αφαιρεθούν τα έξεργα λίθινα τµήµατα, όπως πελέκια εισόδου, 

θυρώµατα, ακρογωνιαίοι λίθοι, ένθετα διακοσµητικά στοιχεία. Σ' αυτό το επίπεδο 

διακρίνονται τρία στόµια πηγαδιών διαφορετικών διαστάσεων, (ένα από αυτά έχει µεγάλο 

βάθος ακόµα και σήµερα και συγκρατεί νερό), όπως και η είσοδος σπηλαιώδους φυσικής 

κοιλότητας η οποία οδηγεί βαθιά κάτω από το έδαφος (δεν διακρίνεται κάποιο πέρας). 

Τόσο η σπηλαιώδης κοιλότητα όσο και τα «πηγάδια» φέρουν στα τοιχώµατά τους 

υδραυλικό κονίαµα, πάχους 8-9 εκ. το οποίο έχει ρόδινο χρώµα φωτ. και διατηρείται σε 

άριστη κατάσταση. Τα στόµια των πηγαδιών έχουν κυκλική κωνοειδή κατασκευή µε 

άνοιγµα στην κορυφή και είναι κτισµένα µε λιθοδοµή η οποία ενσωµατώνει πολλές 

κεραµεικές πλίνθους ειδικά κατασκευασµένες222 σε επάλληλες σειρές (φωτ.71). Η 

επιµεληµένη κατασκευή των «πηγαδιών» αυτών είναι εντυπωσιακή ιδιαίτερα όταν σε 

κανένα από αυτά δεν υπάρχουν ζηµιές και σώζονται εντελώς ακέραια. Τα δύο απ' αυτά 

έχουν επιχωθεί αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η εύρεση ενός τέτοιου «πηγαδιού» στο 

τρίτο επίπεδο, το οποίο κάτω από το στόµιο διαµόρφωνε ένα ευρύτερο χώρο βάθους 

περίπου 8 µέτρων µε µια πιθοειδή εσωτερικά κατασκευή ικανή να αποθηκεύσει µεγάλες 

ποσότητες νερού (φωτ.72). Σίγουρα πρόκειται για ενιαίο σύστηµα ύδρευσης το οποίο είτε 

εκµεταλλευόταν υπόγεια αρτεσιανή φλέβα είτε δεχόταν µεγάλη ποσότητα νερού από 

δίκτυο περισυλλογής.  

Προχωρώντας προς το κέντρο του φρουρίου, ανηφορίζουµε στο δεύτερο επίπεδο, 

όπου διακρίνουµε παλαιότερες επεµβάσεις στις συστάδες των βράχων µε αποτέλεσµα να 

διαµορφώσουν επίπεδες επιφάνειες µε ίχνη θυρών και ανοιγµάτων223. Στην ανατολική 

πλευρά του οχυρού χώρου, η οποία έχει κατολισθήσει, βρίσκονται τα ερείπια εκκλησίας, 

και ΒΑ σώζεται ο µονόχωρος τοιχογραφηµένος ναός της Αγίας Αικατερίνης, σε χρήση 

µέχρι σήµερα. Στο κέντρο περίπου του χώρου του φρουρίου, το σηµείο µε το µεγαλύτερο 

υψόµετρο (397µ.), υψώνεται ένας βραχώδης σχηµατισµός πάνω στον οποίο έχει κτιστεί 

πύργος διαστάσεων 8Χ8 µέτρων. Στην ανατολική, νότια, και δυτική του πλευρά έχει 

οικοδοµηθεί κεκλιµένη πυραµιδοειδής βάση (φωτ.73) η οποία του προσέφερε µεγάλη 

σταθερότητα. Η τοιχοποιία του πύργου αποτελείται από αργολιθοδοµή µε ισχυρό κονίαµα, 

 
   221 Μουτσόπουλος Ν., Ο βυζαντινός οικισµός της Ρεντίνας, Αρχαιολογικό Έργο Μακεδονίας Θράκης 10β, Θεσσ/κη 

1996, σ.612-623. 
222 Επίπεδες πλίνθοι, φτιαγµένες ώστε να κτίζονται σε επάλληλες κυκλικές σειρές. 
223 Πιθανόν ιερό κορυφής (;) κατά τα Μινωικά ή Αρχαϊκά χρόνια. Οι λαξεύσεις διαµορφώνουν παραλληλόγραµους 
χώρους πάνω στο βράχο, µε ίχνη από βάσεις κιόνων. 
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στην οποία ενσωµατώνονται κεραµεικά θραύσµατα. Στη βόρεια και νότια πλευρά το 

τείχος του πύργου διατηρείται σε ύψος περίπου 3 µέτρων και εµφανίζει ενσωµατωµένες 

πλίνθους σε επάλληλες σειρές (φωτ.74). Στη βόρεια πλευρά του πύργου, όπου έχει 

καταρεύσει η εξωτερική παρειά, αποκαλύπτει άνοιγµα αποστράγγισης των υδάτων που 

τυχόν θα εισχωρούσαν στο εσωτερικό της κατασκευής, (πρβλ. αυτά του Τεµένους). ∆ίπλα 

στον πύργο, (25 µέτρα δυτικά) βρίσκουµε ερείπια τριών επάλληλων οικοδοµηµάτων 

(φωτ.75) µε προσανατολισµό Β-Ν και µικρά ανοίγµατα από το νότο. Τα κτίσµατα έχουν 

οικοδοµηθεί µε ισχυρή τοιχοποία πάχους 80 εκ., κονίαµα και ενσωµατωµένες πλίνθους, 

χωρίς εσωτερικό επίχρισµα υδραυλικού κονιάµατος224, γεγονός που µας οδηγεί να 

υποθέσουµε ότι επρόκειτο για αποθηκευτικούς χώρους. Εξωτερικά ήταν επιχρισµένα τα 

οικοδοµήµατα αυτά µε λευκό επίχρισµα (φωτ.76). Ο πύργος, τα αποθηκευτικά αυτά 

κτίσµατα, ίχνη περιµετρικών οχυρώσεων και αρχαιότερες κατασκευές λαξευµένες σε 

βράχους αποτελούν το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο στο χώρο του οχυρωµένου λόφου και 

µπορεί να θεωρηθεί ένα είδος ακρόπολης, ακριβώς επειδή «επιβάλλεται», διαχωρίζεται 

από τον υπόλοιπο χώρο και περιλαµβάνει το οχυρώτερο οικοδόµηµα του φρουρίου, ένα 

κεντρικό οχυρό (τον πύργο που προαναφέραµε). Βέβαια, δεν είναι σαφής η εσωτερική 

περιµετρική οχύρωση σ' όλο της το µήκος, ούτε η υψοµετρική διαφορά µεγάλη, όπως π.χ. 

συµβαίνει µε το οχυρό του Τεµένους και του Κάστελου Μελεσών. Στα σηµεία που πιθανόν 

στεκόταν ο εσωτερικός οχυρωµατικός περίβολος είναι ορατός σήµερα τοίχος πρόχειρος 

από σωριασµένες πέτρες και κάποια σηµεία του στέκουν ακόµα µε ίχνη συνδετικού 

κονιάµατος. Για να αποκαλυφθεί το σχήµα, η έκταση και οι διαστάσεις της ακρόπολης 

σηµαντικότατη βοήθεια θα προσέφεραν αεροφωτογραφίες οι οποίες αποκαλύπτουν 

εξάρµατα γης αλλά και υψοµετρικές διαβαθµίσεις τις οποίες δεν αντιλαµβάνεται το µάτι 

από το έδαφος, ειδικά στην περίπτωση του κάστρου Μπελβεντέρε που τα σκόρπια ερείπια 

είναι αναρίθµητα. 

Στο ΒΑ άκρο του λόφου βρίσκεται ένα σύνολο κτισµάτων τα οποία αποτελούν 

κινστέρνες. ∆ιακρίνονται τρία στον αριθµό, εκ των οποίων το µεγαλύτερο έχει 

αξιοσηµείωτες διαστάσεις 7Χ5 µ.  κτισµένο µε ισχυρότατη τοιχοποιία πάχους 1,3 µ. (130 

εκ.) (φωτ.77). Η κατασκευή της µεγάλης αυτής κιστέρνας είναι ιδιαίτερα επιµεληµένη, 

εσωτερικά χρίεται µε υδραυλικό κονίαµα ίδιας ποιότητας και κατασκευής µε όλες τις 

δεξαµενές νερού και τα πηγάδια του φρουρίου. ∆ιακρίνονται επίσης προσαγωγά ανοίγµατα 

νερού στα δυτικά τοιχώµατα της κατασκευής (φωτ.78). ∆ίπλα (δυτικά) βρίσκονται δύο 

µικρότερες κατασκευές για την αποθήκευση νερού (φωτ.79).  Οι κινστέρνες αυτές µαζί µε 

την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, αρκετά ερείπια κτιρίων και διάσπαρτα ίχνη 

κατασκευών, διαµορφώνουν το τρίτο επίπεδο πάνω στην επιφάνεια του οχυρού λόφου. 

Σ΄ αυτό το επίπεδο µε έντονα ίχνη ισχυρών κατασκευών αλλά και µεγαλύτερων «οικιών» 

βρισκόταν µεγάλος αριθµός κτισµάτων σύµφωνα µε τα ερείπια, τα περισσότερα από τα 

 
224 Κατασκευή όµοια (σε σχέδιο, υλικά αλλά και τοιχοποιία) µε τους χώρους που βρίσκουµε στο Τέµενος στο 
βόρειο µέρος του κάστρου, δίπλα (ανατολικά) µε την εκκλησούλα της Παναγίας. 
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οποία φέρουν εξωτερικά επίχρισµα (κάτι που δεν συµβαίνει στα άλλα επίπεδα 

κατοίκησης µέσα στο κάστρο. Πρόκειται για την πλέον ασφαλή περιοχή, ακριβώς επειδή η 

πρόσβαση γινόταν µέσω του 1ου και 2ου επιπέδου ενώ βόρεια ανατολικά και δυτικά 

κάθετοι κρηµνοί καθιστούν το κάστρο απρόσιτο από εκείνα τα σηµεία. 

∆εν βρέθηκαν ίχνη ισχυρού οχυρωµατικού περιβόλου στο σύνολο της κορυφής του 

λόφου. Αυτό συµβαίνει γιατί στο σύνολό του ο λόφος διαµορφώνει βραχώδεις 

σχηµατισµούς µε κάθετες πλευρές στις ακµές του κορυφαίου επιπέδου, απροσπέλαστες 

πρακτικά. Εξαίρεση αποτελεί τµήµα της νότιας πλευράς, όπου βρίσκεται η κατασκευή της 

εισόδου και η ανατολική πλευρά η οποία έχει καταρρεύσει και έχει διαµορφώσει ένα 

ενδιάµεσο (σε σχέση µε το επίπεδο της γύρω πεδιάδας και την κορυφή), επίπεδο. Εκεί 

βρίσκουµε, µε κατεύθυνση από ∆υτικά προς Ανατολικά, τµήµα ισχυρού οχυρωµατικού 

περιβόλου κατασκευασµένου µε χυτή τοιχοποιία, αργολιθοδοµή εξωτερικά και ισχυρότατο 

κονίαµα, πάχους 1,8µ.  

Συνολικά, η κεραµεική που εµφανίζεται στην επίπεδη κορυφή δείχνει µία συνεχή 

κατοίκηση στο χρόνο από την εποχή της αρχαιότητας, µε έµφαση στα µεσαιωνικά χρόνια, 

όπου ευρίσκονται και αρκετά θραύσµατα εφυαλωµένης κεραµεικής µέχρι και τον 13ο αι. 
Η σχέση µε το χώρο: 

Ο oχυρωµένος λόφος του Belvedere θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως το ιδανικό 

µεσαιωνικό οχυρό για τους παρακάτω λόγους:  

α. βρίσκεται αποµονωµένος µέσα σε µια ευρεία εύφορη πεδιάδα.  

β. σε απόσταση 300 µέτρων βόρεια ρέει ο ποταµός Αναποδάρης µε µεγάλη ποσότητα 

νερού όλο το έτος.  

γ. έχει τεράστιο πεδίο ορατότητας (και κατά συνέπεια ελέγχου) σε µια µεγάλη γύρω 

έκταση.  

δ. έχει οπτική επαφή µε άλλα φρούρια και πύργους της περιοχής (Μονοφάτσι, Λύττο).  

ε. µεγάλη οικοδοµήσιµη έκταση στην κορυφή του λόφου, (υπολογίζεται στα 400 και 

πλέον στρέµατα 350Χ200 µέτρα)  

ζ. ∆ιαθέτει πολύ αξιόλογες κατασκευές για την αποθήκευση νερού και µας υποψιάζει 

ότι κάτω από το επίπεδο του εδάφους υπήρχε υδροφόρο στρώµα µε µόνιµη 

περιεκτικότητα νερού (πηγάδια). 

στ. οχυρή προστασία στο κέντρο του (πύργος-ακρόπολη) και  

η. κατάλληλα διαµορφωµένη πρόσβαση από την πλευρά της εισόδου.  

Το κάστρο Belvedere ή Ριζόκαστρο225 βρίσκεται σε µία στρατηγική θέση την οποία 

αξιοποίησαν στο έπακρο οι Βενετοί. Στο κέντρο σχεδόν της εύφορης ανατολικής Μεσαράς 

µε πολλά νερά και αγροτικές καλλιέργειες γύρω του, ατενίζει στη µόνη έξοδο και είσοδο 

της περιοχής προς τη θάλασσα, στην ορεινή διάβαση προς την κατοικηµένη κατά τα 

βυζαντινά χρόνια περιοχή της Βιάννου. Το κάστρο υποστηριζόταν κατά τα βυζαντινά 

χρόνια και µε σύστηµα από πύργους οι οποίοι συµπλήρωναν την επιτήρηση των 
 

225 Η ονοµασία Ριζόκαστρο παραπέµπει σε βυζαντινή ονοµασία σε αντίθεση µε το Belvedere που ανήκει στη 
βενετσιάνικη εποχή. 
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διαβάσεων. Ακριβώς νότια από το λόφο του οχυρού διασώζεται τοπωνύµιο Πύργος, 
στους λόφους που οδηγούν στην παραλία του Τσούτσουρα στη νότια θάλασσα. 

∆υτικότερα από το κάστρο βρίσκεται το χωριό Πύργος226 που διασώζει κι αυτό ονοµασία 

οχυρού οικοδοµήµατος. Βόρεια και λίγο δυτικά από το κάστρο σε απόσταση 8 χλµ. 

βρίσκεται η Λιγόρτυνος, οικισµός κατοικηµένος από τα ρωµαϊκά χρόνια η οποία έχει 

εκκλησία της Β' βυζαντινής περιόδου, που σηµαίνει ότι πιθανόν κατοικούνταν την ίδια 

περίοδο227. 
Παρατηρήσεις: 

Η όλη κατασκευή δείχνει µια περιοχή που χρησιµοποιήθηκε για ασφαλή κατοίκηση 

µεγάλου µέρους πληθυσµού, ένα κάστρο µε εστίες µόνιµης κατοίκησης, και όχι ένα οχυρό 

που προσφεύγει ο πληθυσµός µόνο κάτω από την απειλή επίθεσης και δήωσης. Η 

κεραµεική στην επιφάνεια καθώς και οι ισχυρές κατασκευές µε κονίαµα που έχει 

ασβεστοποιηθεί κι επίχρισµα αστρακάσβεστου εξωτερικά, µας παραπέµπουν σε εποχή πριν 

από την έναρξη του 13ου αιώνα. Η κατασκευή στις κιστέρνες αλλά ιδιαίτερα στα 

«πηγάδια» ενσωµατώνει οπτόπλινθους µε την τεχνική και το µέγεθος που βρίσκουµε σε 

µεσοβυζαντινές κατασκευές. Η ύπαρξη συστήµατος εξασφάλισης µεγάλης ποσότητας 

νερού αλλά και η τεράστια διασπορά στο χώρο οικοδοµικών υλικών είτε µε τη µορφή 

αργολιθοδοµής είτε µε κεραµικά υλικά αποκαλύπτει κατοίκηση του χώρου για µεγάλες 

περιόδους. Η κατοίκηση του κάστρου κατά τη Β΄βυζαντινή περίοδο είναι πιθανή, (ίσως να 

µην διακόπηκε καθόλου από τα ρωµαϊκά χρόνια και συνεχίστηκε κατά τη Α΄ βυζαντινή 

περίοδο). Η αρχαιολογική έρευνα στο χώρο του Ριζόκαστρου θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην 

κατανόηση της χρήσης αυτού του χώρου. 

 

Μονοφάτσι 
 

Θέση: 
βόρειο µήκος: Ν 35ο05.023΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 025ο06.036΄ 

Υψόµετρο: 497µ. 
Όνοµα: 

Μονοφάτσι, Bonifacio ή Bonifacio proprio228, castello dopio229, Επάνω Καστέλι230 και 

Τσιφούτ Καστέλι231. 
Πληροφορίες: 

 

 

226 Ο οικισµός υφίσταται από τη Ρωµαϊκή περίοδο και συνεχίζει να κατοικείται στη Β΄βυζαντινή, Φαντάκης σ.203-4 
227 Sanders, σ.151, Τσουγκαράκης, Crete, σ.316. 
228 1583, απογραφή του Καστροφύλακα (Σπανάκης, σ.548), όπου το αναφέρει Bonifacio proprio µε 56 κατοίκους. 
229 Gerola, σ.200. 
230 Η ονοµασία συναντάται στο Τέµενος και στο Montforte. 
231 Zifut Kastelli (τουρκ.)=κάστρο των Εβραίων γιατί στο χώρο διέµεναν Εβραίοι κατά την ενετική περίοδο, 
Ξανθουδίδης Στ., Οι Εβραίοι εν Κρήτη επί Ενετοκρατίας, Κρητική Στοά 2, (1909), σ.209-224, στο Μελετήµατα, 
επιµ. Παναγιωτάκη Ν., ∆ετοράκη Θ., β' έκδοση, Ηράκλειο 2002, σ.113. 
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Μία ενδιαφέρουσα ερµηνεία για την ονοµασία Bonifacio µας παραδίδει ο Gerola ο 

οποίος αναφέρει ότι το όνοµά αυτό το δίδει ο Πεσκατόρε επειδή οι Γενοβέζοι το 1195 

κατακτούν το κάστρο Bonifacio Pisano της Κορσικής232. Η ίδρυσή του συνεπώς, 

αποδίδεται από τον Gerola στο λεγόµενο κόµη της Μάλτας Πεσκατόρε233. Το συναντάµε 

σε ενετικά κείµενα διανοµής γαιών του 1212 µε το όνοµα Bonifacio. Η επαρχία πήρε το 

όνοµα που παραφθαρµένο στα ελληνικά γίνεται Μονοφάτσι234.  Οι επαναστάτες επιχειρούν 

να το καταλάβουν το 1230 αλλά η άµυνα του ενετού φρούραρχου δεν τους το επέτρεψε. 

Το 1363 αναστηλώνεται και γίνεται έδρα Καστελάνου (καστελανία235). ∆ίδεται η περιοχή 

σαν παροχή σε ενετούς αποίκους236. Το 1630 το επισκέπτεται ο Γενικός Προβλεπτής των 

ενετών Monanni κι ενώ ακόµα κατοικείται από 37 οικογένειες, βρίσκει 3 κινστέρνες άδειες 

(οι κάτοικοι έπαιρναν νερό από την πηγή στους πρόποδες του λόφου) και πύργους 

µισοερειπωµένους, µε αποτέλεσµα να µην το θεωρεί αξιόµαχο237. Αργότερα οι κάτοικοι το 

εγκαταλείπουν και ιδρύουν το χωριό Τσιφούτ Καστέλι στους ανατολικούς πρόποδες του 

λόφου κάτω από το κάστρο αποφεύγοντας τις ταλαιπωρίες του µισοερειπωµένου 

οχυρού238. Ο Gerola τοποθετεί το οχυρό στην ενότητά του Βενετσιάνικες οχυρώσεις, το 
περιγράφει αναλυτικά (αφιερώνει 7 σελίδες µε αρκετό φωτογραφικό υλικό239). Σχεδιάζει 

την κάτοψη του φρουρίου, φωτογραφίζει τις οχυρώσεις και περιγράφει αναλυτικά τα 

ευρήµατα. Ο Basilicata τοποθετεί κοντά στο Μονοφάτσι την αρχαία πόλη Παντοµάτριον 
(µία από τις 100 αρχαίες πόλεις της Κρήτης240).  

Στον κατάλογο των οχυρώσεων που σχολιάζει ο Μ. Ανδριανάκης241 στον αρθµ. 19 

αναφέρεται ότι κτίστηκε από τους βυζαντινούς κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο κι αργότερα 

επισκευάστηκε από τους Βενετούς242. 
Επιτόπια έρευνα: 

 

 

232 Gerola, σ.200 και Σπανάκης σ.550. 
233 Ήδη από το 1903 ο Στ. Ξανθουδίδης σε δηµοσίευµά του στην εφηµερίδα του Ηρακλείου «Νέα Ελευθερία» 
αφού έχει µελετήσει τις ενετικές πηγές αναφέρει ότι ένα από τα οκτώ οχυρά που οικοδοµεί εξ αρχής ο Γενουάτης 
Πεσκατόρε είναι αυτό του Μονοφατσίου. Ο Gerola (σ.200) αναφερόµενος στις ίδιες πηγές παρουσιάζει την ίδια 
άποψη την οποία και υποστηρίζει. Έκτοτε, θεωρείται δεδοµένο ότι αρκετά φρούρια της Κρήτης τα οποία 
συναντούµε κατά την ενετική περίοδο (και όχι µόνο) κτίζονται εξ αρχής από τον Πεσκατόρε. Παρακάτω  (σ. 164-
166), αναφερόµαστε αναλυτικά στο πρόβληµα, το οποίο δηµιούργησε µία σοβαρή εµµονή στη χρονολόγηση των 
οχυρών της Κρήτης. Και ο Basilicata στην αναφορά του ισχυρίζεται ότι το έκτισαν Γενοβέζοι, Basilicata Francesco, 
Relazione, 1630, Βενετία, µτφρ. Στ. Σπανάκη, ΜΚΙ, τοµ. V, Ηράκλειο 1969, σ.69. 
234 Το 1823 η προσωρινή διοίκηση των επαναστατών το ονοµάζει Μονοπρόσωπον (Σπανάκης σ.551). 
235 Basilicata Francesco, Relazione, 1630, Βενετία, µτφρ. Στ. Σπανάκη, ΜΚΙ, τοµ. V, Ηράκλειο 1969, σ.119. 
236 Cornelio Fl., Creta Sacra ΙΙ, σ.438. 
237 Gerola, σ.201. 
238 ∆εν είναι γνωστό πότε εγκαταλείπεται το κάστρο αλλά σε τουρκικά έγγραφα του 1691 βρίσκουµε ότι ο χώρος 
ακόµα κατοικείται, Σταυρινίδης Ν., Συµβολή εις την ιστορίαν των Σφακίων (1645-1770), Κρητικά Χρονικά Θ', 
σ.251. Το πιθανότερο είναι ότι επί Τουρκοκρατίας εγκαταλείπεται. Γενικά οι Τούρκοι σπάνια κατοικούσαν οχυρά αν 
οι παραπλήσιες περιοχές ήταν εύφορες και υδρευόµενες. 
239 Gerola, σ.200-207. Σε σχέση µε τα οχυρά που αναφέρονται στην εργασία του ο όγκος αλλά και η αξία των 
παρατηρήσεών του φανερώνουν ότι θεώρησε σηµαντικό το κάστρο του Μονοφατσίου. 
240 Ο Σπανάκης όµως πιθανολογεί τη θέση της πόλης στον Άγιο Θωµά. Basilicata Francesco, Relazione, 1630, 
Βενετία, µτφρ. Στ. Σπανάκη, ΜΚΙ, τοµ. V, Ηράκλειο 1969, σ.52. 
241 Military Architecture in Crete. Man and Monument, Catalogue of photographic exhibition, ΥΠ.ΠΟ., 13η Ε.Β.Α., ∆ήµος 
Αγ. Νικολάου, Άγιος Νικόλαος 2000. 
242 Το παράξενο είναι ότι στον πρόλογο της έκθεσης (που υπογράφει ο Ανδριανάκης), αναφέρεται ότι κτίστηκε 
από τους Βενετούς, ό.π. 
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Το κάστρο του Μονοφατσίου βρίσκεται οικοδοµηµένο στην ενδοχώρα του ν. 

Ηρακλείου σε µία εξαιρετικά εύφορη περιοχή η οποία απέχει µόλις 3,5 χλµ. από την 

κεντρική Μεσαρά, το πιο πλούσιο σε γεωργική παραγωγή σηµείο της εύφορης πεδιάδας. 

Αόρατο από την πεδιάδα της Μεσαράς το κάστρο, διαθέτει εν τούτοις απρόσκοπτη 

ορατότητα προς τα δυτικά, βόρεια και ανατολικά. Ο λόφος στον οποίο οικοδοµήθηκε το 

οχυρό είναι ευπρόσιτος από τη νότια πλευρά (γι αυτό και διαθέτει τον πλέον δυνατό 

οχυρωµατικό περίβολο απ'  αυτήν την πλευρά). Πρόκειται για οχυρό µε µεγάλη έκταση243 

και διαθέτει αξιόλογο σύστηµα οχύρωσης που αποτελείται από πύργους οι οποίοι 

διακόπτουν τον οχυρωµατικό περίβολο, διπλό τείχος στη νότια πλευρά (προτείχισµα). 

Ανηφορίζοντας απο τη νότια κλιτύ του λόφου ακολουθούµε τον ανηφορικό µε ελαφριά 

κλίση δρόµο που µας οδηγεί στο σηµείο από όπου βρισκόταν η είσοδος του κάστρου 

(σηµείο G στο σχέδιο του Gerola σχεδ. 19). Η είσοδος προστατευόταν από ένα τετράγωνο 

πύργο δεξιά (σηµείο G στο σχέδιο του Gerola, φωτ. 80) και ένα τετράγωνο κτίσµα 

αριστερά (φωτ. 81 και 82) το οποίο αν και δίνει την εντύπωση πύργου είναι οικοδόµηµα 

εσωτερικά των τειχών. Η πύλη του κάστρου δεν σώζεται και αντικρίζουµε µόνο ερείπια, 

στο σηµείο δε αυτό ο οχυρωµατικός περίβολος δεν υπάρχει. Αριστερά µας (προς τα 

δυτικά) ο οχυρωµατικός περίβολος ανηφορίζει προς την κορυφή του λόφου (φωτ. 83). 

Ακολουθώντας τον πλάι στο τείχος συναντούµε το τετράγωνο κτίριο που προαναφέραµε 

το οποίο µεταγενέστερα κτισµένο από το τείχος «κάθεται» πάνω του. Αµέσως µετά 

συναντούµε έναν τετράγωνο κλειστό πύργο (σηµείο F στο σχέδιο του Gerola),  µε 

εσωτερικές διαστάσεις 5Χ4,50µ., (φωτ. 84 και 85), ο οποίος εσωτερικά επιχρίεται µε 

κονίαµα (κουρασάνι) και έφερε πιθανόν θολωτή οροφή244 (φωτ. 86 και 87). Προχωρώντας 

δυτικά συναντούµε κι άλλο τετράγωνο πύργο (σηµείο Ε στο σχέδιο του Gerola), (φωτ. 88 

και 89) ο οποίος έχει εσωτερικές διαστάσεις 4,5Χ4,5 ανοικτός στο εσωτερικό του τείχους. 

Σε όλο το µήκος του περιβόλου εξωτερικά σε απόσταση 5,5-6µ. υπάρχει προτείχισµα το 

οποίο εν πολλοίς έχει καταρεύσει (ίσως επειδή στερείται πύργων ή άλλων κατασκευών 

που θα του προσέθεταν σταθερότητα), (φωτ. 89). Αµέσως δυτικότερα του Πύργου Ε 

βρίσκουµε κάθετο διατείχισµα σε δύο σηµεία το οποίο ενώνει την εξωτερική παρειά του 

κυρίως τείχους µε το προτείχισµα (αν και δεν είναι ιδιαίτερα διατηρηµένο το τείχος σε 

αυτά τα σηµεία σήµερα). Προχωρώντας ανηφορικά συναντούµε τον τετράγωνο πύργο της 

κορυφής (σηµείο D στο σχέδιο του Gerola), ο οποίος εξωτερικά ενισχύεται µε τριγωνική 

προβολή (φωτ. 90 και 91). Ο πύργος αυτός βρίσκεται στο υψηλότερο σηµείο του κάστρου 

και αποτελεί τη νοτιοδυτική γωνία του περιβόλου (φωτ. 92). Η τοιχοδοµία του δείχνει να 

είναι διαφορετική από αυτήν των πύργων G, F, E ειδικά στην εξωτερική γωνιακή προβολή. 

Επειδή και σήµερα στο σηµείο αυτό κατολισθαίνει το έδαφος πιθανόν η προσθήκη αυτή 

είναι µεταγενέστερη και αντιµετώπισε ζηµιές που είχε υποστεί η οχύρωση. Ο Gerola εξ 

άλλου µας µεταφέρει µαρτυρίες για επισκευές του κάστρου το 1363245. Ο πύργος D δεν 
 

243 20.000 τετρ. µ. περίπου. 
244 Είναι αµυδρά ορατή η γένεση της καµάρας. 
245 Βλ. παραπάνω σ.66 
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σώζεται παρά σε χαµηλό ύψος και το εσωτερικό του είναι επιχωµατωµένο. Από το 

σηµείο αυτό προς τα βόρεια αρχίζει τείχος µε πάχος 1,20µ. χωρίς πύργους (φωτ. 93). Να 

σηµειώσουµε ότι όλοι οι τετράγωνοι πύργοι του ανατολικού οχυρωµ. περιβόλου 

προβάλλουν εξωτερικά του τείχους αφήνοντας µεσοπύργιο διάστηµα 40µ. (από τον F έως 

τον Ε) και 35 µ. (από τον Ε έως τον D), (φωτ. 94 και 84). Τα τοιχώµατα των πύργων 

αυτού του περιβόλου έχουν πάχος 2µ. και ενσωµατώνουν πλίνθες σε οριζόντιες σειρές, 

όπως και κεραµεικά θραύσµατα (φωτ. 95). Ο οχυρωµατικός περίβολος παύει να υπάρχει ή 

έχει παντελώς καταρρεύσει στη Β∆ πλευρά του λόφου όπου το έδαφος είναι απόκρηµνο 

και άρα απρόσιτο. Στη βόρεια πλευρά εµφανίζονται τµήµατα περιβόλου οχύρωσης ενώ δεν 

υπάρχουν πια οι κινστέρνες που ο Gerola καταγράφει σ' αυτό το σηµείο (Α και Β στο 

σχεδιάγραµµά του). Εσωτερικά το τείχος φέρει ίχνη περιδρόµου αν και είναι µόλις 1µ. 

πάχος (φωτ. 96). Ακολουθώντας το τείχος φτάνουµε στη ΝΑ γωνία του οχυρού στον 

πύργο G o οποίος ανοικτός εσωτερικά στέκεται σε καλή κατάσταση (φωτ. 80). ∆εν 

µπορούµε να υπολογίσουµε την απόληξη των πύργων ούτε το ύψος τους (το ψηλότερο 

σωζόµενο σηµείο είναι 4 µ. περίπου). Ο πύργος F αλλά και ο E αφήνουν περιθώρια να 

υποθέσουµε ότι ήταν τουλάχιστον διώροφοι γιατί από την εσωτερική πλευρά το επίπεδο 

του εδάφους αντιστοιχεί σε ένα ύψος 2,5-3µ. περίπου (φωτ. 97).  

Οδηγούµενοι από την πύλη προς το εσωτερικό ακολουθούµε πλακόστρωτο δρόµο που 

ελλίσσεται και οδηγείται µέσω ερειπίων στην ακρόπολη του κάστρου (φωτ. 98 και 99).  Ο 

Gerola δεν σηµειώνει το σηµαντικό αυτό εύρηµα ενώ η απεικόνιση των ερειπίων από τα 

κτίσµατα είναι πρόχειρη (µάλλον ενδεικτική). Ο δρόµος αυτός ενώ αρχικά προχωρεί 

βόρεια µετά από 25 περίπου µέτρα στρίβει αριστερά ανηφορίζοντας προς το κέντρο του 

οικισµού και διαχωρίζει τα κτίσµατα σε οµάδες πυκνής οικοδόµησης, γειτονιές τρόπον 

τινά. Τα περισσότερα κτίσµατα φαίνονται µεταγενέστερα και δείχνουν να ήταν σε χρήση 

µέχρι και την τουρκοκρατία (φωτ. 100 και 101). ∆ιακρίνουµε µία οµάδα κτισµάτων 

αµέσως µετά την είσοδο, µία άλλη βορειότερα και ανατολικά, µία οµάδα δεξιά (βόρεια) 

του δρόµου, µία δυτικότερα και ψηλότερα η οποία περιλαµβάνει κτίρια µε χονδρύτερους 

τοίχους και διαφορετική τοιχοποιία η οποία µάλλον είναι παλαιότερης φάσης (φωτ. 102 

και 103). Τα κτίσµατα αυτά είναι φτιαγµένα µε αργολιθοδοµή, µε παρέµβλητες οριζόντιες 

σειρές πλίνθων και ανέρχονται σε αρκετό ύψος ενώ τα περισσότερα έχουν καταρρεύσει σε 

µεγαλύτερο βαθµό από ότι τα κτίσµατα των χαµηλότερων επιπέδων µέσα στο κάστρο. 

Στο κέντρο του κάστρου βρίσκεται εκκλησία (δεν είναι ορατή η δεύτερη που σηµειώνει ο 

Gerola αρθµ.2 στο σχέδιο του). Η εκκλησία αυτή έχει αρκετό ενδιαφέρον επειδή 

αναγνωρίζουµε τις χρονολογικές φάσεις κατασκευής και συµπληρώσεων. Πρόκειται για 

µονόχωρο κτίσµα τύπου θολωτής βασιλικής (φωτ. 104). Αµέσως µόλις πλησιάζει κάποιος 

αντιλαµβάνεται ότι το δυτικό τµήµα αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη και είναι ορατή η 

ραφή246 στο νότιο (φωτ.105) και βόρειο τοίχο (φωτ. 106). To δυτικό τµήµα υποστηρίζεται 

µε οξυκόρυφα τόξα ενώ η στέγη στο ανατολικό µέρος έχει καταρρεύσει. Η τοιχοποιία 

 
246 βλ. Γλωσάρι. 
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επίσης είναι πολύ διαφορετική. στο παλαιότερο τµήµα (ανατολικό) ενσωµατώνονται 

αρχαία αρχιτεκτονικά µέλη και οπτόπλινθες (φωτ. 107 και 108), ενώ το δυτικό τµήµα είναι 

οικοδοµηµένο µε πελεκητούς πωρόλιθους στα άκρα και αργολιθοδοµή στο υπόλοιπο 

µέρος. 

Ένα άλλο σηµαντικό οικοδόµηµα είναι µία τεράστια κινστέρνα νότια και ανατολικά από 

την εκκλησία, η οποία ανέρχεται σε ύψος 1,8µ. από το έδαφος ενώ εσωτερικά θα πρέπει 

να έχει βαθύτερο πυθµένα (φωτ. 109). Η κινστέρνα είναι στεγασµένη και κτισµένη µε 

ισχυρότατο τοίχο ο οποίος ενισχύεται στα κατώτερα τµήµατα. Εξωτερικά είναι επιχρισµένη 

µε ισχυρότατο κονίαµα και η βάση του αποκαλύπτει ότι περιλαµβάνεται στην τοιχοποιία 

σε µεγάλους αριθµούς κεραµεικό υλικό (πλίνθες µεγάλου µεγέθους, πλάκες), (φωτ. 110). 

Η οροφή µάλλον είναι θολωτή και στη βόρεια πλευρά διακρίνουµε τετράγωνο άνοιγµα 

υπερχείλισης. 

Στα υψηλότερα επίπεδα του κάστρου (δυτικά και λίγο βόρεια µέχρι τον πύργο D), 

βρίσκουµε λίγα κτίσµατα, ενώ σ' αυτόν τον χώρο είναι η εκκλησία, η κινστέρνα, τα 

παλαιότερα κτίσµατα και διακρίνουµε ίχνη εσωτερικής οχύρωσης ασθενούς αλλά 

διακριτής, (φωτ. 111), κάτι που µας οδηγεί στο να συµπεράνουµε ότι υπήρχε κάποιο είδος 

ακρόπολης η οποία δεν κατοικούνταν τα µεταγενέστερα χρόνια. 
Η σχέση µε το χώρο: 

Αρχικά, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Mariani τοποθετούσε στο παραπλήσιο βουνό 

Καστριώτης (ή Καστεριώτης), την αρχαία πόλη Αρκάδες247 δίπλα στο σηµ. χωριό 

Μελιδοχώρι. Αν και πιο πιθανή θέση θεωρείται το σηµ. χωριό Ίνι248 η πόλη συναντάται 

κατά την Α' βυζαντινή περίοδο σε ακµή η οποία διατηρεί έδρα επισκοπής. Στη Β' βυζαντινή 

περίοδο χάνεται το τοπωνύµιο Αρκάδες κι έτσι αγνοούµε την πραγµατική θέση της 

αρχαίας πόλης. Το χωριό Ατσιπάδες, κτήµα της αυτοκρατορικής µονής Παλιανής249, είναι 

πιθανόν αραβικός οικισµός250, το χωριό Βοριάς υπάρχει σαν οικισµός από τη Β' βυζαντινή 

περίοδο251, ο Σοκαράς επίσης252, και πιθανόν ο οικισµός Μαδές253. Ανατολικά του κάστρου 

διέρχεται η αρτηρία που ενώνει την κεντρική Μεσαρά µε την ενδοχώρα του Μονοφατσίου 

(σχεδ. 18), η οποία οδηγεί στην ευρύτερη περιοχή που είχε κάτω από τον έλεγχό του το 

Τέµενος και από εκεί στη βόρεια παραλία του Ηρακλείου (σχέδιο 20). Ο έλεγχος µίας 

τέτοιας διάβασης αποτελούσε σηµαντικό ζητούµενο για όποιον ήθελε να επιβλέπει την 

επικοινωνία κεντρικής Μεσαράς-ενδοχώρας-Τεµένους-βόρειας παραλίας. Το κάστρο έχει 

άνετη οπτική επαφή µε µία άλλη οχυρωµένη θέση τη Μέλισσα, 9χλµ. δυτικά και λίγο 

βόρεια δίπλα στο σηµ. χωριό Άγιος Θωµάς. 

 
247 Gerola, σ.200. Η πόλη αυτή συναντάται και σε επιγραφή του 63 µ.Χ. σαν δηµόσια γη της Γόρτυνας. Θεωρείται 
ελληνιστική πόλη ενώ δεν είναι ταυτισµένη µε τους Αρκάδες. Και ο Sanders τη θεωρεί ανεξάρτητη από την 
άγνωστη πόλη Αρκάδες (ό.π., σ.150). 
248 Sanders, 151, Φαντάκης, σ.186. 
249 Κατάστιχο, 105 Χb σ.194. 
250 Φαντάκης, σ.187. 
251 ό.π., σ.189. 
252 ό.π., σ.205. 
253 ό.π., σ.198. 
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Παρατηρήσεις: 
Πρέπει να αµφισβητήσουµε την άποψη ότι η σοβαρότατη αυτή οχυρή κατασκευή 

ιδρύθηκε µόλις το 1206. Αρκετά σοβαρά στοιχεία -κατά τη γνώµη µας- συνηγορούν σ' 

αυτό.  

α.Το οχυρό επισκευάστηκε κατά το 1363, ενώ µία τέτοια ισχυρή κατασκευή θα έπρεπε 

να έχει µείνει ουσιαστικά ανέπαφη µετά από 150 χρόνια. 

β. Η ύπαρξη ακρόπολης είναι χαρακτηριστικό βυζαντινής (τουλάχιστον), περιόδου. 

γ. Η διαφοροποίηση µεταξύ των εσωτερικών κτισµάτων αποτελεί ένδειξη διαφορετικών 

οικοδοµικών φάσεων, όπως και η κατασκευή της εκκλησίας που σώζεται. Η εκκλησία 

µεγαλώνει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες περισσότερου πληθυσµού ο οποίος κατοικεί 

στο κάστρο. 

δ. Η ύπαρξη προτειχίσµατος και διατειχίσµατος αποτελεί χαρακτηριστικό βυζαντινών 

οχυρώσεων. 

ε. Η τοιχοποιία καθώς και η κατασκευή των πύργων περισσότερο συναντάται στη Β' 

βυζαντινή περίοδο στην Κρήτη. 

στ. Η κινστέρνα παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά µε εκείνες στο Τέµενος, στο 

Βαρύπετρο, στο Κέρατον και στο Μονοπάρι. 

ζ. Η µετατροπή του οχυρού σε έδρα καστελανίας δικαιολογεί την αύξηση του 

πληθυσµού και τη µετατροπή του χώρου έτσι όπως εµφανίζεται στα µάτια µας σήµερα. 

η. Η γειτνίαση µε αρκετούς οικισµούς που υπήρχαν κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο και η 

στρατηγική θέση δίπλα στο σηµαντικό δρόµο επικοινωνίας Μεσαράς-Ηρακλείου. 

Αν προσπαθήσουµε να ανασκευάσουµε την εικόνα του κάστρου µέσα στο χρόνο θα 

τοποθετήσουµε την ίδρυσή του αρχικά254 στη Β' βυζαντινή περίοδο σαν µέρος του 

σχεδίου οχύρωσης της περιοχής γύρω από την πεδιάδα της Μεσαράς, σε σχέση και µε το 

Τέµενος. Ο χώρος προορίστηκε για την ασφαλή στέγαση πληθυσµού και ικανής 

στρατιωτικής δύναµης η οποία θα ήλεγχε τα νώτα, (κυριολεκτικά), του διοικητικού 

κέντρου του Τεµένους. Αργότερα, ο Γενουάτης Πεσκατόρε επεσήµανε πιθανόν τη θέση 

και τη χρησιµοποίησε ονοµάζοντάς την µε το όνοµα που σώζεται µέχρι σήµερα (αν 

δεχτούµε την άποψη του Gerola), γεγονός που φανερώνει την ιδιαίτερη σηµασία που είχε 

γι αυτόν ο χώρος255. Οι Βενετοί, αργότερα, αναγνώρισαν την οχυρή αξία του κάστρου 

αφού ήδη δοκιµάστηκε στην πολιορκία των επαναστατών το 1230 και το µετέτρεψαν σε 

κέντρο (κυριολεκτικά και µεταφορικά) της περιοχής ορίζοντάς το σαν έδρα καστελανίας. 

Από το σηµείο αυτό ακµάζει συγκεντρώνοντας αρκετό πληθυσµό ενώ µετά τον 17ο αι. 

παρακµάζει παραµεληµένο όπως και άλλα οχυρά της ενδοχώρας, καθώς η προσοχή της 

Γαληνοτάτης στράφηκε στα λιµάνια και στα παραθαλάσσια οχυρά. Τελικά εγκαταλείφθηκε 

από τον πληθυσµό του κατά τις αρχές της Τουρκοκρατίας. Αυτή θα µπορούσε να ήταν η 

 
254 Κανένα από τα χαρακτηριστικά του κάστρου δεν παραπέµπει σε υστερορωµαϊκή ή πρωτοβυζαντινή οχύρωση. 
255 Θεωρούµε ότι η ονοµασία που παραπέµπει σε µια ένδοξη κατάκτηση των Γενουατών στην Κορσική (βλ. σ.67) 
είναι ένδειξη προτίµησης του Πεσκατόρε. 
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πορεία του κάστρου στο χρόνο, αν στηριχθούµε στις ενδείξεις και στα δεδοµένα που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

 

 

Πυργιώτισα 
 

Θέση: 
βόρειο µήκος: Ν 35ο03.6010΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 024ο44.930΄ 

Υψόµετρο: 0µ. 
Όνοµα: 

Πυργιώτισα και Priotissa κατά τους βενετούς. 
Πληροφορίες: 

Το όνοµα Πυργιώτισα υπήρχε ήδη το 1212 στο έγγραφο διανοµής σαν όνοµα µικρής 

εκκλησίας (Παναγία η Πυργιώτισα256). Το όνοµα διατηρεί τη µνήµη από βυζαντινό πύργο 

που υπήρχε στη θέση αυτή δίπλα στην παραλία και κοντά στις εκβολές του Γεροπόταµου. 

Ο Gerola δεν θεωρεί τα στοιχεία αρκετά για να τεκµηριωθεί η θέση πριν από τον ερχοµό 

του Γενουάτη Πεσκατόρε κι έτσι βασίζεται στην πληροφορία του Andrea Corner ότι το 

1206 ιδρύεται o πύργος, πληροφορία την οποία χρησιµοποιεί και αποδέχεται και ο 

Ξανθουδίδης257. Ο Σπανάκης αναφέρει ότι οι Βενετοί ξανάκτισαν το βυζαντινό πύργο. Το 

1340 έχουµε την πρώτη µνεία από βενετούς για πύργο στη θέση αυτή. Τα πρώτα βενετικά 

σχέδια της παραλίας αποκαλύπτουν ότι στη θέση βρίσκεται µόνο ένας πύργος και λίγα 

σπίτια στο βούργο έξω απ'  αυτόν258. Το 1415 ο Buondelmonti προσορµίστηκε στον κόλπο 

και αναφέρει το µικρό φρούριο της Πυργιώτισας259 (σχέδ. 20Α). Το 1558 µετά από 

ξαφνική επιδροµή Τούρκων πειρατών ο πύργος καίγεται ολοσχερώς. Τον ανοικοδοµεί ο 

βενετός Giulio Savorgnan. Από κάποιο σηµείο και ύστερα, µόνο ερείπια του πύργου 

συναντώνται µισοθαµµένα στην άµµο260. Το 1631 ο Monanni περιγράφει ότι έχει ερειπωθεί 
απ' τους Τούρκους κουρσάρους διακρίνονται µόνο τα θεµέλια του πύργου, δύο 
εκκλησούλες, 8 ή 10 σπιτάκια αγροτών261. Στην εποχή του ο Gerola βλέπει µόνο κάποια 

ίχνη ερειπίων χωρίς να αναγνωρίζεται κανενός είδους οικοδόµηµα.  
 
Επιτόπια έρευνα: 

Σήµερα δεν σώζεται τίποτα στο χώρο. 

 

 

256 Fl. Cornelius, Creta Sacra, ΙΙ σ.238, Gerola, σ.260, Σπανάκης, σ.665. 
257 «...τα λοιπά (φρούρια) πρέπει να ζητηθώσι µεταξύ των εν αρχή της Ενετοκρατίας αναφεροµένων φρουρίων ... 
Priotissa κοντά στο χωρίον Τυµπάκι», Ξανθουδίδης Στ. Εκ της εν Κρήτη Ενετοκρατίας. Η ίδρυσις, εφηµ. Νέα
Ελευθερία, Ηράκλειο (28-9-1903), σ.3, στο Μελετήµατα, επιµ. Παναγιωτάκη Ν., ∆ετοράκη Θ., β' έκδοση, 
Ηράκλειο 2002, σ.86. Για το θέµα βλ. παρακάτω σ.165. 
258 Gerola, σ.261. 
259 Σπανάκης, σ.667. 
260 Στην αναφορά του προβλεπτή Angelo Oddi το 1601, ό.π., σ.261. 
261 Gerola, σ.261. 
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Η σχέση µε το χώρο- Παρατηρήσεις: 

Η Πυργιώτισα έγινε έδρα καστελανίας κατά την ενετική περίοδο. Γεγονός που σηµαίνει 

ότι το οχυρό οικοδόµηµα µπορούσε να στεγάσει τον καστελάνο, την οικογένειά του και τα 

εισοδήµατά του. Η θέση διέσωζε ίχνη οχυρού οικοδοµήµατος262 (πιθανόν πύργου) από 

προηγούµενους χρόνους, ακριβώς γιατί ήταν µία περιοχή µεγάλης στρατηγικής σηµασίας 

κι έτσι µπορούµε να υποθέσουµε ότι τοποθετήθηκε οχύρωση ώστε να ελέγχει τις πιθανές 

αποβάσεις εχθρικών δυνάµεων. Η παραλία από τα Μάταλα, τον Κοµµό µέχρι και την 

Πυργιώτισα είναι αµµουδιά και άρα εύκολη για απόβαση. Παραλιακοί πύργοι υπήρχαν σε 

πολλά σηµεία ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου (φωτ. 112). Είχαν συνήθως µορφή 

κυλινδρική µε ύψος έως και 25 µέτρα και πάντοτε κτιζόταν σε θέση η οποία είχε οπτική 

επαφή µε άλλες οχυρές θέσεις. Η Πυργιώτισα αντικρίζει την ακρόπολη της Γόρτυνας ενώ 

δεν είναι ορατό το Καινούριο Καστέλλι. 

 

 

 
Καινούριο Καστέλι ή Castel Nuovo: 
 

Σε απόσταση 3,5 χλµ. δυτικά από την ακρόπολη της Γόρτυνας σε λόφο ύψους 287 

µέτρων µε γεωγραφική θέση βόρειο µήκος: Ν 35ο03.785΄ και ανατολικό πλάτος: Ε 

024ο54.576΄ βρίσκονται τα ερείπια του κάστρου µε το όνοµα  Καινούριο, Castel Nuovo για 

τους ενετούς (φωτ. 113).  

Αναφέρεται στις ενετικές πηγές ότι κτίστηκε από το Γενουάτη Πεσκατόρε263. Η µελέτη 

των πηγών συνηγορεί πως πρόκειται για κατασκευή µεταγενέστερη από τη Β' βυζαντινή 

περίοδο. Το ίδιο το όνοµα αλλά και η άµεση γειτνίαση µε την ακρόπολη της Γόρτυνας 

είναι µάλλον ασυµβίβαστα µε την ιδέα φρουρίου της Β' βυζαντινής περιόδου. Η επιτόπια 

έρευνά µας επιβεβαίωσε τα παραπάνω. ∆ιαπιστώσαµε ότι η τοιχοποιία, η µορφή του 

κονιάµατος (φωτ. 114)αλλά και οι κεκλιµένες πλευρές (σκάρπα) των κατασκευών 

(φωτ.115) παραπέµπουν σε µεταγενέστερη κατασκευή. Επίσης, η επιφανειακή κεραµεική, 

αν και άφθονη, παραπέµπει στο 14ο έως και 16ο αι.  

Η κατοίκηση του χώρου στα ενετικά χρόνια και η έναρξη χρήσης του από τον 13ο αι. 

είναι πιθανή ένδειξη ότι εγκαταλείπεται η οχυρή ακρόπολη της Γόρτυνας, ίσως και η ίδια η 

θέση. 

_________________________________________________________________ 

 

Γόρτυνα, ακρόπολη. 
Θέση: 

βόρειο µήκος: Ν 35ο04.660΄ 
 

262 Η ονοµασία Παναγία Πυργιώτισα αποτελεί ένδειξη. 
263 Gerola, σ.93,94,95. 
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ανατολικό πλάτος: Ε 025ο24.374΄ 

Υψόµετρο: 610µ. 
Πληροφορίες: 

 Πρόκειται για την οχύρωση της βυζαντινής ακρόπολης της Γόρτυνας η οποία 

βρίσκεται κτισµένη στο λόφο βόρεια και λίγο δυτικά από τη θέση του ηµιερειπωµένου 

ναού που αποδίδεται στον Άγιο Τίτο, ανατολικά από τον Ληθαίο ποταµό ο οποίος ρέει από 

Β προς Ν και διέρχεται ανατολικά και πλάι από το  ρωµαϊκό ωδείο. Στον λόφο που 

βρίσκεται δυτικά από τη θέση αυτή και το Ληθαίο ποταµό, ανασκάφηκε το 1995 από την 

Ιταλική αρχαιολογική σχολή η οχυρωµένη ελληνιστική ακρόπολη ελληνιστικών χρόνων 

(σχεδ. 22). Πρόκειται για µία πολύ µεγάλη έκταση που περιστοιχίζεται από ισχυρά τείχη 

τα οποία ενσωµατώνουν µεγάλους τετράγωνους πύργους. Το 220-205 π.Χ. ο Στράβων 

αναφέρει ότι ο Πτολεµαίος Φιλοπάτωρ την τείχισε264. Ο ίδιος περιγράφει ότι είχε 

περίµετρο 50 σταδίους. Πιθανότατα πρόκειται για την ανασκαφείσα ελληνιστική 

ακρόπολη. Είναι ενδιαφέρον ότι η ακρόπολη που µελετούµε κτίστηκε σε παραπλήσιο 

µικρότερο, πιο συµπαγή λόφο. Πρόκειται για την υστερορωµαϊκή (παλαιοχριστιανική 

ακρόπολη265). 

 Η Γόρτυνα ονοµάζεται τειχιόεσσα ήδη από τα Οµηρικά χρόνια266, ενώ ονοµαζόταν 

και Λάρισα (=ακρόπολη) από τα αρχαία χρόνια267 και ήταν κτισµένη αριστερά και δεξιά 

του Ληθαίου ποταµού. Σίγουρα, αξιοποιούσε τα υψώµατα και τους λόφους που 

υπέρκεινται βόρεια των σηµερινών ερειπίων της Ρωµαϊκής πόλης. Ο χώρος έχει ανασκαφεί 

από την Ιταλική σχολή όπου βρέθηκαν κτίσµατα ελληνιστικής, πρώιµης ρωµαϊκής, 

υστερορωµαϊκής και βυζαντινής περιόδου268. Με τις ανασκαφές του 1884 από τον Ιταλό 

Φρειδερίκο Άλµπερτ και τον Γερµανό Ερν. Φαµπρίτσιους, αποκαλύφθηκε πλήθος 

ευρηµάτων των κλασικών χρόνων (6ος - τέλη 5ου αι. π.Χ.) 

Η Γόρτυνα είναι σηµαντική πόλη κατά τα παλαιοχριστιανικά χρόνια και για το λόγο ότι 

δέχθηκε -σύµφωνα µε την παράδοση- πρώτη τον Χριστιανισµό. Θεωρείται ο τόπος δράσης 

του πρώτου επισκόπου Κρήτης Αποστόλου Τίτου. Εκεί χτίστηκαν πιθανότατα οι 

παλαιότεροι χριστιανικοί ναοί. Σχετικά πρόσφατα ανασκάφηκε269 η µεγάλη βασιλική των 

Ιουστινιάνειων χρόνων στο χωριό Μητρόπολις, σε θέση ανατολικά του Ληθαίου ποταµού. 

Γνωστή είναι η φερόµενη σήµερα270 σαν ναός του Αγίου Τίτου µε πιθανή χρονολόγηση 

 
           
         

 

264 το παλαιόν µεν ίσως τετειχισµένη, καθάπερ και Όµηρος είρηκε. Ύστερον δε αποβαούσα το τείχος εκ θεµελίων  
... και πάντα τον χρόνον µείνασα ατείχιστος. Και γαρ ο Πτολεµαίος Φιλοπάτωρ τειχίζειν αρξάµενος, Στράβων, Χ, 
478 
265 βλ. παραπάνω και σχέδιο  ΓΟΡ 
266 Όµηρος Β646. ∆εν ξέρουµε αν ο Όµηρος αναφέρεται σε οικισµό που βρίσκεται πάνω σε λόφο ή κάτω 
στην πεδιάδα. 
267 Σπανάκης, Πόλεις και Χωριά, σ. 231. 
268 Sanders   σ. 71, 109-110. Στο σχέδιο 21 και σχεδ. 23 εµφανίζονται τα ερείπια.  
269 Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, Sanders, σ.112. Η ανασκαφική έρευνα στη δεκαετία του ’90 δεν έχει 
εκδοθεί.  
270 Η έντονη αµφισβήτηση που έχει προκύψει σήµερα µετά τις ανασκαφικές έρευνες της µεγάλης βασιλικής που 
θεωρείται σαν ο αρχικός ναός αφιερωµένος προς τιµήν του Αγίου Τίτου, ενισχύονται από το γεγονός ότι οι ντόπιοι 
λάτρευαν την Παναγία την Κερά σ΄ αυτόν το ναό, Σπανάκης, σ. 235.  
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από τον 8ο έως 10ο αι.271 Τα Ρωµαϊκά χρόνια272 αποτέλεσε πρωτεύουσα της επαρχίας 

Κρήτης και Κυρηναϊκής.  Η πόλη φέρεται ότι καταστράφηκε µετά το 824 από τις 

επιδροµές των Αράβων, µια υπόθεση που αµφισβητεί η σύγχρονη έρευνα273. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι παρά την αντίθετη άποψη που κυριάρχησε για αρκετό διάστηµα κυριαρχεί 

σήµερα η άποψη ότι η Γόρτυνα δεν καταστράφηκε από τους Άραβες274. Αντίθετα, η 

αρχαιολογική έρευνα αναφέρει νόµισµα αραβικής περιόδου που βρέθηκε στο χώρο της 

Γόρτυνας275. Ίσως ήταν η µόνη πόλη (µε τη µορφή που είχαν οι πόλεις πριν από τον 7ο 

αιώνα), η οποία υφίστατο ακόµα στην Κρήτη κατά τον 9ο αι. που ξεκίνησε η αραβική 

κατάκτηση276. 

Για τα δεδοµένα της Κρήτης, η Γόρτυνα είχε το ρόλο µητρόπολης µε ιδιαίτερη άνθιση 

στα ρωµαϊκά χρόνια, ενώ φαίνεται ότι παρήκµασε µετά την αραβική κατάκτηση. Αυτός 

είναι ο λόγος που περιλαµβάνουµε τη Γόρτυνα στην εργασία µας, γιατί πιστεύουµε (όπως 

παρακάτω συνοψίζουµε στην ενότητα Παρατηρήσεις σελ.81-82), ότι εξακολούθησε έστω 

και σε συρρικνωµένη µορφή να κατοικείται, ιδίως δε η ακρόπολή της.  

Ο Ιταλός καθηγητής Taramelli µελέτησε την ακρόπολη το 1894 και παρέδωσε τις 

παρατηρήσεις του σε άρθρο που δηµοσιεύθηκε στα 1902277. Μέρος των ανασκαφικών 

ερευνών ανέθεσε στον Gerola278 όπως ο ίδιος αναφέρει279. Στην αναφορά του ο Ιταλός 

Gerola δηµοσίευσε σχέδιο στο οποίο αποτύπωσε την ακρόπολη της Γόρτυνας, µε 

επιµέλεια του καθηγητή Taramelli280. Πρόκειται για ένα σχεδιάγραµµα που ενώ προσπαθεί 

να είναι ακριβές έχει σοβαρά λάθη στις διαστάσεις του περιµετρικού οχυρωµατικού 

περιβόλου της ακρόπολης ενώ παραλείπει κτίσµατα τα οποία σίγουρα ήταν εµφανή στα 

χρόνια σύνταξης της µελέτης.281  Το 1957 σχεδιάγραµµα που απεικονίζει τις ανασκαφές 

της Ιταλ. Αρχαιολ. Σχολής στην περιοχή της Γόρτυνας µεταφέρει το ίδιο ακριβώς 

 
 

       
              

   
  

  
    

       
     

271 Παραδόσεις σεµιναρίου Βυζαντινή Κρήτη, Ιστορικές αρχαιολογικές µαρτυρίες, από την κα Στέλλα Παπαδάκη και 
κ. Άννα Αβραµέα το εαρινό εξάµηνο του 2000 στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του διατµηµατικού στις Βυζαντινές 
Σπουδές. 
272 Εποχή Αυγούστου όταν έλαβε χώρα η διοικητική αναδιοργάνωση του ρωµαϊκού κράτους. Η διοικητική αυτή 
οργάνωση έπαψε να ισχύει επί Μεγάλου Κων/νου αλλά η Γόρτυνα παρέµεινε πρωτεύουσα της Κρήτης. 
Τσουγκαράκης Crete, σ.116. 
273 Ξανθουδίδης Στ., Μολύβδιναι βούλλαι εκ Κρήτης, ΒΖ 18, 1909, στο Μελετήµατα, σ.36 όπου αναφέρει ότι το 
824 καταστράφηκε η Γόρτυνα από τους Άραβες  ...και ουδέποτε πλέον ανεκτίσθη διότι και µετά την ανάκτησιν
της Κρήτης υπό του Νικηφόρου Φωκά κατά το 960 η Γόρτυς έµεινεν έρηµος. Πρωτεύουσα δε της νήσου εγένετο
ο Χάνδαξ, το κτίσµα των Αράβων el Khandak.   
274 Τσουγκαράκης ∆., Παρατηρήσεις στο χαρακτήρα των οικισµών της βυζαντινής Κρήτης. Πεπραγµένα ΣΤ΄
∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Χανιά 1991, σ.598 
275 Miles C.G., The coinage of the Arab Amirs of Crete, Πεπραγµένα του Β' ∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, 
Αθήνα 1968, σ.357. 
276 ό.π. σ.597, όπου ο Τσουγκαράκης αναφέρει  ...µόνον η Γόρτυνα κατορθώνει να διατηρηθεί ως διοικητικό
κέντρο, και πάλι σε περιορισµένη και συρρικνωµένη µορφή. Βλ. Και Φαντάκης, σ.173-4. 
277 The fortifications of the acropolis, American Journal of Archeology, serie II, vol. VI, n.2, (1902). 
278 Το 1900 ο Gerola διενήργησε ανασκαφές στο ναό του Αγίου Τίτου τις οποίες συνέχισε ο Στέφανος 
Ξανθουδίδης. 
279 Gerola σ.65. 
280 Gerola-Taramelli σχέδ.26 σ.66. 
281 ∆ιαπιστώνεται από την επιτόπια έρευνα, από τη σύγκριση µε τους χάρτες που µας είναι διαθέσιµοι, αλλά 
κυρίως σε σύγκριση µε το τοπογραφικό σχέδιο της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής σχέδ. 22 και από τις 
παρατηρήσεις του Sanders  σ. 71-74, (σχεδ. 21, Sanders, σ.71) βλ. παραπάνω σ. 17. 
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λανθασµένο σχέδιο του Gerola282 (σχέδ. 21). Ο Gerola περιέγραψε την επίστεψη του 

λόφου που τότε ονοµαζόταν Άγιος Ιωάννης (προφανώς υπήρχε ναΐσκος που τώρα 

ταυτίζεται µε το οχυρωµένο µοναστήρι που ανασκάφηκε από την ιταλική σχολή283) µε 

οχυρωµατικό περίβολο, περιγράφει τον τετράγωνο και πολυγωνικό πύργο της δυτικής 

πλευράς καθώς και το µεγάλο κτίσµα που ευρίσκεται στην κορυφή της ακρόπολης το 

λεγόµενο «κάστρο». Λίγο αναφέρεται (και ελάχιστα έως καθόλου τα απεικονίζει) στα 

ερείπια κτισµάτων στις πλαγιές του λόφου, έξω από τον οχυρωµατικό περίβολο της 

ακρόπολης. 

Η ανασκαφική έρευνα στην ακρόπολη, που άρχισε στη δεκαετία του ΄50 και 

συνεχίζεται µέχρι σήµερα από την Ιταλική Αρχαιολογική σχολή αποκαλύπτει ότι ακριβώς 

δίπλα (ανατολικά) µε το µεγάλο κτίσµα «κάστρο» στην κορυφή του λόφου, ήταν 

κτισµένες δύο εκκλησίες η µία πάνω στην άλλη που όµως εδράζονται σε παλαιότερο ναό. 

Αµέσως βορειότερα βρίσκεται ένα «οχυρωµένο µοναστήρι» (σχεδ. 23)284. Ανατολικότερα 

βρέθηκε βωµός ελληνιστικής περιόδου285. Στο παλαιότερο κτίσµα από τις δύο εκκλησίες, 

βρέθηκε κεραµεική του 6ου-7ου αι. και του 8ου-11ου αι. Ο Sanders θεωρεί ότι ο χώρος 

του αρχαίου ναού άρχισε να χρησιµοποιείται σαν εκκλησία τον 6ο αι286. Σε τάφο που 

συνδέεται µε το δεύτερο κτίσµα (εκκλησία) και είναι ο µόνος χρονολογήσιµος, βρέθηκε 

νόµισµα του Εµµανουήλ Κοµνηνού (1143-1180)287. Ο Sanders µε δεδοµένη την ανάκτηση 

της Γόρτυνας κατά τη Β΄ Βυζαντινή περίοδο θεωρεί πως η δεύτερη αυτή εκκλησία ανήκει 

σ΄ αυτήν την περίοδο288. Στο λεγόµενο «οχυρωµένο µοναστήρι» βρέθηκαν κεραµεική και 

νοµίσµατα αραβικά, ένα νόµισµα του Λέοντα Ε΄ (813-820) καθώς και ένα του Εµµαν. 

Κοµνηνού. Το κτίσµα αυτό έχει πιο επιµεληµένη  κατασκευή από τις δύο εκκλησίες και ο 

Sanders το ανάγει στην αραβική µάλλον περίοδο289. 
Επιτόπια έρευνα: 

Προχωρώντας στο δρόµο δυτικά από τον Ληθαίο ποταµό, ένας δρόµος που παραµένει 

από την αρχαιότητα (πλακόστρωτο), περνάµε δίπλα από τη γέφυρα που συνέδεε τις δύο 

όχθες. Ανηφορίζοντας προς την ακρόπολη βαδίζουµε πίσω από το ελληνιστικό θέατρο που 

αναγράφεται και αναφέρεται στα σχέδια 21 και 22. Πρώτα συναντούµε ερείπια κτιρίων 

(ένα απ΄ αυτά δέχεται την υδροροή από υδραγωγείο το οποίο περιτρέχει το λόφο (φωτ. 

116). Είναι τετράγωνο κτίριο, µία κινστέρνα µε µεγάλη χωρητικότητα σε νερό, χονδρούς 

τοίχους, και βρίσκεται µέσα σε έναν οικιστικό πυρήνα, ο οποίος µαρτυρείται από τα 

διάσπαρτα ίχνη κατιρίων στην πλαγιά γύρω από το σηµείο αυτό. Η κατασκευή του 

υδραγωγείου είναι εντυπωσιακή, το υδραυλικό κονίαµα είναι σε άριστη κατάσταση, όπου 

αυτό σώζεται. Η ροή του νερού στο λόφο άρχιζε από τη βόρεια πλευρά του λόφου µε 

 
282 Pernier Luigi-Banti Luisa, Guida degli Scavi italiani in Creta, Ρώµη 1957, σχέδ. 22 
283 Sanders, σ.109. 
284 Rizza G. and Scrinari V.S.M., Il sanctuario sull΄ Acropoli di Gortyna, Ρώµη, 1968, κεφ. ΙΙΙ, πιν. Αc. 
285 Sanders, σ. 71 
286 ό.π. σ. 71 
287 ό.π. σ. 110 
288 ό.π. σ. 110 
289 ό.π. σ. 110 



 

Νίκος Μ. Γιγουρτάκης, Μεταπτυχιακή εργασία,  «Βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη, Β\βυζαντινή περίοδος» 

66

                                                

τρεχούµενο νερό του ποταµού Ληθαίου, που έχει διαρκή ροή χειµώνα καλοκαίρι ακόµα 

και σήµερα. 

Συναντάµε παραπάνω, τα τείχη που περιζώνουν την  κορυφή του λόφου. Πρόκειται για 

οχυρωµατικό περίβολο που επιστέφει τον λόφο. Παρατηρώντας την κατασκευή των 

τειχών διαπιστώνουµε τεχνικές κατασκευής που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά τον 6ο-8ο 

αι.290. Η πεποίθηση αυτή σχηµατίζεται από το γεγονός ότι τα τείχη σ΄ όλη τους την 

έκταση ενσωµατώνουν σπόλια της αρχαϊκής και Ρωµαϊκής περιόδου (φωτ. 117) 

αποτελούνται από ισόδοµο κτίσιµο στο σύνολό τους αλλά και από αργολιθοδοµή ανάµικτη 

µε κονίαµα. Η ύπαρξη κονιάµατος σε συνδυασµό µε τα σπόλια είναι πρακτική της 

οχυρωτικής κατά τον 7ο αι.291 Τα τείχη είναι µεγάλα σε ύψος, (6 περίπου µ. στα σηµεία 

που σώζονται), κάθετα, µε ανοίγµατα αποστράγγισης διάσπαρτα, (τα οποία δεν εµπόδισαν 

την κατακρήµνιση λόγω διάβρωσης του σαθρού αργιλικού υποστρώµατος µε την πάροδο 

του χρόνου). Κυριαρχεί ο λευκός πωρόλιθος ο οποίος είναι ίδιος µε αυτόν των ρωµαϊκών 

κτισµάτων της πόλης και πιθανόν προέρχεται από το λατοµείο του Αµπελούζου, σε 

απόσταση 2,5 χλµ. από τη Γόρτυνα, ο λεγόµενος Λαβύρινθος292. 

Σχεδόν σ΄ όλη την έκταση του λόφου, γύρω, βρίσκονται τείχη τα οποία αποτελούν 

τον οχυρωµατικό περίβολο της ακρόπολης. Σε καµµία περίπτωση δεν διατηρούν σήµερα 

τη συνέχεια που αποτύπωσε ο Gerola αλλά και ο Taramelli και η αυτοψία σήµερα 

αποκαλύπτει ότι η νοτιοανατολική πλευρά κατολισθαίνει ταχύτατα, (τα τείχη είναι 

ανύπαρκτα λόγω καταστροφής τους), εξαιτίας του αργιλοχώµατος που κυριαρχεί στο 

λόφο. Έτσι, η συνέχεια των τειχών εικάζεται από τα ελάχιστα ίχνη που αποµένουν σε 

κάποια σηµεία αυτής της πλευράς, ενώ παραµένουν ανέπαφα σε µεγάλο µέρος τους σε 

άλλα σηµεία του λόφου. Η ακρόπολη χρησιµοποιήθηκε από τα αρχαϊκά, κλασσικά και 

ελληνιστικά  χρόνια (κεραµεική (φωτ. 118), ευρήµατα, κτίσµατα293 ανασκαµµένα στην 

κορυφή τα οποία ο Gerola δεν διέκρινε γιατί ανασκάφηκαν µετά την επίσκεψή του). Ο 

πολυγωνικός πύργος στη δυτική πλευρά της ακρόπολης στέκεται ικανοποιητικά αν και έχει 

καταρρεύσει η στέγη, ενώ ο τετράγωνος πύργος έχει καταρρεύσει και µόνο τα τείχη στη 

γένεση της προβολής παραµένουν. Ο πολυγωνικός πύργος (νοτιοδυτικά του περιβόλου 

στο σχεδ. 21), είναι κτισµένος µε πλινθοδοµή εσωτερικά, σε συνδυασµό µε λιθοδοµή και 

οριζόντιες σειρές οπτόπλινθων εξωτερικά, (πρακτική που συναντάται στα Ιουστινιάνεια 

χρόνια αλλά και κατά τον 7ο-9ο αι). Εσωτερικά ο χώρος είναι επιµήκης, ενώ καµπυλώνεται 

δυτικά µε θολωτή οροφή σε κάθε πάτωµα. ∆ιακρίνουµε δύο πατώµατα εσωτερικά294. Οι 

οροφές των πατωµάτων που είναι ορατές είναι θολωτές, κατασκευασµένες εσωτερικά µε 

 
290 ∆εν έγινε δυνατόν να διασταυρωθεί η πληροφορία της αρχαιολόγου κ. Κατερ. Μυλοποταµιτάκη ότι στο 
αρχαιολογικό µουσείο Ηρακλείου βρίσκεται επιγραφή από το ναό του Αγίου Τίτου η οποία αναφέρει τον 
αυτοκράτορα Ηράκλειο και άρα αντίστοιχα θα µας επέτρεπε να συνδέσουµε το εύρηµα µε οχυρωµατικό σχέδιο 
της περιόδου.  
291 Αναφερόµαστε στην οχυρή ακρόπολη της Άγκυρας όπου είναι εµφανείς οι οµοιότητες µε το τείχος της 
ακρόπολης της Γόρτυνας. Lawrence σ. 204, φωτ. (plates) 15b, 16a,b17a,b. 
292 Σπανάκης σ. 232. 
293 βλ. παραπάνω σ. 17,18 και υποσ. 60-63. 
294 βλ. και Sanders σ. 73. 
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οπτόπλινθους και κονίαµα. Εξωτερικά η κατασκευή διαµορφώνεται σε οξυκόρυφο πύργο 

µε κατεύθυνση της γωνίας προς δυσµάς. Ύψος 8 µ. εξωτερικά (φωτ. 119, 120).  

Το «κάστρο295» στην κορυφή είναι ένα κτίσµα τεράστιο (µήκος 59µ. πλάτος 24.5µ.), 

κτισµένο εξ ολοκλήρου µε πλινθοδοµή. Εσωτερικά το δάπεδό του βρίσκεται βαθύτερα από 

το επίπεδο της κορυφής του λόφου περίπου 5-6 µ. Το ύψος του κτίσµατος είναι (από τη 

βάση µέχρι τη γένεση του θόλου) 8 µέτρα. Σώζεται ο δυτικός τοίχος ανέπαφος (φωτ. 121, 

122). Τα προσκτίσµατα που ακουµπούν στη δυτική πλευρά του κτιρίου είναι δέκα τον 

αριθµό (µε διαστάσεις 9.5 µ. Χ 5-6µ. ύψος 4µ.296) και πρόκειται για µονόχωρα κτίσµατα µε 

κοινούς µεσότοιχους και είσοδο στη δυτική πλευρά. Είναι κατασκευασµένα από επάλληλες 

σειρές αργών λίθων και οπτόπλινθων (φωτ. 123). Μάλλον, πρόκειται για µεταγενέστερα 

(του παρακειµένου κτιρίου) κτίσµατα, διατηρούν τα ίδια οικοδοµικά χαρακτηριστικά του 

µεγάλου οχυρωµατικού περιβόλου που περιβάλλει την ακρόπολη και µάλλον είναι της ίδιας 

περιόδου, σίγουρα, όµως, διαφορετικής περιόδου από το κεντρικό κτίσµα επειδή και η 

τεχνική κατασκευής τους είναι διαφορετική (περιλαµβάνει τµήµατα κτισµένα µε 

ψευδοϊσόδοµο σύστηµα297 και τµήµατα µε ενσωµατωµένες σειρές οπτόπλινθων) και η 

επαφή τους µε την εξωτερική πρόσοψη του δυτικού τοίχου είναι µία εµφανής ραφή 298. 

Το κεντρικό αυτό κτίσµα δεν χρονολογείται νωρίτερα από το 100 µ.Χ. κατά τον 

Sanders299. Επίσης συνηγορεί στο ότι η γειτνίασή του µε τις εκκλησίες του λόφου είναι 

µάλλον τυχαία. Αν και δεν αναγνωρίζει στρατιωτική χρησιµότητα στο «κάστρο» αλλά 

διοικητική χρήση (κατά την περίοδο της οικοδόµησής του)300, κατά τη γνώµη µας είναι 

πολύ πιθανόν ότι πρόκειται για ρωµαϊκό κτίσµα ευρύχωρο για διοικητική χρήση και 

αργότερα (7ο-8ο αι.) που οχυρώθηκε η ακρόπολη µάλλον χρησιµοποιήθηκε για στρατώνας 

και τα προσκτίσµατα στη δυτική και νότια πλευρά  (κτισµένα την ίδια περίοδο µε την 

οχύρωση της ακρόπολης301), φιλοξενούσαν βοηθητικούς χώρους, ίσως για τον οπλισµό και 

τα εφόδια302. Σε όλη την υπόλοιπη έκταση του εσωτερικού της ακρόπολης δεν υπάρχουν 

κτίσµατα, γεγονός που συνηγορεί στο ότι ο χώρος δεν προοριζόταν για κατοίκηση303. Το 

σύνολο των οχυρώσεων χρονολογεί ο Sanders στον 7ο-8ο αι. στηριζόµενος σε 

µορφολογικά χαρακτηριστικά (τα οποία τον παραπέµπουν στον 7ο αι.) αλλά και στα 

 

  

295 πρόκειται για τη λαϊκή ονοµασία του κτίσµατος που και σήµερα ακόµα ακούγεται. 
296 Sanders, σ. 156. 
297 τοιχοποιία που συναντάται στην Κρήτη κατά την Α΄ κυρίως βυζαντινή περίοδο. 
298 βλ. λέξη στο γλωσσάρι όρων οχυρωτικής, και Sanders σ. 73, πίνακας 29 σ.72. 
299 το τεκµηριώνει στη φύση και στην ποιότητα κατασκευής, Sanders σ. 73 και 156. 
300 Η εικασία που και ο Sanders διατυπώνει για να απορρίψει αµέσως ότι ήταν δυνατόν να χρησιµοποιούνταν σαν 
κινστέρνα, δείχνει την αµηχανία που προκύπτει στην προσπάθεια να κατανοηθεί η χρήση ενός τόσο 
καλοκτισµένου (Sanders, σ.73) και τεράστιου χώρου. 
301 Sanders σ. 73. 
302 Ο Sanders δέχεται (ό.π. σ.73) ότι το κτίσµα διατηρεί την αρτιότητά του κατά την περίοδο οικοδόµησης της 
εκκλησίας κατά τον 6ο αι. αλλά δεν χρησιµοποιήθηκε σαν εκκλησία λόγω του µεγάλου µεγέθους του. Επίσης 
αποκλείει την πιθανότητα να είναι κιστέρνα και από τα οικοδοµικά του χαρακτηριστικά αλλά και από το γεγονός 
ότι παρακάτω σε όλη την έκταση της ακρόπολης ένα ευρύ δίκτυο ύδρευσης (υδραγωγείο) λειτουργούσε 
θαυµάσια. 
303  Η συνηθέστερη εικόνα των ακροπόλεων από τον 7ο αιώνα και µετά στη βυζαντινή επικράτεια. 
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αρχαιολογικά τεκµήρια304. Έτσι, η οχύρωση της ακρόπολης ακολουθεί οχυρωµατικό 

πρόγραµµα το οποίο εκπονήθηκε είτε κατά τις πρώτες επιθέσεις των Σλάβων είτε κατά τις 

αραβικές επιδροµές του 7ου αι. 

Στην ανατολική πλευρά λίγο προς τα βόρεια σε πλαγιά µε έντονη κλίση (σχέδ. 21), 

βρίσκουµε ένα προτείχισµα (φωτ. 125, 126, 127), το οποίο όπως φαίνεται από την 

αυτοψία, έχει προστεθεί σε µεταγενέστερη από τον κυρίως οχυρωµατικό περίβολο εποχή. 

Πρόκειται για οχύρωση η οποία µας παραπέµπει στη µεσοβυζαντινή περίοδο (αν κρίνουµε 

από το γεγονός ότι κτίζεται σε πρόσφυση (ραφή) µε τον ήδη υπάρχοντα οχυρωµατικό 

περίβολο, η τοιχοποιία του αποτελείται από αργούς λίθους ανακατωµένους µε λίγα σπόλια 
305 του παλιότερου τείχους συνδεδεµένα µε ισχυρό κονίαµα. Η τοιχοποιία του είναι σαφώς 

διαφορετική µ' αυτήν του κυρίως (φωτ. 124) οχυρωµατικού περιβόλου. Εσωτερικά 

υπάρχει περίδροµος πλάτους 1,20 µ. ενώ το συνολικό πάχος του τείχους είναι 2,20 µ. µαζί 

µε το γείσο. Η κατασκευή παραπέµπει στο οχυρό του Τεµένους (φωτ. 125). Αποτελεί 

σοβαρή πιθανότητα το ότι ενισχύθηκε µε προτείχισµα το τµήµα του παλαιότερου τείχους 

που ήταν περισσότερο ευάλωτο (ίσως λόγω κατολισθήσεων του εδάφους ήδη από εκείνα 

τα χρόνια), το οποίο βρισκόταν στη διαδροµή πρόσβασης προς την ακρόπολη (πλάι στο 

Ληθαίο ποταµό).  
Η σχέση µε τον χώρο: 

Η ακρόπολη της Γόρτυνας στέκει στο βόρειο τµήµα της πεδιάδας της Μεσσαράς, 

έχοντας οπτική επαφή µε την είσοδο του κάµπου και την παραλία. Βρίσκεται πολύ κοντά 

µε ένα άλλο οχυρό µεταγενέστερο (βενετικής περιόδου306) το Καινούριο Καστέλλι ή 

Castell Nuovo, (3,5 χλµ. προς τα δυτικά). Οι οικισµοί Άγιοι ∆έκα και Μητρόπολις 

κατοικούνταν κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο307 και βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε την 

ακρόπολη. Η ακρόπολη βρίσκεται στην κατάληξη του δρόµου που οδηγεί από τη βόρεια 

παραλία του Ηρακλείου µέσω Τεµένους, Αγίου Θωµά, Αρµυρής, διέρχεται πίσω (βόρεια) 

από την ελληνιστική ακρόπολη και φθάνει στην πεδιάδα της Μεσαράς µέσω της κοιλάδας 

του Ληθαίου ποταµού. Η γέφυρα των ρωµαϊκών χρόνων στους πρόποδες της ακρόπολης 

αποτελεί µέρος αυτού του δρόµου. Προς τα ανατολικά η ακρόπολη αντικρύζει την παραλία 

όπου υπήρχε το κάστρο της Πυργιώτισσας (18χλµ.), ενώ δυτικά βλέπει το λόφο του 

Χάρακα και µακρύτερα το Belvedere (Ριζόκαστρο). 

 

 

  

    

304 Νοµίσµατα εποχής του Ηρακλείου πλάι στο κτίσµα του βωµού και µολυβδόβουλο κάποιου Αντίοχου 
κουβικουλάριου και χαρτουλάριου που βρέθηκε κατά τις ανασκαφές της ιταλικής αρχαιολογικής σχολής σε τάφρο 
εντός του βόρειου οχυρωµατικού περιβόλου. Sanders σ. 73 
305 βλ. λέξη στο γλωσσάρι όρων οχυρωτικής. 
306 Εµπεριστατωµένη αναζήτηση µετά από προβληµατισµό για το εαν πρόκειται για κάστρο που ήδη κατά τη Β' 
βυζαντινή περίοδο υπήρχε µας έδειξε ότι κτίστηκε κατά την πρώιµη βενετοκρατία (από εκεί και το όνοµα 
Καινούριο Καστέλλι) από τον Ενρίκο Πεσκατόρε. Στην περίπτωση αυτή, µε δεδοµένο το ότι απέχει µόλις 3,5 
χιλιόµετρα από την ακρόπολη της Γόρτυνας µας δίδει έµµεσα την πληροφορία πως είχε πλέον εγκαταλειφθεί 
παντελώς ως χώρος κατοικίας η ακρόπολη της Γόρτυνας. Γεγονός αναµενόµενο, ύστερα από την επικρατήσασα 
περίοδο ηρεµίας, ειρήνης και ανάπτυξης µετά την αραβοκρατία (Παρατηρήσεις στο χαρακτήρα των οικισµών της 
βυζαντινής Κρήτης. Πεπραγµένα ΣΤ΄ ∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Χανιά 1991, σ.599) 
307 Φαντάκης, σ.169, 173-4. 
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Παρατηρήσεις: 
Η παρουσία των οχυρώσεων και η παλαιότητά τους καθιστούν την οχυρή αυτή 

ακρόπολη διαφορετική από το σύνολο των οχυρώσεων της Κρήτης. Λόγω της ιδιαίτερης 

σηµασίας που είχε η Γόρτυνα (πρωτεύουσα του νησιού κατά την Α΄ βυζαντινή περίοδο), 

του γεγονότος ότι σύµφωνα µε την επικρατούσα σήµερα άποψη δεν καταστράφηκε κατά 

την αραβοκρατία και λόγω της ανεύρεσης προτειχίσµατος µεταγενέστερου της αρχικής 

οχύρωσης, θεωρούµε ότι αυτά τα στοιχεία συνηγορούν στη συνέχιση χρήσης του χώρου. 

Έτσι η δαπανηρή και προσεγµένη κατασκευή της ακρόπολης µε τείχη ικανά να αµυνθούν 

σε κάθε επιτιθέµενο, µε άφθονο νερό να ρέει, µε µεγάλους χώρους στρατωνισµού (είτε 

οµαδικής διαβίωσης) στην κορυφή, φανερώνει µία οχυρωµατική κατασκευή ικανή να 

δεχθεί µεγάλο αριθµό ανθρώπων (και την κινητή του περιουσία) σε περίπτωση που θα 

κατέφευγαν εκεί λόγω ανάγκης. Η γνώµη µας είναι ότι δεν εγκαταλείφθηκε κατά τη Β΄ 

βυζαντινή περίοδο αντίθετα µάλιστα ενισχύθηκε µε το προτείχισµα, πιθανόν και µε 

επεµβάσεις στην ήδη υπάρχουσα οχύρωση οι οποίες δεν είναι σήµερα ανγνωρίσιµες. Ο 

Sanders308 δέχεται την άποψη του Ορλάνδου ότι ο φερόµενος ως ναός του Αγ. Τίτου 

χρησιµοποιείται και κατά τη Β΄ βυζαντινή περίοδο309. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 

αναφερθούµε στο ζήτηµα της µεταφοράς της µητροπολιτικής έδρας Αγίου Τίτου από τη 

Γόρτυνα στο Ηράκλειο (Χάνδακα τότε). Ο Τσουγκαράκης σωστά επιµένει ότι δεν είναι 

δυνατόν να αληθεύει η άποψη που και ο Ξανθουδίδης υποστηρίζει, ότι, δηλαδή, αµέσως 

µετά το 961 µ.Χ. η έδρα της αρχιεπισκοπής µεταφέρθηκε στον Χάνδακα. ∆εν συµφωνεί 

για τον απλούστατο λόγο ότι ο Χάνδακας δεν ήταν στις προθέσεις της βυζαντινής 

εξουσίας να χρησιµοποιηθεί σαν πρωτεύουσα. Στη θέση της θα χρησιµοποιούταν η 

νεόδµητη πόλη του Τεµένους µέσα στο οµώνυµο οχυρό310. Επιπλέον, στο βίο του Οσίου 

Νίκωνος του Μετανοείτε η Γόρτυνα αναφέρεται σαν η πρώτη και µόνη πόλη που 

επισκέπτεται ο µοναχός προσθέτοντας έτσι µία επιπλέον επιβεβαίωση των αρχαιολογικών 

ευρηµάτων ότι ο χώρος ήταν σε χρήση και κατά τη Β΄ Βυζαντινή περίοδο. Η ιδέα της 

καταστροφής της Γόρτυνας από τους Άραβες εµφανίστηκε πρώτα σπό τον Fl. Cornelio στο 

έργο του Creta Sacra311, υιοθετείται από τον Στεφ. Ξανθουδίδη και έκτοτε αναφέρεται 

πολλές φορές312. Ο Antonino di Vita µας παρουσιάζει µια ολοκληρωµένη εικόνα των 

ερευνών της Ιταλικής αρχαιολογικής σχολής στην περιοχή της Γόρτυνας. Για την περίοδο 

που µας ενδιαφέρει, (µετά την αραβική κατάκτηση), αναφέρει ότι ο πληθυσµός είχε 

αποτραβηχτεί στην ακρόπολη ύστερα από τον καταστροφικό σεισµό του 796 και όταν το 

961 ο Νικηφόρος Φωκάς ανέκτησε την Κρήτη η Γόρτυνα ήταν πια, εδώ και καιρό, ένας 

τειχισµένος µεσαιωνικός οικισµός στο λόφο της ακρόπολης313. 

 

      

308 ό.π. σ. 158. 
309 Ορλάνδος Α., Νεώτεραι έρευναι εν Αγίω Τίτω Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3 (1926), σ. 319. 
310 Τσουγκαράκης Crete, σ. 235-236, βλ. παρακάτω στο Τέµενος 
311 Cornelio Fl., Creta Sacra, σ. 208 
312 Τσουγκαράκης Crete, σ.118, 142. 
313 Di Vita Antonino, Η Γόρτυνα της Κρήτης, Αρχαιολογία και ιστορία µιας αρχαίας πόλης, Αθήνα 2000,  σ.14. 
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Η έλλειψη ίχνους κατοίκησης κατά την αρχή της βενετικής περιόδου µας επιτρέπει 

να σχηµατίσουµε -έστω και σε αδρές γραµµές- την παραπάνω εικόνα για τον χώρο κατά 

τη διάρκεια της Β' βυζαντινής περιόδου. Κατά τη διέλευση ενός χρονικού διαστήµατος σε 

καθεστώς ειρήνης και ασφάλειας, όπως είναι αναµενόµενο, ο πληθυσµός µετακινείται στα 

πεδινά, κοντά στους αγρούς και στις καλλιέργειες. Θεωρούµε, έτσι, ότι κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, η ακρόπολη παύει να χρησιµοποιείται και εγκαταλείπεται οριστικά ο 

χώρος. Η ίδρυση του Καινούριου Καστελίου το 1206, σηµατοδοτεί την εγκατάλειψη της 

ακρόπολης314. Ήδη, κατά τις αρχές του 13ου αι. η πόλη της Γόρτυνας δεν κατοικούνταν 

πια, ενώ ο πληθυσµός είχε συρρικνωθεί στα σηµερινά χωριά Άγιοι ∆έκα, Μητρόπολη τα 

οποία συγκέντρωναν µικρές εστίες πληθυσµού315. Η έδρα της µητρόπολης παρέµεινε στη 

Γόρτυνα και µετά την ανάκτηση της Κρήτης από το Νικηφόρο Φωκά, ενώ µεταφέρθηκε 

αργότερα, (άγνωστο πότε), στον Χάνδακα ο οποίος µε την πάροδο του χρόνου είχε 

καταστεί στην ουσία (de facto), η πρωτεύουσα της Κρήτης316.  

 

 
___________________________________________________________________ 

 
Ηράκλειο. Περιοχή Μονοφατσίου-Μαλεβυζίου 

 

Μέλισα 
 

Θέση: 
βόρειο µήκος: Ν 35ο094.120΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 025ο01.797΄ 

Υψόµετρο: 594µ. 
Όνοµα: 

Μέλισα, Meglissa (κατά τον Basilicata). 
Πληροφορίες: 

Πρόκειται για οχυρωµένο λόφο κοντά στο χωριό Άγιος Θωµάς του Μονοφατσίου. Η 

αρχαιότερη αναφορά του χώρου γίνεται το 1360 σε έγγραφο του δουκικού αρχείου317. Το 

1577 αναφέρεται στην επαρχία Μονοφατσίου από τον Fr.Barozzi ενώ από τον Basilicata 

το 1630 µε το όνοµα Meglissa. Στην τούρκικη απογραφή του 1671 βρίσκονται 8 

οικογένειες στο χώρο ενώ από τούρκικο έγγραφο τοποθετείται δίπλα στο χωριό Άγιος 

 

  

314 βλ. παραπάνω υποσηµ. 306. 
315 Φαντάκης σ. 173-4 
316 Τσουγκαράκης Crete, σ. 235-6. Το θέµα έχει διεξοδικά µελετηθεί από τον Θεόδωρο Τζεδάκη Τζεδάκης Β. 
Θεόδωρος, Η καθέδρα του προκαθηµένου της εν Κρήτη εκκλησίας κατά την ∆ευτέραν Βυζαντινήν Περίοδον (961-
1204µ.Χ.), Εισηγήσεις-Ανακοινώσεις εις ∆ιεθνή Συνέδρια, Ρέθυµνο 1995, σ.209-225, όπου µε πολλαπλά 
επιχειρήµατα αποδεικνύει ότι επί µακρόν µετά την ανάκτηση της Κρήτης η έδρα της αρχιεπισκοπής Κρήτης 
παρέµεινε στη Γόρτυνα. 
317 Σπανάκης, σ.525. 
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Θωµάς318. Ο Gerola κατέγραψε το οχυρό στην ενότητα altre fortificazioni319 και απέφυγε 

να χρονολογήσει τα κτίσµατα που περιγράφει. Αποτύπωσε το χώρο (σχεδ. 24), 

περιέγραψε αναλυτικά τα σωζόµενα λείψανα και το χώρο και φωτογράφισε τµήµατα που 

δεν υπάρχουν σήµερα. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας κατοικούνταν ακόµα ο 

χώρος320. Ο Ανδριανάκης κατατάσσει τη Μέλισα στα οχυρωµατικά έργα της Β' βυζαντινής 

περιόδου321. Στον ευρύτερο χώρο του φρουρίου σώζονται λαξευτά πατητήρια όπως αυτά 

του Καταλαγαρίου (βλ. Κάστελος Καταλαγαρίου), τα οποία συνδέονται λειτουργικά µε το 

χώρο του φρουρίου322 το οποίο περιλαµβάνει στο χώρο του εκκλησία της Ζωοδόχου 

Πηγής323. 

 
Επιτόπια έρευνα: 

Σε απόσταση 1 περ. χιλιόµετρο βόρεια από το σηµ. χωριό Άγιος Θωµάς βρίσκεται το 

ύψωµα όπου πάνω του είναι κτισµένο το οχυρό Μέλισα. Οι οχυρώσεις καλύπτουν µία 

περίπου ορθογώνια έκταση την οποία περιγράφει οχυρωµατικός περίβολος πάχους 0,7 µ. 

Όλος ο χώρος του φρουρίου είναι διαµορφωµένος σε επίπεδα µε µικρή υψοµετρική 

διαφορά µεταξύ τους. Η δυτική και νότια πλευρά του λόφου είναι οµαλές γι αυτό 

οχυρώνονται σ' όλο το µήκος τους (φωτ.128). Η βόρεια πλευρά αν και πιο κατηφορική 

είναι κι αυτή προσβάσιµη µέχρι το ΒΑ άκρο του λόφου όπου απότοµα κατεβαίνει µε τη 

µορφή βραχώδους γκρεµού. Κι εκεί όµως είναι οχυρωµένος ο χώρος µε περίβολο, ο 

οποίος στο ανατολικό τµήµα του βράχου σχηµατίζει ηµικυκλικό έξαρµα (φωτ.129) 

ακριβώς κάτω από την κόγχη του ναΐσκου της Παναγίας Μελισσηνής. Εσωτερικά του 

ορθογώνιου περιβόλου βρίσκονται ερείπια οικοδοµηµάτων τα οποία αντιστοιχούν µε το 

σχέδιο του Gerola. Το κεντρικό οικοδοµικό σύµπλεγµα έχει τοίχους πάχους µ,90 µ. και σε 

κάποια σηµεία έχει µνηµειώδεις διαστάσεις ακόµα και µετά την κατάρρευση τµήµατος το 

οποίο εµφανίζεται σε φωτογραφία του Gerola (φωτ. 130 και φωτ.131). Τα τείχη του 

περιβόλου διακόπτονται από τµήµατα που έχουν καταρρεύσει και δεν στέκονται στο 

πλήρες ύψος τους. Στην ανατολική πλευρά βρίσκουµε ίχνη προτειχίσµατος το οποίο ο 

Gerola αν και δεν το διακρίνει στο σύνολό του, το σηµείωσε στο σχέδιο του σαν 

εξωτερικό οικοδόµηµα324. Στη νότια πλευρά και πλάι στο σηµείο που ο Gerola τοποθέτησε 

την πύλη, βρίσκουµε ίχνη τετράγωνου πύργου που προβάλλει εξωτερικά στο τείχος. Η 

κατάστασή του δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω µελέτη, επειδή η τοιχοποιία σώζεται 

 

 

  

318 Από έρευνα του τουρκολόγου και έφορου της Βικελαίας βιβλιοθήκης Ν. Σταυρινίδη, Σπανάκης ό.π., σ.525. 
319 Gerola, σ.278-281. 
320 Σταυρινίδης Ν., Ανέκδοτα έγγραφα Τουρκοκρατίας εν Κρήτη, Κ Χ  Α' (1947), σ.102. 
321 Μιχ. Ανδριανάκης, Military Architecture in Crete. Man and Monument, Catalogue of fotographic exhibition, 
ΥΠ.ΠΟ., 13η Ε.Β.Α., ∆ήµος Αγ. Νικολάου, Άγιος Νικόλαος 2000. σ.1. 
322 Γιαπιτζόγλου Κ.-Μοσχόβη Γ., Λαξευτά Πατητήρια και Πιεστήρια στην Κρήτη, Οίνος Παλαιός Ηδύποτος, 
πρακτικά διεθνούς επιστηµονικού συµποσίου, ΥΠ.ΠΟ.-Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρήτης, Ηράκλειο 2002, σ.181, 
187. 
323 Ακριβώς όπως και στον Κάστελο Καταλαγαρίου η εκκλησία είναι αφιερωµένη στη Ζωοδόχο Πηγή (βλ. 
παρακάτω). 
324 Περιγράφει, βέβαια, την έλλειψη πλήρους εικόνας αλλά ερµηνεύει τα υπολείµµατα σαν τοίχους εξωτερικού 
επιµήκους οικοδοµήµατος, Gerola, σ.280.  
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σε ύψος, µόνο λίγα εκατοστά από το έδαφος. Στη Β∆ γωνία του οχυρού διακρίνεται 

βάση τετράγωνου πύργου ο οποίος απλώνεται εσωτερικά του τείχους (φωτ.132). Στη 

βόρεια πλευρά το τείχος κάµπτεται µε γωνία περίπου 45ο προς τα νότια δίνοντας έτσι µία 

συνολική µορφή πενταγώνου στον οχυρ. περίβολο. Τµήµα του ΒΑ τείχους διαθέτει µικρή 

οπή κατόπτευσης (φωτ.133). Η τοιχοποιία του οχυρωµατικού περιβόλου αποτελείται από 

αργολιθοδοµή µε αρκετούς ένθετους έξεργους λίθους, ενώ διακρίνονται δύο τουλάχιστον 

οριζόντιες ζώνες (δύο πλίνθων η κάθε µία), µόνο που οι ίδιες οι πλίνθες λείπουν325 

(φωτ.134).  

Στον εσωτερικό χώρο του φρουρίου βρίσκουµε κτίσµατα παραλληλόγραµµα τα οποία 

εφάπτονται µε το ανατολικό τείχος και το µεγάλο σύµπλεγµα στο κέντρο του χώρου το 

οποίο αφήνει ένα στενό πέρασµα µε το επίπεδο που βρίσκεται ο ναός (φωτ.135). Είναι 

εντυπωσιακό το µέγεθος των κεντρικών οικοδοµηµάτων αλλά βρίσκονται σε κατάσταση 

ερειπίων έτσι που εµφανίζουν εικόνα πολλών χρόνων εγκατάλειψης. Ο νότιος τοίχος του 

κεντρικού οικοδοµήµατος στέκεται σε ύψος πάνω από 8 µέτρα (φωτ.136) και δίνει την 

εντύπωση ψηλού ορθογώνιου πυργοειδούς οικοδοµήµατος. ∆εν βρήκαµε ίχνη κινστέρνας 

αλλά στους πρόποδες του οχυρού στα ανατολικά βρίσκεται και σήµερα πηγή. Πηγή 

βρίσκεται και κοντά στο χωριό Άγιος Θωµάς σε υψηλότερο επίπεδο από τη Μέλισα και 

πιθανόν έφτανε στο χώρο µε αυλάκι ύδρευσης. Αρκετοί χώροι ορθογώνιοι µε διαστάσεις 

κινστέρνας είναι επιχωµένοι µέσα στο χώρο του φρουρίου. Πιθανόν κάποιος απ'  αυτούς 

αποτελεί δεξαµενή, χωρίς ανασκαφική έρευνα δεν είναι σήµερα δυνατόν να διαπιστωθεί. 

 
Η σχέση µε το χώρο: 

Η θέση του οχυρού της Μέλισας είναι σηµαντική από στρατηγικής πλευράς. Η θέση 

δεν είναι ορατή από το χωριό του Αγ. Θωµά. Νοτιοδυτικά αντικρύζει τα ορεινά περάσµατα 

και τους αυχένες που οδηγούν στη Μεσαρά µέσω Αγίου Θωµά Αγ. Βαρβάρας, δυτικά 

αντικρύζει το σύνολο της οροσειράς του Ψηλορείτη και τα χωριά Κρουσώνας, Ασίτες, 

βόρεια αντικρύζει τα υψώµατα και τις κοιλάδες του Μαλεβυζίου, το οχυρό του Μαλεβυζίου 

(13,5χλµ. βόρεια), όλη τη βόρεια παραλία του Ηρακλείου, το Τέµενος (8χλµ. Ανατολικά 

και βόρεια), το Γιούκτα και την περιοχή νότια του Τεµένους και ΝΑ ανάµεσα από 

ψηλότερες κορυφές το κάστρο του Μονοφατσίου (φωτ. 137). Είναι το βορειότερο σηµείο 

του Μονοφατσίου που ατενίζει ολόκληρη την πρώην επαρχία Μαλεβυζίου και ολόκληρη 

την επαρχία Τεµένους. Ακριβώς δίπλα, (βόρεια και ανατολικά) του οχυρού, διερχόταν ο 

κεντρικός άξονας Χάνδακα - Μεσαράς ο οποίος σώζεται και σήµερα, έχει φάρδος 5 µ. µε 

πλακοστρωµένο το κεντρικό του µέρος (πλάτους 2,5µ.), (φωτ.138). Ο οδικός αυτός 

άξονας εξυπηρετούσε την κίνηση πεζών ιππέων και αµαξών µέχρι το 1910 και 

ακολουθούσε την εξής διαδροµή (σχεδ. 25) από βορά προς νότο: Χάνδακας> Φοινικιά> 

Τσαγκαράκη> δυτικά του Τεµένους (700µ.)> Κυπαρίσι (όπου διακλαδίζεται και ένα τµήµα 

οδεύει µέσω Γαλένι> Καλού> ∆ούλι> Λαράνι> Μονοφάτσι> κεντρική Μεσαρά) ενώ η 
 

325 Το φαινόµενο αυτό που συναντάµε και στο δυτικό προστατευτικό πύργο του Τεµένους εξηγείται µε την 
αφαίρεση των πλίνθων για τη χρήση τους ως οικοδοµικό υλικό σε κατοικίες ή και εκκλησίες. 



 

Νίκος Μ. Γιγουρτάκης, Μεταπτυχιακή εργασία,  «Βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη, Β\βυζαντινή περίοδος» 

73

                                                

κυρίως οδός συνεχίζει > Σινάπι>  διασχίζει τον ποταµό Γιόφυρο> µονή Παλιανής> 

Μέλισα> Αγ. Θωµάς> Αγ. Βαρβάρα> Αρµυροχώρι> Άγιοι ∆έκα> Γόρτυνα> δυτ. Μεσαρά> 

Πυργιώτισα326. Οι οικισµοί Καηµένου, Κυπάρισος, Άγιος Θωµάς, Γαλένι, ∆αφνές, Αστράς, 

Ρουκάνι, Σινάπι, Ξερολιά, καθώς και η αυτοκρατορική µονή Παλιανής (Πάλα)327, που 

κατοικούνταν κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 5 

χλµ. γύρω από τη Μέλισα, ενώ τα χωριά Ασίτες, Άγιος Μύρων, Κρουσώνας328, (άµεσα 

ορατά από το οχυρό), οι οποίοι ήταν σηµαντικοί οικισµοί κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο, 

βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 10 χλµ. 

 
Παρατηρήσεις: 

Είναι αξιοπερίεργη η έλειψη πληροφοριών γύρω από το οχυρό της Μέλισας. Οι 

πληροφορίες από την ενετική περίοδο δε µιλούν για φρούριο αλλά για οικισµό. Η 

σηµερινή µορφή του οχυρού δεν είναι εύκολο να χρονολογηθεί. Είναι δύσκολο να 

αναγνωρίσουµε και να διακρίνουµε τα οχυρά του Α' οχυρωµατικού προγράµµατος µετά 

την ανακατάληψη της νήσου από το Νικηφόρο Φωκά µε εκείνα µεταγενέστερων χρόνων 

κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο. Ωστόσο, σε ένα µεταγενέστερο οχυρωµατικό πρόγραµµα 

της εποχής των Κοµνηνών, (ίσως µετά την επανάσταση του Καρύκη, οπότε ο έλεγχος της 

διέλευσης Βορά Νότου ήταν ζωτικής σηµασίας), οχυρώνεται η θέση. Σίγουρα στην ίδια 

θέση από νωρίς υπήρχε βίγλα ή πύργος ο οποίος στέγαζε φρουρά. Τα κεντρικά 

οικοδοµήµατα του χώρου όπως και ο οχυρωµατικός περίβολος διασώζουν αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν συναντούµε στα ενετικά χρόνια. Σηµαντικότατη ένδειξη για 

την πιθανότητα της παραπάνω υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι ουδέποτε αναφέρθηκε 

σαν οχυρή θέση άξια να επιδιορθωθεί, να συµπληρωθεί ή έστω να καταγραφεί από τους 

σχολαστικούς µηχανικούς της Βενετίας οι οποίοι ευσυνείδητα κατέγραφαν κάθε οχυρό 

κτίσµα. Τούτο σηµαίνει, πιθανόν, ότι ο χώρος υπήρχε σε ερειπιώδη ήδη κατάσταση. 

 

 

 

_______________________________________ 
Ηράκλειο. Περιοχή επαρχίας Πεδιάδας 

 
 

Κάστελος Μελεσών 
 

 

 

326 Μέρος αυτής της αρτηρίας καταγράφει ο Καλοµενόπουλος Νικόστρατος Θ., Κρητικά. Τοπογραφία, Οδοιπορικά. 
Επιτόπιος Μελέτη, Αθήνα, 1894, σ.149. Οι διαδροµές και οι οδικές αρτηρίες στο νοµό Ηρακλείου αποτελούν 
αντικείµενο µελέτης της τελευταίας πενταετίας που εκπονείται από τον αρχιτέκτονα – µελετητή Γιώργο Πετράκη, 
τον ιστορικό Μανόλη Ανδρουλιδάκη και τον γράφοντα µε στόχο να καταρτισθεί µελέτη προστασίας και ανάδειξής 
τους. 
327 Φαντάκης, σ.108-115. 
328 ό.π. 
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Θέση: 
βόρειο µήκος: Ν 35ο11.602΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 025ο12.621΄ 

Υψόµετρο: 406µ. 
Όνοµα: 

Κάστελος, Castello del Corner329. 
Πληροφορίες: 

Ελάχιστες πληροφορίες βρίσκουµε για τον χώρο του Κάστελου. Ο Basilicata στο χάρτη 

του στη θέση αυτή ακριβώς, σηµαδεύει σηµείο µε όνοµα Castel del Cornaro330. Τον ίδιο 

χάρτη αναφέρει και ο Gerola µεταφέροντας την ονοµασία του φρουρίου. Συµπληρώνει κι 

ένα άλλο όνοµα Castel del Betto, του οχυρού που βρίσκει σε άλλους καταλόγους κρητικών 

χωριών331. Αµέσως µετά παρατηρεί πως δεν γνωρίζουµε την ακριβή θέση των δύο αυτών 

τοποθεσιών332. Ο Gerola µπερδεύτηκε µε τη θέση του Κάστελου Καταλαγαρίου, και 

πιστεύει ότι η ονοµασία Castelo που εµφανίζεται πιο δυτικά από Μελέσες θάπρεπε να είναι 

ανατολικότερα για να σηµαδεύει τον Κάστελο Μελεσών333 (σχεδ. 26). Η γνώµη µας είναι 

ότι ο χάρτης του Basilicata είναι ακριβής και το όνοµα Castelo αναφέρεται στον Κάστελο 
Καταλαγαρίου, ενώ το όνοµα Castel del Cornaro αναφέρεται στον Κάστελο Μελεσών. 
Παρακάτω, ο Gerola,  περιέγραψε τον Κάστελο Μελεσών, σχεδίασε το τοπογραφικό του 

(σχεδ. 27) και φωτογράφισε τµήµατά του334. Στην περιγραφή του το ονοµάζει µεσαιωνικό 

(medioevale). Η περιγραφή του ενώ προσπαθεί να είναι ακριβής παρέβλεψε κάποια 

σηµαντικά χαρακτηριστικά της κατασκευής. Ο Σπανάκης αναφέρει την πληροφορία του 

Στέφανου Βυζάντιου ότι µισό µίλι ανατολικά από τις Μελέσες (ακριβής θέση του Κάστελου 

σε σχέση µε το χωριό), είναι τα ερείπια ενός χωρίου, Κάστελος λεγόµενος, έχον και 
ερείπια δύο εκκλησιών335. 
Επιτόπια έρευνα: 

Ο λόφος που πάνω του βρίσκεται ο Κάστελος είναι κυριολεκτικά κρυµένος ανάµεσα σε 

άλλα υψώµατα (φωτ. 139), µέσα σε κοιλάδα και ακριβώς δίπλα (δυτικά) από την κοίτη 

του ποταµού Καρτερού που χύνεται στην αµµουδιά του Καρτερού ανατολικά του 

Ηρακλείου (σχεδ. 28). Ο Κάστελος εκτείνεται πάνω στο ευρύχωρο επίπεδο του λόφου µε 

στενόµακρο σχήµα από ανατολικά προς δυτικά (σχεδ. 27). Η προσέγγιση του φρουρίου 

γίνεται από τη βόρεια πλευρά όπου µε κεκλιµένο επίπεδο στη σχετικά οµαλή πλαγιά 

ανηφορίζουµε και µπροστά µας αντικρύζουµε σ' όλο το µήκος της βόρειας πλευράς τον 

οχυρωµατικό περίβολο (φωτ. 140). Η πρόσβαση διατηρεί ίχνη ράµπας εισόδου (φωτ. 
 

329 Spitael van M.A.-Faure Paul, Villes et villages de la Crete centrale, Κρητολογία V, (1977) σ.67. 
330 Χάρτης του 1629, στη µελέτη των Spitael van M.A.-Faure Paul, Villes et villages de la Crete centrale, 
Κρητολογία V, (1977) ένθετος χάρτης διαστάσεων 40Χ29 εκ. Παραθέτουµε αντίγραφο. Στη µελέτη τους ο Faure 
και ο Spittael ταυτίζουν το Castello del Corner µε τον Κάστελο Μελεσών.  
331 ∆εν αναφέρει ποιούς, ενώ για το προηγούµενο όνοµα παραπέµπει στον Basilicata. Gerola, σ.271. 
332 ό.π., σ.271. 
333 ό.π., σ.273. 
334 ό.π., σ. 271-273. Περιλαµβάνει το οχυρό στην κατηγορία Altre fortificazioni, όπου, όπως προαναφέραµε (βλ. 
σ.39 της εργασίας µας), κατατάσσει τις «δύσκολες περιπτώσεις» τις οποίες δεν µπορεί να εντάξει στις γενουάτικες 
ή βενετσιάνικες αλλά ούτε και στις βυζαντινές οχυρώσεις. 
335 ό.π., σ.378-9. 
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141). Προχωρώντας δυτικά η διαµόρφωση του εδάφους οδηγεί στο µόνο άνοιγµα του 

βορείου περιβόλου το οποίο θα ήταν η πύλη του φρουρίου. Σήµερα δεν σώζεται η 

κατασκευή απλά το τείχος παρουσιάζει άνοιγµα (φωτ. 142). Στο σηµείο αυτό βρίσκουµε 

λίθινη βάση στην οποία προσαρµοζόταν πιθανόν κατασκευή θύρας (διακρίνεται ο οπή 

στήριξης και περιστροφής, φωτ. 143). ∆εξιά στην πλευρά του τείχους διακρίνονται ξεστοί 

λίθοι οι οποίοι σχηµάτιζαν τη δεξιά κάθετη πλευρά της εισόδου (φωτ. 144) η οποία 

επιχρίεται µε κονίαµα, γεγονός που πιστοποιεί την ύπαρξη πύλης336. Ο οχυρωµατικός 

περίβολος έχει πάχος 75 εκατ. του µέτρου337, (φωτ. 145) µε την ιδιοµορφία ότι σχηµατίζει 

εξωτερικά µικρό έξαρµα 20 εκατ., στη βάση του τείχους προσθέτοντας έτσι µία επιπλέον 

βάση στήριξης. Η τεχνική αυτή λειτουργεί ως «σενάζ» προσθέτοντας σταθερότητα στην 

κατασκευή. Εσωτερικά, στην πάνω πλευρά του τείχους διαµορφώνεται περίδροµος που 

αποτελείται από ορθογώνιους ηµιεπεξεργασµένους στενόµακρους λίθους (φωτ. 147). Το 

υπόλοιπο του ύψους του τείχους διαµορφώνει παραπέτο. Το ύψος του τείχους φτάνει τα 

5µ. χωρίς να είµαστε σίγουροι ότι αυτό ήταν το πλήρες ύψος του. Εσωτερικά το επίπεδο 

του εδάφους φτάνει σε ύψος 1,5 έως 2 µ. αλλού τα 3-3,5 µ. πιθανόν λόγω προσχώσεων 

(φωτ. 148). Η βάση του τείχους είτε εδράζεται σε φυσικό βράχο (φωτ. 149) είτε είναι 

κατασκευασµένη µε ογκωδέστατους λίθους σε επάλληλες οριζόντιες σειρές, 

συνδεδεµένους µε ασβεστοκονίαµα (φωτ. 150). Η υπόλοιπη κατασκευή του τείχους είναι 

αργολιθοδοµή, φέρει δε ανοίγµατα αποστράγγισης στο ύψος του εσωτερικού επιπέδου της 

γης (φωτ. 147) και άλλα καταλήγουν στη βάση του εξωτερικά (φωτ. 140). Τα 

αποστραγγιστικά ανοίγµατα αυτά διαγράφονται µε επίπεδους λίθους και τα συναντούµε 

στο σύνολο των οχυρών κατασκευών στην Κρήτη. Το κονίαµα έχει ασβεστοποιηθεί 

πλήρως και περιέχει µίγµα µε κουρασάνι. Ο οχυρωµατικός περίβολος αγκαλιάζει τη βόρεια 

πλευρά (σχεδόν ευθεία), καµπυλώνεται σύµφωνα µε το ύψωµα στα ΒΑ και γυρίζει 

προστατεύοντας όλη την καµπύλη ανατολική πλευρά (φωτ. 152). Συνεχίζει οχυρώνοντας 

τη νότια πλευρά µέχρι τη µέση περίπου, όπου παύει να υπάρχει λόγω της απόκρηµνης 

διαµόρφωσης του εδάφους που κάνει το σηµείο απροσπέλαστο. Στο ΝΑ άκρο συναντούµε 

ισχυρότατο τείχος (αν και σήµερα γκρεµισµένο στο µεγαλύτερο µήκος του) που συνεχίζει 

σ'  όλη την ανατολική πλευρά κι ενώνεται µε τον βόρειο περίβολο στον πύργο της ΒΑ 

γωνίας (σχεδ. 27). 

Στη µέση περίπου του οχυρωµατικού περιβόλου προβάλλει εξωτερικά τετράγωνος 

πύργος µε εσωτερικό πλάτος 5µ. και βάθος 3,45µ. (φωτ. 153). Εσωτερικά ο πύργος ήταν 

κενός σε άγνωστο βάθος γιατί σήµερα είναι παραγεµισµένος µε το οικοδοµικό υλικό, και 

µάλλον έφερε ξύλινη στέγη η οποία ταυτόχρονα ήταν και πάτωµα για τους αµυνόµενους 

οι οποίοι βρίσκονταν πίσω από το στηθαίο που στέκεται ακόµα στην απόληξή του. Ίχνη 

πύργου βρίσκουµε στη ΒΑ γωνία του οχυρού (φωτ. 154) τον οποίο ο Gerola δεν 

σηµειώνει στο σχέδιο του, (πιθανόν ήταν από τότε ερειπωµένος). 
 

336 Αν είχε καταρρεύσει στο σηµείο αυτό θα παρουσίαζε διαφορετική εικόνα, οπου θα ήταν διακριτή η χυτή 
τοιχοποιία εσωτερικά και η απόληξη θα ήταν ακανόνιστη ανάλογα µε την έκταση των ενσωµατωµένων λίθων. 
337 Το ίδιο βρίσκει κι ο Gerola, (ό.π., σ.273). 



 

Νίκος Μ. Γιγουρτάκης, Μεταπτυχιακή εργασία,  «Βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη, Β\βυζαντινή περίοδος» 

76

                                                

Εσωτερικά ο χώρος διαµορφώνεται σε δύο υψώµατα τα οποία διαµορφώνουν 

επίπεδα. Στο ανατολικό ύψωµα προσφύονται πολλά οικοδοµήµατα (τώρα ερειπωµένα σε 

µεγάλο βαθµό) και στην κορυφή του διακρίνουµε τα ερείπια της κινστέρνας που ο Gerola 

βλέπει και µετρά τις διαστάσεις της. Στην εκατονταετία που έχει παρέλθει έχει 

καταρρεύσει η οροφή της και δεν διακρίνεται το εσωτερικό της338 (φωτ. 155). Στο 

ανατολικό και βόρειο άκρο του οχυρού πολλά ίχνη πυκνής οικοδόµησης φανερώνουν τον 

χώρο κατοίκησης. Όµως, σε όλη την έκταση της περιοχής διακρίνουµε ίχνη τοίχων 

οικοδοµηµάτων, πολύ λιγότερα απ' αυτά που o Gerola καταγράφει στο σχέδιο του. Το 

δυτικό έξαρµα γης διαµορφώνει ένα επίπεδο ευρύ και ψηλότερο από τον υπόλοιπο χώρο 

ορατό από µακριά (φωτ. 139). Το επίπεδο αυτό έχει υψοµετρική διαφορά 3,5-4 µ. από 

τον υπόλοιπο χώρο, περιβάλλεται από δικό του τείχος και σχηµατίζει έτσι µία ακρόπολη 

(φωτ. 156).  Το τείχος της ακρόπολης τυλίγει όλο το περίπου στρογγυλό ύψωµα και στην 

ανατολική πλευρά βρίσκεται κοντά µε τον εξωτερικό οχυρωµατικό περίβολο. Στο επίπεδο 

εσωτερικά της ακρόπολης συναντούµε τα ερείπια µικρής εκκλησίας αυτής που ο Gerola 

ονοµάζει S. Maria, ενώ στα νότια και ανατολικά βρίσκουµε µία µεγάλη κυκλική κατασκευή 

πύργου η οποία βόρεια προστατεύεται από ευθύ τοίχο ο οποίος στη νότια πλευρά του έχει 

κλίµακα που ανεβαίνει στην κορυφή του (φωτ. 157 και 158). Η κατασκευή είναι ένα 

συµπαγές κυλινδρικό οικοδόµηµα στηριγµένο σε ογκόλιθους ορθογώνιους οι οποίοι 

πραγµατικά είναι κατασκευασµένοι σε πολύ προγενέστερη περίοδο κάτι που και ο Gerola 

διαπιστώνει339. Οι ογκόλιθοι απλά είναι τοποθετηµένοι µε το ισόδοµο σύστηµα των 

αρχαίων χρόνων χωρίς συνδετικό κονίαµα ανάµεσά τους(φωτ.157 και 150). Τα 

χαρακτηριστικά αυτής της βάσης µας παραπέµπουν σε ελληνιστικά χρόνια.  Συνεχίζει προς 

τα πάνω χτισµένο µε αργολιθοδοµή επιµεληµένη µε ισχυρό κονίαµα για συνδετικό υλικό. 

Η επιφάνειά του σχηµατίζει σχεδόν τετράγωνη πλατεία προστατευµένη από ικανό ύψος 

τείχους (σήµερα µόνο σε λίγα σηµεία) (φωτ. 159), µε άπλετη θέα γύρω και ειδικά προς τα 

βόρεια. 

Τα οικοδοµήµατα Β και C στο σχέδιο του Gerola τα οποία θεωρεί ότι είναι παλιότερων 

εποχών δεν έγινε δυνατό να εντοπιστούν. Η πλευρά αυτή έχει κατολισθήσει σε µεγάλο 

βαθµό αποκαλύπτοντας πολλά κεραµεικά θραύσµατα, βυζαντινής κι ενετικής περιόδου 

(φωτ. 160). Αρκετά από τα ίχνη κτισµάτων που βλέπουµε στο σχέδιο δεν διακρίνονται 

πια. Μόνο το σκόρπιο οικοδοµικό υλικό έχει κυλήσει µέχρι την κοίτη του ποταµού. 

Στη βόρεια πλευρά του οχυρού πίσω από τείχος που έχει καταρρεύσει βρίσκεται 

υπόσκαφος χώρος µε ίχνη τοιχίων, όπου και σήµερα συναντούµε νερό. Η κάθοδος από 

την ακρόπολη θα ήταν εύκολη και προστατευµένη (φωτ. 161). 
Η σχέση µε το χώρο: 

Η θέση του κάστρου είναι σηµαντική σε σχέση µε τη γύρω περιοχή. Από την κορυφή 

αντικρύζουµε την οχυρή θέση Θόλοι 3,5 χλµ. νότια και λίγο ανατολικά και τη θέση 

Κάστελος Καταλαγαρίου 4,5 χλµ. ανατολικά. Ακριβώς δίπλα (ανατολικά) του Κάστελου 
 

338 Ο Gerola δίνει τις διαστάσεις της 5,80 Χ 2,80µ. εσωτερικά, Gerola, σ.272. 
339 Gerola, σ.272 
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διέρχεται ο δρόµος που αρχίζει από την παραλία του Καρτερού, διασχίζει το βαθύ 

φαράγγι µέχρι τις πηγές στο Νεραϊδόσπηλιο, περνάει ανατολικά από τους Αστρακούς, τους 

Βαρβάρους, και µέσα από την κοιλάδα ανατολικά από το χωριό Φιλίσια (δίπλα από το 

ποτάµι πάντα όπου συναντούµε 2 νερόµυλους και 3 ναΐσκους) περνάει από τον Κάστελο 

(µπροστά από τον οποίο βρίσκονται τα ερείπια δύο εκκλησιών), βγαίνοντας στην πεδιάδα 

νότια κι ανατολικά των Μελεσών. Συνεχίζει ανεβαίνοντας στην κατ' εξοχήν 

οινοπαραγωγική περιοχή της επαρχ. Πεδιάδας, τον κάµπο του Αλαγνίου, όπου 

διακλαδίζεται αριστερά προς Αρκαλοχώρι και δεξιά προς Μονοφάτσι> κεντρική Μεσαρά. 

Σηµαντικός εµπορικός δρόµος, (σχεδ. 28 και 29) ήταν σε χρήση µέχρι και το 1940, (χάνια, 

νερόµυλοι  και γεφύρια ήταν σε χρήση µέχρι και τότε µέσα στο φαράγγι του Καρτερού 

ποταµού340).  

Το κοντινότερο χωριό οι Μελέσες κατοικείται στη Β' βυζαντινή περίοδο. Το ίδιο και τα 

γειτονικά Φιλίσια341 οι Αγιές Παρασκιές342, και οι Βαρβάροι χωριό που πιθανόν στέγασε 

αλλοεθνείς στρατιώτες του Νικηφ. Φωκά343. Τα Πεζά αναφέρονται σαν ένα από τα µετόχια 

της µονής Σινά344 σε έγγραφο του δόγη Ziani επικυρωµένο από τον πάπα345. ∆υτικά ο 

Κάστελος αντικρίζει την οχυρή ακρόπολη της Λύκτου και τη µονή Αγκαράθου. 
Παρατηρήσεις: 

Η οχυρή αυτή θέση είναι κρυµένη και δεν είναι ιδιαίτερα ορατή από µακριά (φωτ. 

162), ενώ η σχέση της µε την στρατηγική θέση Θόλοι είναι άµεση (φωτ. 163). Μπορούµε 

βάσιµα να υποθέσουµε ότι ο Κάστελος κτίστηκε κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο και σε αυτό 

συνηγορούν οι παρακάτω ενδείξεις: 

-∆εν αναφέρεται ούτε και περιγράφεται στα ενετικά χρόνια (αν και η κεραµεική στην 

επιφάνεια δείχνει και κατοίκηση κατά τον 13ο αι.). Ας λάβουµε υπόψη µας ότι ο Gerola 

δεν κατατάσσει το κάστρο στις ενετικές οχυρώσεις. 

-Η δοµή του κάστρου παραπέµπει σε µεσοβυζαντινές οχυρώσεις όπως αυτή του 

Τεµένους (αν και σε µικρότερη κλίµακα). ∆ύο κορυφές αποτελούν τον χώρο, η Ανατολική 

σχηµατίζει τειχισµένη ακρόπολη, ο χώρος κατοικείται παρέχοντας προστασία σε αριθµό 

κατοίκων ικανό να επιβιώσει σε συνθήκες πολιορκίας λόγω του άφθονου νερού πηγών 

εντός του κάστρου.  

-Γύρω από το κάστρο σε απόσταση ίση ή µικρότερη των 5 χλµ. βρίσκονται οι 

παραπάνω σηµαντικώτατοι κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο οικισµοί Μελέσες, Φιλίσια, Πεζά, 

Κελιά, Αγ. Παρασκιές, Αλάγνι, Βαρβάροι. 

 

  
          

340 Προσωπική έρευνα. 
341 Φαντάκης, σ.155 και 159. 
342 Βρέθηκε θησαυρός µε 90 χρυσά νοµίσµατα εποχής Ν. Φωκά και Βασιλείου Β', Τσουγκαράκης Crete, σ.266-7. Η 
εύρεση αναφέρεται στα Χρονικά στο τεύχος ΙΖ' των Κρητικών Χρονικών σ.399-400: Ο Στ. Αλεξίου αναφέρει ότι 
βρέθηκε θησαυρός νοµισµάτων στις Αγ. Παρασκιές στα τέλη ∆εκεµβρίου του 1962, 82 υπέρπυρα Βασιλείου Β' και
Κων/νου Η' και 8 υπέρπυρα του Νικηφόρου Φωκά. Τα νοµίσµατα κατατέθηκαν στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου. 
343 Φαντάκης, σ.143. 
344 Τσουγκαράκης ∆., Βυζαντινά µοναστήρια της Κρήτης, Θησαυρίσµατα 26, (1996), σ.20. 
345 Πολύ κοντά στα Πεζά βρίσκεται ο Κάστελος Καταλαγαρίου. 
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-Η θέση ελέγχει το στενό αλλά καίριας στρατηγικής σηµασίας πέρασµα προς την 

εύφορη περιοχή της Πεδιάδας (Αλάγνι, Αρκαλοχώρι, Καστέλι Πεδιάδας) και την κεντρική 

Μεσαρά (µέσω Μονοφατσίου). Ο δρόµος αυτός, κατ' εξοχήν εµπορική οδός για την πλέον 

καρποφόρα περιοχή του ν. Ηρακλείου χρησιµοποιείται και σήµερα (µόλις 2 χλµ. ανατολικά 

διέρχεται η µόνη οδός Ηρακλείου-Μελεσών-Αρκαλοχωρίου). Ήταν ο δρόµος που τα 

προϊόντα της περιοχής έφταναν στη βόρεια θάλασσα.  

-Η συνάφεια του κάστρου µε άλλες οχυρές θέσεις της περιοχής είναι σηµαντική. 

Επικοινωνεί οπτικά µε τη Λύκτο (δυτικά) µε τους θόλους (νότια), µε τον Κάστελο 

Καταλαγαρίου (δυτικά) και αντικρύζει τη βόρεια παραλία. 

Πιστεύουµε ότι το κάστρο των Μελεσών έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην οχύρωση της πιο 

εύφορης άρα και πλέον πυκνοκατοικηµένης περιοχής της Κρήτης, (ήδη από την Α' 

βυζαντινή περίοδο) στη Β' βυζαντινή περίοδο. Το οχυρό του τόπου και η στρατηγική του 

θέση το καθιστούν ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα σηµεία. Εντύπωση προκαλεί η 

παράλειψή του από ερευνητές της ενετικής -έστω- περιόδου, µε δεδοµένο ότι αριθµός από 

εκκλησίες δίπλα και κοντά µε τον Κάστελο αποδίδονται στη βενετική περίοδο, επίσης ότι η 

αρτηρία προς τα βόρεια παράλια θα βρισκόταν σίγουρα σε χρήση και κατά τα βενετικά 

χρόνια. Η αρχαιολογική έρευνα στο χώρο θα προσφέρει κατά τη γνώµη µας 

σηµαντικότατες πληροφορίες για τη βυζαντινή περίοδο ειδικά σε συτόν τον καίριας 

οικονοµικής και ιστορικής σηµασίας χώρο της σηµερινής περιοχής Πεδιάδας. Σε 
συνδυασµό µε έρευνα στον Κάστελο Καταλαγαρίου και στο Καστέλι Πεδιάδας, θα 

αποκτήσουµε µία εικόνα του σχεδίου οχύρωσης (αλλά και κατοίκησης) της ευρύτερης 

περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

Κάστελος Καταλαγαρίου 
 
 
Θέση: 

βόρειο µήκος: Ν 35ο12.960΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 025ο10.354΄ 

Υψόµετρο: 389µ. 

 
Όνοµα: 

Παλαιόχωρα για τους ντόπιους (κάτοικοι του παρακείµενου χωριού Καταλαγάρι), 

Κάστελος της Σκιλούς για την εποχή του Gerola. Συνδέεται µε το διπλανό χωριό Σκιλλούς 
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(σηµ. Καλλονή) ενώ σήµερα επειδή το προσεγγίζουµε άµεσα από το Καταλαγάρι το 

αναφέρουµε σαν Κάστελο Καταλαγαρίου. 

 
Πληροφορίες: 

Στο χάρτη του Basilicata τοποθετείται περίπου στη σωστή του θέση346 µε το όνοµα 

Castelo (σχεδ. 26). Στην περιοχή του Καταλαγαρίου ό Sanders αναφέρει ρωµαϊκό ειδώλιο, 

εύρηµα των τελευταίων ετών347. Ο Faure  στη θέση αυτή αναγνωρίζει το Castello del 

Betto348 ενώ ο Σπανάκης το ίδιο όνοµα το αποδίδει στον Κάστελο Μελεσών349. Ο Gerola το 

εντάσσει στην κατηγορία των οχυρώσεων που δεν χρονολογεί350. Σχεδιάζει την κάτοψη 

του φρουρίου (σχεδ. 30) και περιγράφει την κατασκευή και τον γύρω χώρο. ∆ιερωτάται 

για την οχυρή κατασκευή και τα πολλαπλά ερείπια στο εσωτερικό του φρουρίου αλλά 

καταλήγει ότι πρόκειται σίγουρα για οχύρωση. ∆ίπλα στο φρούριο έχουν βρεθεί σκαµένα 

στο βράχο πατητήρια µε διαδοχικούς ληνούς, σηµείο που έχει πρόσφατα ανασκαφεί από 

τη 13η Ε.Β.Α.351 Τα πατητήρια αυτά θεωρούνται ξεχωριστή κατασκευή από τα όµοιά τους 

(δεν κατηγοριοποιούνται τυπολογικά παρά µόνο µε αυτά του φρουρίου Μέλισα) στην 

υπόλοιπη Κρήτη και χαρακτηρίζονται σαν µεσαιωνικά χωρίς να χρονολογούνται πιο 

συγκεκριµένα352. Τα πατητήρια αυτά συνδέονται λειτουργικά (σύµφωνα µε τους 

µελετητές) µε το χώρο του φρουρίου353 και πιθανολογείται η χρήση τους από τοπικό 

φεουδάρχη της ενετοκρατίας και πολλούς ντόπιους καλλιεργητές354. Ο Σπανάκης θεωρεί κι 

αυτός ότι τα πατητήρια ανήκουν στην εποχή της ενετοκρατίας και τα συνδέει µε την 

ύπαρξη τοπικού φεουδάρχη355. Πιθανολογεί, όµως τη χρήση του χώρου και στα αρχαία 

χρόνια όπου ήταν ο οικισµός Σκιλλούς. Σώζεται η παράδοση που µεταφέρει και ο Gerola 

ότι όταν απειλήθηκε  ο Κάστελος µε επίθεση από τον άρχοντα των γειτονικών θόλων ο 

ντόπιος άρχοντας του απάντησε πως θα πνίξει τους στρατιώτες του σε κρασί356. Η 

ανασκαφέας κ. Κ. Μυλοποταµιτάκη χρονολογεί τα λαξευτά αυτά πατητήρια σε 

προγενέστερη της ενετοκρατίας περίοδο357.  

 

  

  

 

  

346 αν και λίγο ανατολικότερα απ΄ ότι θάπρεπε. Στην ακριβή θέση σε σχέση µε το Καταλαγάρι βάζει το Castel del 
Corner, βλ. παραπάνω παρατήρηση στην ενότητα Κάστελος Μελεσών. 
347 Sanders, σ.144. 
348 Spitael van M.A.-Faure Paul, Villes et villages de la Crete centrale, Κρητολογία V, (1977) σ.66. 
349 Σπανάκης, σ.378. 
350 Altre fortificazioni, Gerola, σ.273-4. 
351 Ανασκαφική έρευνα από τις Κ. Μυλοποταµιτάκη, Γωγώ Μοσχόβη, όπως παρουσιάζεται στο άρθρο Τα κτιστά 
Μεσαιωνικά Πατητήρια της Κεντρικής Κρήτης των Γ. Κατσαλή, Μ. Μαρή, Οίνος Παλαιός Ηδύποτος, πρακτικά 
διεθνούς επιστηµονικού συµποσίου, ΥΠ.ΠΟ.-Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρήτης, Ηράκλειο 2002, σ.162.  
352 Γιαπιτζόγλου Κ.-Μοσχόβη Γ., Λαξευτά Πατητήρια και Πιεστήρια στην Κρήτη, Οίνος Παλαιός Ηδύποτος, 
πρακτικά διεθνούς επιστηµονικού συµποσίου, ΥΠ.ΠΟ.-Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρήτης, Ηράκλειο 2002, σ.180, 
185. 
353 όπως ακριβώς συµβαίνει και µε αυτά στο φρούριο Μέλισα κοντά στον Άγιο Θωµά, το φρούριο χαρακτηρίζεται 
γενικά σαν µεσαιωνικό (όπως και αυτό της Μέλισας)ό.π., σ.183. 
354 ό.π., σ.187. 
355 Σπανάκης, σ.721. 
356 Gerola, σ.274. Για τη σχέση Κάστελου-Θόλων βλ. αµέσως παρακάτω Παρατηρήσεις. 
357 Μυλοποταµιτάκη Κ., Κρητικό κρασί: Μύθος και ιστορία. Ο απόηχος της ακµής, Συµπόσιο κρασιού, Ένωση 
Ελλήνων Χηµικών, Περιφ. τµήµα Κρήτης, Ηράκλειο 1998, σ. 45-61 και Γιαπιτζόγλου Κ.-Μοσχόβη Γ., Λαξευτά 
Πατητήρια και Πιεστήρια στην Κρήτη, Οίνος Παλαιός Ηδύποτος, πρακτικά διεθνούς επιστηµονικού συµποσίου, 



 

Νίκος Μ. Γιγουρτάκης, Μεταπτυχιακή εργασία,  «Βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη, Β\βυζαντινή περίοδος» 

80

                                                                                                                                                                        

 
Επιτόπια έρευνα: 

Ο Κάστελος βρίσκεται σε λόφο πάνω από το χωριό Πεζά Καταλαγάρι και Καλλονή και 

έχει άπλετη θέα σε όλη την περιοχή της Πεδιάδας, µέχρι και το όρος ∆ίκτη που 

στεφανώνει το οροπέδιο Λασιθίου. Πρόκειται για ορθογώνια κατασκευή η οποία 

περιβάλλει µε οχυρωµατικό περίβολο ύψους 5,5 µ. περ. και πάχους 0,60µ. το χώρο της 

επιφάνειας του λόφου. Συνολικά η έκταση του χώρου υπολογίζεται σε 50 περίπου 

στρέµατα. Στη βόρεια πλευρά η οποία καταλήγει σε γκρεµό δεν υπάρχει περίβολος (φωτ. 

164). Έχουν στερεωθεί και συµπληρωθεί τµήµατα της νότιας παρειάς του περιβόλου το 

1997, αποκαθιστώντας έτσι τη συνολική εικόνα του οχυρού. Η τοιχοποιία συνίσταται από 

αργολιθοδοµή µε ασβεστοκονίαµα σαν συνδετική ύλη. Τµήµατα της δυτικής παρειάς του 

περιβόλου φαίνονται να είναι µεταγενέστερα και διατηρούν επίχρισµα εσωτερικά και 

εξωτερικά. Στο εσωτερικό του Κάστελου υπάρχει πλήθος οικοδοµικών λίθων που δεν 

επιτρέπου να σχηµατίσουµε εικόνα για την κατασκευή των κτισµάτων (φωτ. 165). 

Εξαίρεση αποτελεί τετράγωνο οικοδόµηµα που στέκει κοντά στη νοτιοανατολική γωνία 

του οχυρού (φωτ. 166), ένας τοίχος του εφάπτεται µ' αυτόν του περιβόλου όπου και 

σχηµατίζεται εσωτερικά κλίµακα η οποία στην κορυφή της έχει καταρρεύσει. Το 

οικοδόµηµα αυτό ψηλότερο κατά πολύ από το ύψος του τείχους, µοιάζει µορφολογικά 

αλλά και ως προς τη θέση του µε αυτό του κάστρου Μέλισα. Κάποιες τετράγωνες 

κατασκευές στο κέντρου του Κάστελου πιθανόν ήταν κινστέρνες358.  

 
Η σχέση µε το χώρο: 

Η θέση έχει εξαιρετική οπτική σήµερα σε 17 χωριά.  Αντικρύζει περίπου το 75% της 

περιοχής πρ. επαρχίας Πεδιάδας (σχεδ. 28). ∆ίπλα, σε πολύ µικρή απόσταση (1,5-3χλµ.) 

βρίσκονται οι οικισµοί: Καταλαγάρι359, Σκιλλούς360 (σηµ. Καλλονή) που κατοικούνταν κατά 

τη Β' βυζαντινή περίοδο. Ο οικισµός Πεζά που αναφέρεται στο έγγραφο του δόγη Ziani 

του 1212361 σαν κτήµα της µονής Σινά, κατοικούνταν επίσης κατά τη Β' βυζαντινή 

περίοδο. Το χωριό Άγ. Βασίλειος σε απόσταση 3,5 χλµ. νότια αναφέρεται ότι υπήρχε 

tempore Graecorum362. Ακριβώς 2,5χλµ. ανατολικά και λίγο βόρεια βρίσκεται ο 

σηµαντικότατος οικισµός Κουνάβοι που µαζί µε τις Κώµες αποτελούν σίγουρα κέντρα 

κατοίκησης κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο363. 

 
ΥΠ.ΠΟ.-Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρήτης, Ηράκλειο 2002, σ.186 υποσηµ.24., όπου διαπιστώνεται ότι η χρήση 
αυτών των κατασκευών δεν περιορίζεται σε µία µόνο χρονική περίοδο. 
358 δυστυχώς το εσωτερικό τους έχει κατακλυσθεί από πέτρες και άλλο οικοδοµικό υλικό (φωτ. 165) 
359 ∆ιασώζει το βυζαντινό όνοµά του (Κάτω Λογάρι), και κατοικούνταν κατά τη Β' πιθανόν και την Α' βυζαντινή 
περίοδο, Φαντάκης, σ.151 και Sanders, σ.144. 
360 Σπανάκης σ.721-2 και Φαντάκης, σ. 159-60. 
361 tempore Graecorum, Τσουγκαράκης ∆., Βυζαντινά µοναστήρια της Κρήτης, Θησαυρίσµατα 26, (1996), σ.20. 
362 Κατάστιχο, n.1051, σ.189. 
363 Έχει βρεθεί θησαυρός βυζαντινών νοµισµάτων στη θέση Ελληνικά µέσα στο χωριό, Sanders, σ.146. Το χωριό 
αναφέρεται (στο ίδιο έγγραφο του Ziani που προαναφέραµε), ότι υπήρχε tempore Graecorum, Τσουγκαράκης ∆., 
Βυζαντινά µοναστήρια της Κρήτης, Θησαυρίσµατα 26, σ.19-20. 
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Ανατολικά από τη θέση του Κάστελου διέρχεται και σήµερα ο αρχαιότατος δρόµος 

που συνδέει το Ηράκλειο, Σκαλάνι, Κουνάβους, Πεζά, (στρίβοντας αριστερά) Μελέσες, 

Αλάγνι, Αρκαλοχώρι, Καστέλι. Είτε στρίβοντας δεξιά από τα Πεζά, µέσω Καλλονής, Αγ. 

Βασιλείου, Χουδέτσι, Μονοφάτσι, Κεντρική Μεσαρά. Από το Τέµενος για να οδηγηθεί 

κάποιος στο κέντρο της Πεδιάδας πρέπει να ακολουθήσει τη διαδροµή προς τα ανατολικά 

Τέµενος> Μαθύπετρο> Αρχάνες> Καταλαγάρι> Αγ. Παρασκιές> Κάστελος Μελεσών> 

Καστέλι Πεδιάδας. Η περιοχή και σήµερα είναι η πλουσιότερη όλης της Κρήτης σε 

παραγωγή κρασιού, επιτραπέζιου σταφυλιού και λαδιού364. 

Το κάστρο συνδέεται µε οπτική επαφή µε τη θέση της Λύκτου, του Καστελίου 

Πεδιάδας, του Κάστελου Μελεσών (4,3 χλµ. νοτιοανατολικά), των Θόλων (5,5 χλµ. νότια). 

Η σχέση µε τα άλλα οχυρά είναι λειτουργική γιατί ελέγχουν όλα τα συνδεόµενα µεταξύ 

τους περάσµατα της πολυάνθρωπης περιοχής της Πεδιάδας. 
 
 
Παρατηρήσεις: 

Η θέση του Κάστελου Καταλαγαρίου συνδυάζεται µε τις γύρω οχυρές θέσεις Κάστελου 

Μελεσών, Καστελίου Πεδιάδας (στο κέντρο του ανατολικού κάµπου), Θόλων (νότια) 

διατηρώντας τα ίδια αν όχι και περισσότερα στρατηγικά πλεονεκτήµατα. Έχει απρόσκοπτη 

θέα προς τη βόρεια παραλία (µέχρι και τη Χερσόνησο ανατολικά), προς όλο τον κάµπο της 

Ανώπολης, Καστελίου Πεδιάδας, τα Λασηθιώτικα όρη, τη νότια Πεδιάδα, τα υψώµατα των 

Αγιών Παρασκιών και Μελεσών, τα εύφορα υψώµατα του Αλαγνίου νότια. Η κατασκευή 

του µάς παραπέµπει άµεσα (µορφολογικά αλλά και λειτουργικά) στο κάστρο Μέλισα. 

Πρόκειται για οχύρωση η οποία εξασφάλιζε τη φύλαξη της αγροτικής παραγωγής και 

µεγάλου αριθµού κατοίκων της περιοχής, στεγάζοντας ταυτόχρονα ικανή φρουρά που θα 

µπορούσε να επέµβει για τον έλεγχο των περασµάτων. Ο Gerola επέλεξε να µην το 

συµπεριλάβει στα βενετικά οχυρά (καθώς δεν συνδυάζει µορφολογικά χαρακτηριστικά της 

περιόδου) αλλά και επειδή οι ενετικές πηγές το αγνοούν. ∆εν αναφέρεται, επίσης, στα 

θρυλούµενα φρούρια που έχτισε ο Πεσκατόρε. Τα πατητήρια φαίνονται να 

χρησιµοποιούνται και προγενέστερα365. Σηµαντικές θέσεις οικισµών ακριβώς γύρω 

(ηµικυκλικά) από το κάστρο σε απόσταση λιγότερη των 4 χλµ. φέρονται να υπάρχουν 

tempore Graecorum. Oι παραπάνω καθώς και η οπτική επαφή µε τις άλλες οχυρές θέσεις 

αποτελούν σοβαρές ενδείξεις ότι ο χώρος ήταν σε χρήση πριν την ενετοκρατία και 

συνηγορούν στην ύπαρξη του οχυρού κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο.  

 
 
 
 

 
364 Μπροστά στο λόφο βρίσκεται η Ένωση Πεζών που κατά τη δεκαετία '60-'70 υπήρξε η πλουσιότερη 
αγροτοσυνεταιριστική επιχείρηση. 
365 Βλ. παραπάνω σ.95. 
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Θόλοι 
 
Θέση: 

βόρειο µήκος: Ν 35ο10.064΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 025ο11.327΄ 

Υψόµετρο: 653µ. 
Όνοµα: 

Θόλοι366 και Βίγλα. 

 
Πληροφορίες: 

Ο Gerola δεν επισκέφθηκε το χώρο αλλά φαίνεται ότι αντίκρυσε τη θέση από 

µακριά367, οπότε περιέγραψε µόνο την κατασκευή και το αναφέρει ως fortilizio (=µικρό 

οχυρό). Και πριν από 100 χρόνια όπως και σήµερα ήταν µαντρί. ∆εν το περέλαβε στις 

ενετικές αλλά στις αταξινόµητες368 οχυρώσεις.  

 
Επιτόπια έρευνα: 

Το οχυρό βρίσκεται πάνω σε λόφο ορατό από όλη σχεδόν την επαρχία Πεδιάδας σε 

ικανό υψόµετρο. Από το σηµείο αυτό η θέα προς την Ανατολή και το Βορά είναι 

απρόσκοπτη µέχρι τη θάλασσα και τον ορεινό όγκο της ∆ίκτης αντίστοιχα, ενώ η θέα στα 

νότια επιτρέπει να αντικρύζουµε τµήµα της Ανατολ. Μεσαράς. Πρόκειται για ένα 

οχυρωµένο χώρο στην κορυφή του λόφου (φωτ.168), µε χαµηλό οχυρωµατικό περίβολο, 

ενώ στην κορυφή του βραχώδους εξάρµατος είναι κτισµένο ένα αρκετά µεγάλο οχυρό, 

(φωτ.169). Ο οχυρωµατικός περίβολος σχηµατίζει ένα ορθογώνιο προς βορά (φωτ.170), 

είναι χαµηλός σχετικά µε άλλες οχυρώσεις και αποτελείται από αργολιθοδοµή ενισχυµένος 

µε ένθετους ξεστούς λίθους στις γωνίες (φωτ.171). Οι λίθοι συνδέονται µε ισχυρό 

ασβεστοκονίαµα. Η κατασκευή του περιβόλου εµφανίζει διαφορετικές φάσεις369. Στη 

βόρεια πλευρά στέκεται  πυλίδα ανοικτή προς την πλαγιά που έχει οµαλή κλίση προς τα 

βόρεια (φωτ. 172). Η κατασκευή του περιβόλου αξιολογείται ως επιµεληµένη µε στοιχεία 

όπως κεκλιµένη βάση στήριξης (φωτ. 171) και αποστραγγιστικά ανοίγµατα (φωτ.173). 

Το κτίριο στην κορυφή είναι ορθογώνιο, διώροφο, µε θολωτές επιµήκεις οροφές. Το 

ένα τµήµα του (το ισόγειο), διατηρείται σε καλή κατάσταση ενώ η ανατολική του πτέρυγα 

και ο πάνω όροφος έχουν καταρρεύσει (φωτ.168,  174, 169). Η κατασκευή δεν έχει τα 

χαρακτηριστικά οχυρού γιατί διαθέτει µεγάλα ανοίγµατα σε χαµηλό ύψος (φωτ. 175, 

176). Στη βάση του κτιρίου εξωτερικά διακρίνουµε προγενέστερες φάσεις στην κατασκευή 

 
366 Πιθανότατα λόγω της ευµεγέθους θολωτής οροφής (φωτ.167) 
367 Gerola, σ.294. 
368 Altre forificazioni. 
369 πιθανόν πρόχειρες συµπληρώσεις στα χρόνια της Τουρκοκρατίας για λειτουργικούς λόγους. 
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(φωτ. 177 και 178). Εσωτερικά στέκει σε καλή κατάσταση η θολωτή οροφή και 

διακρίνονται τα τόξα στήριξής της (φωτ. 169). Η οροφή είναι ψηλή και γενικά η όλη 

κατασκευή έχει τα χαρακτηριστικά της ενετικής βίλας Τρεβιζάν  στην Κίσαµο και της 

επίσης ενετικής βίλας Εθιάς  στη νότια Σητεία. Συναντούµε τα χαρακτηριστικά 

βενετσιάνικων κτισµάτων στο σύνολό τους. 

 
Η σχέση µε το χώρο: 

Η οχυρή αυτή θέση (όπως έχει ήδη αναφερθεί) συνδυάζεται µε τις θέσεις του 

Κάστελου Μελεσών που βρίσκεται σε άµεση οπτική επαφή (φωτ.162), αντικρύζει τις 

θέσεις Καστέλι Πεδιάδας, Καταλαγάρι, Λύκτος και επιβλέπει το πέρασµα από την Πεδιάδα 

στο Μονοφάτσι (βλ. σχέδ. 28). Ακριβώς µπροστά από το οχυρό ανοίγεται µία πεδιάδα 

(Αλάγνι-Αστρίτσι), µε αρκετό υψόµετρο (505µ.) που ακόµα και σήµερα παράγεται κρασί 

εξαιρετικής ποιότητας. Στα υψώµατα δίπλα από το Αλάγνι αλλά και κοντά στους Θόλους 

σώζονται δύο λαξευτά πατητήρια απροσδιόριστης εποχής, µε υπερκείµενες κατασκευές 

γαλεάγρας370. 

 
Παρατηρήσεις: 

Η κατασκευή του οχυρού µορφολογικά µας παραπέµπει σε εποχή µεταγενέστερη της Β' 

βυζαντινής. Τµήµατα όµως του οχυρωµατικού περιβόλου (το µεγαλύτερο µέρος της 

δυτικής και βόρειας πλευράς) αλλά και στη βάση του κτίσµατος, µας υποψιάζουν ότι 

κάποιο είδος κτίσµατος προϋπήρχε στο χώρο. Η ύπαρξη άφθονου νερού στη βάση του 

βράχου, κάτω από το κτίσµα, αλλά και σε απόσταση 500µ. δυτικά του χώρου, µας 

επιτρέπουν να εικάσουµε προγενέστερη χρήση. Οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι 

αποτέλεσε χώρο όπου στεκόταν πύργος παρατήρησης κι επικοινωνίας, (βίγλα371). Πάντως, 

ο χώρος γεννά ερωτηµατικά γιατί δεν αναφέρεται στις ενετικές πηγές (κάτι που 

διαπιστώνει ο Gerola). Μέχρι σήµερα δεν έχει απασχολήσει την έρευνα αν και σαν κτίσµα 

διασώζει αρκετά στοιχεία υψηλής αρχιτεκτονικής. 

 

 

 

Λύττος ή Λύκτος 
 

Θέση: 
βόρειο µήκος: Ν 35ο12.493΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 025ο22.065΄ 

Υψόµετρο: 618µ. 

 
370 Ξύλινης κατασκευής πιεστηρίου που προσαρµοζόταν στο βράχο για τη συµπίεση των σταφυλιών που άφηναν 
το µούστο να τρέξει στους ληνούς. Οι θέσεις αυτές έχουν διαπιστωθεί από προσωπική παρατήρηση. ∆εν έχουν 
ερευνηθεί ανασκαφικά. 
371 εξ ου και το τοπωνύµιο που σώζεται στο γειτονικό χωριό Πανόραµα). 
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Όνοµα: 
Λίτος διασώζεται σαν τοπωνύµιο αλλά έχει αποκατασταθεί το όνοµα της αρχαίας πόλης 

Λύττος ή Λύκτος. ∆ίπλα, (1,2 χλµ. δυτικά) βρίσκεται ο οικισµός Ξιδάς, σήµ. Λύττος. Η 

θέση που µας ενδιαφέρει βρίσκεται στην κορυφή εκτεταµένου λόφου, στο ανατολικό άκρο 

της µεγάλης οµώνυµης πεδιάδας (Πεδιάδα) (σχέδ. 33).  
Πληροφορίες: 

Στην εργασία µας επιλέξαµε τη Λύκτο κυρίως λόγω του οχυρού της θέσης σε σχέση µε 

άλλες οχυρώσεις της Πεδιάδας, αλλά και της οµοιότητας372 µε την ακρόπολη της 

Γόρτυνας. 

Η ιστορία της πόλης ανάγεται από τα Οµηρικά χρόνια. Γνώρισε σπουδαία ακµή κατα τα 

κλασικά χρόνια και συνέχισε να κατοικείται στα ρωµαϊκά χρόνια. Αρκετές αναφορές σε 

φιλολογικές πηγές από τα αρχαία ακόµα χρόνια αναφέρονται στην πόλη της Λύκτου. 

Αναφέρεται στον Όµηρο ότι έλαβε µέρος στην Τρωική εκστρατεία373. Το επίνειό της σε 

κατευθείαν γραµµή στο βορά ήταν η Χερσόνησος. Η πόλη είχε δικό της νόµισµα, 

ανταγωνιζόταν την Κνωσό στα κλασικά χρόνια και όπως φαίνεται υπήρξε πολυάνθρωπη 

για αρκετούς αιώνες. Μας ενδιαφέρει η ακρόπολη της Λύκτου η οποία διαθέτει οχύρωση 

και οι πληροφορίες που µας βοηθούν να κατανοήσουµε τη µορφή και τη χρήση των 

οχυρώσεων µέσα στο χρόνο.  

Ο Spratt που την επισκέφθηκε το 1865 αντίκρυσε ένα εκτεταµένο αρχαιολογικό χώρο 

µε εντυπωσιακά ερείπια.Το πρώτο που παρατήρησε είναι η στρατηγική της θέση και ο 

άπλετος επίπεδος χώρος που σχηµατίζεται στα 3 επιπεδα των λόφων που αποτελούν το 

χώρο374. Λίγα ευρήµατα υστεροµινωικής εποχής αλλά και γεωµετρικής περιόδου (θέσεις a, 

b, c στο σχέδιο του Nowicki, σχεδ. 31), οδηγούν τον Nowicki να αναφέρει ότι ιδρύθηκε 

στα δύσκολα υστεροµινωικά χρόνια (LM IIIB/IIIC) και αναπτύχθηκε γρήγορα στην 

πρωτογεωµετρική και γεωµετρική περίοδο (PG, G). Στην περιοχή κυριαρχεί η ελληνιστική 

και ρωµαϊκή κεραµεική375.  Το 1586 ο Ιταλός Onorio Belli, ο οποίος κατέγραψε αρκετά 

ρωµαϊκά ερείπια και ένα µεγάλο θέατρο. Η περιγραφή του µιλά για εκτεταµένη περιοχή 

γεµάτη µε σηµαντικά ερείπια, τα οποία σήµερα δεν είναι πια ορατά. Εκτός από το πελώριο 

θέατρο, πλήθος από αγάλµατα, επιγραφές και κτίσµατα, βρισκόταν στο έδαφός της376. Για 

το ρωµαϊκό θέατρο ο Sanders θεωρεί αξιόπιστη τη µαρτυρία του Belli και διατυπώνει την 

άποψη ότι ήταν το µεγαλύτερο σε χωρητικότητα και εύρος διαζωµάτων σ'  όλη την 

Κρήτη. Μας ενδιαφέρει η παρατήρησή του ότι οι τεράστιοι ξεστοί λίθοι που αποτελούσαν 

τη βάση του κοίλου και της σκηνής377 τους οποίους ο Belli περιγράφει µε λεπτοµέρεια, δεν 

βρίσκονται πλέον (όπως και το ίδιο το θέατρο). Τούτο το εξηγεί (o Sanders) µε τη 

 
372 Όσο αφορά τη χρήση και τα µορφολογικά στοιχεία. 
373 Ιλιάδα Ρ 608. 
374 Spratt T.B.A., Travels and Researches in Crete, Ι, 1865, σ.89-92. 
375 Nowicki, σ.177. 
376 Σπανάκης, σ.489-90 και Sanders, σ.61. 
377 Χρονολογεί το θέατρο στο µισό του 1ου µ.Χ. αι., Sanders, σ.147. 
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δεύτερη χρήση των λίθων στις οχυρώσεις της Α' βυζαντινής περιόδου378. Τη διαπίστωση 

αυτή φαίνεται να ενισχύει η παρατήρηση του Gerola ότι η κατασκευή του κεντρικού 

πύργου αποκαλύπτει δόµους σε δεύτερη χρήση, τοποθετηµένους προσεκτικά µέσα στην 

κατασκευή379. Στη θέση όπου σήµερα βρίσκεται η εκκλησία του Τιµίου Σταυρού υπάρχουν 

ίχνη ψηφιδωτού δαπέδου, ένδειξη βασιλικής380 υστερορωµαϊκής περιόδου (θέση Β στο 

σχέδιο του Sanders, σχεδ. 32). Σ' αυτή την εκκλησούλα ενσω-µατώνονται στην τοιχοδοµή 

θραύσµατα του τέµπλου και της αρχιτεκτονικής διακόσµησης της βασιλικής (φωτ. 179 και 

180). Από δύο κιονόκρανα που ενσωµατώνονται κι ένα τρίτο που διατηρείται στο Ιστορικό 

Μουσείο Ηρακλείου, ο Sanders (ανάγοντάς τα στα αντίστοιχα της Νέας Αγχιάλου και του 

Λέχαιου της Κορίνθου) χρονολογεί  τη βασιλική στον ύστερο 5ο αι.381 Επιγραφές 

ρωµαϊκών χρόνων αφιερωµένες στους αυτοκράτορες Τραϊανό και Αδριανό βρέθηκαν στον 

ίδιο χώρο. Πιθανόν υπήρχε βασιλική και κάτω από το µικρό ναό του Αγ. Γεωργίου382 (θέση 

Α στο σχέδιο 32)383. Στα ανατολικά και νότια του λόφου, σε χαµηλότερο επίπεδο ο 

Sanders βρίσκει µεγάλη κινστέρνα µε τοίχο πάχους 1µ., ύψους 4µ. και εσωτερικές 

διαστάσεις 12Χ7 µ. (θέση C στο σχέδιο 32). Παρατηρεί και περιγράφει τις οχυρώσεις τις 

οποίες παραλληλίζει κι αυτός384 µε αυτές της ακρόπολης της Γόρτυνας και τις χρονολογεί 

στον 7ο µ.Χ. αι.385 Στην πόλη έφτανε νερό µε ένα µνηµειώδες υδραγωγείο το οποίο 

έρχεται από τις πηγές που βρίσκονται στις υπώρειες του ορεινού όγκου των Λασιθιώτικων 

ορέων, 10χλµ. µακριά από την ακρόπολη. Το υδραγωγείο γεφυρώνει την κοιλάδα πίσω 

από το λόφο (ανατολικά) και φθάνει µέχρι το Κράσι. Μόνο τµήµατα σώζονται σήµερα τα 

οποία αποκαλύπτουν µία κατασκευή 4,60µ. φαρδιά, 10µ. ψηλή η οποία φέρει στην 

επιφάνειά της κανάλι386. 
Επιτόπια έρευνα: 

Η ακρόπολη της Λύττου από το ύψος των 600 µ. επιβλέπει µία εντυπωσιακά ευρεία 

περιοχή. Οι οχυρώσεις που µας ενδιαφέρουν συνίστανται σε τµήµατα οχυρωµατικού 

περιβόλου που σώζονται, τείχος το οποίο σχηµατίζει πυργοειδείς κατασκευές σε τρία 

σηµεία. Ο περίβολος, περιτρέχει τη βόρεια πλευρά του λόφου προς τα δυτικά (σχεδ. 32), 

(κατεστραµένος εν πολλοίς) και καµπυλώνεται όπου επιστρέφει οχυρώνοντας τη νότια 

πλευρά του λόφου για να επανέλθει στα ανατολικά όπου κλείνει κοντά στο χώρο της 

βασιλικής (Τίµιος Σταυρός σήµ.). Στ ψηλότερο σηµείο του λόφου έχουµε το σχηµατισµό 

ενός είδους συµπαγούς πύργου µε διάµετρο 7µ. ο οποίος στην πραγµατικότητα 
 

  
 

378 ό.π., σ.61. 
379 Gerola, σ.72. 
380 Πλάτων Ν., Αι ξυλόστεγαι παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί της Κρήτης, Πεπραγµένα του Θ' ∆ιεθνούς
Βυζαντινολογικού Συνεδρίου  τ. Α', Θεσσαλονίκη 1953, σ.419 
381 Sanders, σ.104. Ο χώρος δεν έχει ανασκαφεί συστηµατικά, µόνο δύο περιορισµένες ανασκαφές έχουν γίνει από 
το Ν. Πλάτωνα στα 1953. 
382 Βολανάκης, Παλαιοχριστιανικά  , σ.255. 
383 ό.π., σ.147. 
384 Ο Gerola παραπέµπει στις οχυρώσεις της Γόρτυνας παρατηρώντας τα µορφολογικά χαρακτηριστικά τους και 
κυρίως την κανονικότητα της λιθοδοµής αλλά και την ποιότητα του κονιάµατος, Gerola, σ.72. 
385 Sanders, σ.147. Στο χώρο της Λύκτου βρέθηκαν 30 βάσεις αγαλµάτων αλλά µόνο µία προτοµή του Τραϊανού 
βρίσκεται στο Μουσείο Ηρακλείου. 
386 ό.π., σ.147-8. 
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σχηµατίζεται από την κύκλωση (φωτ. 181) του χωµάτινου όγκου µε τείχος (φωτ. 182 

και 183). Το τείχος (όπως ακριβώς µετρούν οι Gerola και Sanders), έχει πάχος 1µ. και 

ύψος 4µ. Η τοιχοποιία του έχει ενδιαφέρον. Αποτελείται από αρκετούς έξεργους λίθους 

ανάκατους µε αργούς (οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα) και παρένθετες οριζόντιες σειρές 

µε πλίνθες. Εξωτερικά η λιθοδοµή είναι φτιαγµένη µε το ψευτοϊσόδοµο σύστηµα (ακριβώς 

όπως στη Γόρτυνα) ενώ εσωτερικά βρίσκουµε χυτή τοιχοποιία (φωτ. 184). Περισσότερα 

στοιχεία για τη µορφή του τείχους αντλούµε από άλλα σηµεία, όπου διακρίνεται και το 

εξωτερικό επίχρισµα που τόσο εντυπωσίασε τον Gerola387 (φωτ.185). Σε άλλο σηµείο της 

βόρειας πλευράς της ακρόπολης σχηµατίζεται πυργίσκος µικρών διαστάσεων (φωτ. 186). 
Η σχέση µε το χώρο: 

Το χωριό Ξιδάς κατοικούνταν κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο388. Η γειτνίαση του χώρου 

µε το Καστέλι Πεδιάδας αλλά και η άφθονη παρουσία υδάτων, συνηγορούν σε µία διαρκή 

κατοίκηση του χώρου από τα ελληνιστικά χρόνια. Η Λύκτος βρίσκεται στο σηµείο 

επικοινωνίας όλου του ορεινού όγκου των Λασιθιώτικων ορέων µε την περιοχή της 

Πεδιάδας. Ο δρόµος που ήταν ορατός µέχρι πρόσφατα (Β' παγκόσµιος πόλεµος)389 

προχωρούσε µε αρχή το Καστέλι Πεδιάδας> στη σηµερινή θέση του χωρ. Ξιδάς> Λύκτος 

(βόρεια του λόφου και κυκλικά προς τα ανατολικά) οδηγούσε µέσω του διάσελου των 

Ασκών, στο Κράσι, από όπου σε όλο το Μεραµπέλο είτε δεξιά πριν το Κράσι> Κερά> 

οροπέδιο Λασιθίου. Με δεδοµένο ότι η Πεδιάδα ήταν και είναι µια από τις πιο παραγωγικές 

περιοχές της Κρήτης, ο βόρειος άξονας από την περιοχή κόλπου του Μεραµπέλου κατά τα 

βυζαντινά χρόνια δεν ακολουθούσε τα παράλια αλλά καµπυλωνόταν (ακολουθώντας την 

παραπάνω διαδροµή) κι έφθανε  στην Πεδιάδα, κι από εκεί στη Μεσαρά. 
Παρατηρήσεις: 

Η µοναδικά στρατηγική θέση της Λύκτου στην πραγµατικότητα αντικρύζει το 60% 

περίπου της έκτασης του νοµού Ηρακλείου, τα όρη της ∆ίκτης (Λασιθιώτικα), τον 

Ψηλορείτη, τη βόρεια παραλία µέχρι και το Ηράκλειο. 

Οι οχυρωµένες θέσεις µε τις οποίες έχει οπτική επαφή είναι: δυτικά ο Κάστελος 

Καταλαγαρίου, ο Κάστελος Μελεσών, το Καστέλι Πεδιάδας, οι Θόλοι και νοτιοδυτικά ο 

Κάστελος του Μπελβεντέρε (φωτ. 186Α). Ένα δίκτυο θέσεων που αγκαλιάζει όλον τον 

κεντρικό, βόρειο και µέρος του νότιου χώρου του σηµερινού ν. Ηρακλείου. Τα 

µορφολογικά στοιχεία του χώρου και οι πληροφορίες µας διαβεβαιώνουν ότι η θέση 

οχυρώθηκε κατά τον 7ο-8ο µ.Χ. αι. Συναντούµε εξ άλλου το όνοµα της πόλης ως 

επισκοπής στα Τακτικά του 8ου αι.390 Πρόκειται, συνεπώς, για κατοικηµένο φρούριο, 

(κάστρο) µέχρι και τον 8ο αι.391  Πιθανόν η κατοίκηση του χώρου να συνεχίστηκε κατά τη 

Β' βυζαντινή περίοδο και αργότερα ο πληθυσµός µετακινήθηκε στο βούργο του οχυρού 

 
387 Gerola σ.72. 
388 Φαντάκης, σ.154, όπου τεκµηριώνει µία συνεχή κατοίκηση του χώρου από τα ρωµαϊκά χρόνια έως και σήµερα. 
389 Nowicki, σ.177. 
390 Φαντάκης, σ.154. 
391 Ο Gerola ονοµάζει τον χώρο παρατηρώντας τον µορφολογικά και συγκριτικά µε τη Γόρτυνα φρούριον, Gerola, 
σ.72. 
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που σήµερα αποτελεί τον Ξιδά. Χρησιµοποιήθηκε πιθανότατα για οχυρή θέση 

παρατήρησης κι ελέγχου της περιοχής. Πάντως στο τέλος της Β' βυζ. περιόδου δεν 

κατοικείται πλέον ενώ το γειτονικό Καστέλι Πεδιάδας συνεχίζει να αναπτύσσεται.  

 

 

Καστέλι Πεδιάδας 
 
Θέση: 

βόρειο µήκος: Ν 35ο12.510΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 025ο20.291΄ 

Υψόµετρο: 270µ. 
Όνοµα: 

Καστέλι Πεδιάδας. Και σήµερα η κωµόπολη στην ίδια θέση διατηρεί το ίδιο όνοµα, 

έδρα της οµώνυµης επαρχίας µέχρι πρότινος (σχέδιο 33). Pediada proprio το αναφέρει ο 

Καστροφύλακας στην απογραφή του το 1583392. 
Πληροφορίες: 

Αρχαιολογικά ευρήµατα στο χώρο µαρτυρούν την κατοίκηση της θέσης από τα 

ρωµαϊκά χρόνια. Συγκεκριµένα, έχουν βρεθεί στη θέση Κερά, ρωµαϊκοί λαξευτοί τάφοι 

πρώιµης ρωµαιοκρατίας, όστρακα σε παρακείµενο σπήλαιο της ίδιας περιόδου393 και ένα 

νόµισµα του αυτοκράτορα Ηρακλείου394. Στην ίδια θέση βρέθηκε και νόµισµα της 

αραβοκρατίας395, ένδειξη για τη συνέχιση κατοίκησης του χώρου και µετά την Α' 

βυζαντινή περίοδο. Κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο η έδρα της επαρχίας βρισκόταν εκεί, µε 

µικρότερη έκταση από τη σηµερινή επαρχία Πεδιάδας396. Έτσι το 1211 που Βενετοί 

µοιράζουν τις εκτάσεις γης στους Βενετούς αποίκους σε αντίστοιχα σεξτέρια397. Στην 

περιοχή της Πεδιάδας έδωσαν το όνοµα του Αγ. Μάρκου. Η διοικητική αυτή διαίρεση 

διατηρήθηκε µέχρι και τον 14ο αι.398 Στο Καστέλι εγκαταστάθηκε η έδρα του Καστελάνου 

της περιοχής (Καστελανία). Χρησίµευε, εκτός από έδρα των στρατιωτικών δυνάµεων και 

σαν αποθήκη σιτηρών της επαρχίας Λασιθίου κυρίως, απ'  όπου έπαιρνε σηµαντική 

ποσότητα σαν ενοίκιο το βενετικό κράτος399. Ο Σπανάκης θεωρεί ασήµαντη τη στρατηγική 

σηµασία του φρουρίου λόγω της χαµηλής θέσης σε σχέση µε τον κάµπο της Πεδιάδας και 

σε σύγκριση µε τις οχυρές θέσεις των άλλων καστελανιών400. Άποψη που στήριξε στις 

 

    

      

392 Σπανάκης, σ.377. 
393 Sanders, σ.149. 
394 αρθµ. 381 της συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Ηρακλείου, (ό.π., σ.149). 
395 Miles G. C., The coinage of the Arab Amirs of Crete, Πεπραγµένα του Β' ∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, 
Αθήνα 1968, σ.361. 
396 Η µετεξέλιξη των κοινοτήτων σε δήµους, εγκαταλείπει στην πράξη τη διοικητική υποδιαίρεση σε επαρχίες, 
γεγονός που στερεί από την ιστορική έρευνα στο µέλλον, την τεκµηριωµένη οριοθέτηση περιοχών που 
εξακολουθούσαν να διατηρούν τα όρια (στον ένα ή στον άλλο βαθµό) της βυζαντινής και ενετικής περιόδου. 
397 sestieri ή rioni (συνοικίες), ανάλογα µε τα ονόµατα των συνοικιών της µητρόπολης, της Βενετίας. 
398 Σπανάκης, σ.619. 
399 Σπανάκης Στέργιος, Συµβολή στην ιστορία του Λασιθίου κατά τη Βενετοκρατία, Ηράκλειο 1957, σ.75. 
400 Σπανάκης, σ.619. 
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παρατηρήσεις του Gerola ο οποίος δεν εκτιµούσε το φρούριο αξιόµαχο ούτε σε 

περίπτωση επανάστασης ούτε σε περίπτωση εξωτερικής επίθεσης (λόγω της θέσης του), 

αλλά αξιολογώτατο φυλακτήριο των σιτηρών που πλούσια παράγει η περιοχή401. 

∆ιαπίστωσε, µάλιστα, την έλλειψη τάφρου αν και σε βρισκόταν πάνω σε τόσο χαµηλό -

άρα ευπρόσβλητο λόφο. Το 1627 σε αναφορά του ο βενετός λοχαγός Vettore Contarini το 

θεώρησε ακατάλληλο για χρήση και ο Γεν. Προβλεπτής και µηχανικός της Βενετίας 

Monanni ανέφερε στα 1631402, ότι απαιτούνταν 500 δουκάτα για την επισκευή του403. 

Μάλιστα παραθέτει αξιόλογο σκίτσο που φανερώνει την εικόνα ερειπίου που παρουσιάζει η 

έδρα της καστελανίας (σχεδ. 34). Ο Gerola περιέγραψε αρκετά τµήµατα του κάστρου, το 

οποίο είχε τετράγωνη µορφή µε τέσερις τετράγωνους πύργους στις γωνίες αντίστοιχα οι 

οποίοι προέβαλαν εξωτερικά. ∆ιατηρούνταν ακόµα στις αρχές του 20ου αι. αιώνα τµήµατα 

του βόρειου τείχους και του βορειοανατολικού πύργου, του οποίου τις εσωτερικές 

διαστάσεις υπολογίζει στα 3,5µ.404 Στην εσωτερική αυλή του φρουρίου βρίσκει ένα πηγάδι 

και µία κινστέρνα (δεν βρίσκονται σήµερα). Στον κατάλογο της έκθεσης Στρατιωτική 
Αρχιτεκτονική στην Κρήτη (2000405) δεν αναφέρεται το φρούριο406, ενώ στον χάρτη της 

επιτοίχιας ανακοίνωσης στο Συνέδριο Βυζαντινής Οχυρωτικής στη Θεσσαλονίκη 

εµφανίζεται µόνο από τον 13ο αι. και ύστερα. 
Επιτόπια έρευνα: 

Σήµερα, ο χώρος όπου βρισκόταν το οχυρό βρίσκεται µέσα στον οικισµό στη θέση που 

είναι το Γυµνάσιο-Λύκειο του Καστελίου, πάνω στο λόφο που αποτελεί την κορυφή του 

χωριού, βρίσκουµε ερείπια από το βόρειο µέρος του τείχους (σε αντιστοίχιση µε την 

περιγραφή η οποία τοποθετεί το κέντρο του κάστρου στο χώρο του Γυµνασίου407). Στο 

χώρο όπου βρισκόταν οι οχυρώσεις έχει ανασκαφεί ΥΜ οικισµός σύµφωνα µε την 

επιγραφή της ΚΓ' Εφορείας Προϊστορικών Αρχαιοτήτων. Το τµήµα του τείχους που 

διακρίνουµε, αποτελεί τµήµα του ΒΑ πύργου µαζί µε τµήµα του βορείου οχυρωµατικού 

περιβόλου (φωτ. 187). Είναι 1,30µ. στο πάχος408 µε τοιχοποιία πλούσια σε κεραµεικό 

ύλικό (επάλληλες σειρές πλίνθων) και κουρασάνι στο κονίαµα. Η τοιχοποιία δεν µας 

παραπέµπει στην ενετική περίοδο αλλά οπωσδήποτε σε βυζαντινή περίοδο. Το υλικό και η 

ποιότητα του κονιάµατος είναι ίδιον υστερορωµαϊκής ή Β' βυζαντινής περιόδου. 
Η σχέση µε το χώρο: 

Η θέση του Καστελιού στο κέντρο της πεδιάδας (από όπου παίρνει και το όνοµά του 

«Πεδιάδα»), είναι σηµαντικότατη για την πλέον κατοικηµένη και πλούσια περιοχή της 

Κρήτης. Θέσεις γύρω από το Κατέλι κατά τη Β' βυζαντινή εποχή είναι το Σκλαβεροχώρι409, 

 
401 Gerola, σ.218. 
402 ό.π., σ.218. 
403 Ποσόν τόσο µεγάλο που αποδεικνύει ότι είναι σε κατάσταση ετοιµόρροπου ερειπίου ήδη τον 17ο αι. 
404 ό.π., σ.219. Ίδιες διαστάσεις έχει και ο τετράγωνος πύργος στον Κάστελο Μελεσών. 
405 Military Architecture in Crete. Man and Monument, Catalogue of photographic exhibition, ΥΠ.ΠΟ., 13η Ε.Β.Α., 
∆ήµος Αγ. Νικολάου, Άγιος Νικόλαος 2000. 
406 Πιθανόν επειδή δεν υφίσταται πλέον. 
407 Σπανάκης, σ.619. 
408 Το ίδιο βρίσκει ο Gerola. 
409 όπου πιθανόν κατοίκησαν στρατιώτες του Νικηφ. Φωκά, Φαντάκης, σ.160. 
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η Λύκτος σε απόσταση 2,7 χλµ. ανατολικά, Λιλιανό410, Μπιτζαριανώ411, Σµάρι412, 

Σταµνοί413, Ρουσοχώρια414. Είναι σωστή η παρατήρηση του Gerola για την ελάχιστη έως 

και ανύπαρκτη στρατηγική σηµασία του χώρου. Η διαπίστωση ότι κατά τον 14ο αι. είναι 

ερειπωµένο το κάστρο, αποτελεί ένδειξη ότι πρόκειται για οχύρωση προηγούµενης 

περιόδου. Η εικόνα που µεταφέρει ο Μονάννι καθώς και η απεγνωσµένη έκκλησή του προς 

τη Γαληνοτάτη για καταβολή γενναίου ποσού (βλ. παραπάνω), φανερώνουν πως οι 

οχυρώσεις είναι παλαιότερες415. Το ίδιο και τα δοµικά στοιχεία που είναι ορατά στα 

ελάχιστα ίχνη που σώζονται σήµερα. Η θέση όµως του οχυρού είναι ορατή από τους 

Θόλους, τον Κάστελο Καταλαγαρίου και τη Λύκτο, όπως και από τους προαναφερθέντες 

οικισµούς της Β' βυζαντινής περιόδου.  
Παρατηρήσεις: 

Εδώ, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι δεν πρέπει να υποτιµούµε την πολιτική 

σηµασία τέτοιων κάστρων, θέσεις οι οποίες επιβάλλουν την διοικητική, στρατιωτική και 

ιδεολογική, γενικά, παρουσία του βυζαντινού πνεύµατος, προσδίδοντας το απαραίτητο 

κύρος στην περιοχή. Όπως είδαµε παραπάνω, ο χώρος κατοικείται συνεχώς ήδη από την 

υστεροµινωική περίοδο416, τα ελληνιστικά και ρωµαϊκά χρόνια, κατά την Α' βυζαντινή 

περίοδο417, κατά την Αραβοκρατία418 οπότε ιδιαίτερα µετά την ανάκτηση της Κρήτης από 

το Νικηφόρο Φωκά, ήταν λειτουργικά απαραίτητη η εγκαθίδρυση ισχυρής παρουσίας στο 

πλούσιο αυτό κέντρο. Γιατί περί κέντρου πρόκειται. Ένα σηµείο στο κέντρο πολύ πλούσιας 

έκτασης, κατοικηµένης µε µεγάλο πληθυσµό ήδη από τα χρόνια της αρχαιότητας419. Το 

οχυρό της θέσης, λίγο ενδιαφέρει στην περίπτωση αυτή γιατί συντρέχουν δύο επιλέον 

λόγοι: απέχει πολύ από τη θάλασσα η πρόσβαση από την οποία ελέγχεται (Λύκτος, 

Μελέσες, Καταλαγάρι, Θόλοι), και κυρίως, γιατί προστασία πραγµατική παρείχε η γειτονική 

οχυρωµένη ακρόπολη της Λύκτου. Στα χρόνια της Β' βυζαντ. περιόδου οι κάτοικοι θα 

µετακινήθηκαν στο βούργο του κάστρου, όπου και κατοικούν κατά την ενετοκρατία. Το 

ίδιο το οχυρό συνεχίστηκε να χρησιµοποιείται σαν έδρα καστελανίας µετά τον 13ο αι. 

 

 

 

 
410 ό.π., σ.153. 
411 ό.π., σ.156. 
412 ό.π., σ.160. 
413 ό.π., σ.161. 
414 όπου πιθανόν κατοίκησαν στρατιώτες του Νικηφ. Φωκά, ό.π., σ.158. 
415 Σε σχέση µε την πολύ καλή ποιότητα του περιβόλου (στο τµήµα που σώζεται) και είναι παρόµοια µε το 
φρούριο Κέρατον, είναι ακατανόητο πώς να προκληθεί τόση ζηµιά σε ένα τόσο καλά θεµελιωµένο, συµπαγές 
(τετράγωνο), οχυρό, µέσα σε τετρακόσια χρόνια. Εξάλλου το οχυρό µάλιστα δεν αντιµετώπιζε τα προβλήµατα της 
διάβρωσης αυτών που βρίσκονται σε βραχώδη σηµεία. 
416 ανασκαφή στο χώρο των οχυρώσεων βλ. φωτ. 187. 
417 Sanders, σ.149, Σπανάκης, σ.610. 
418 Αραβικό νόµισµα, βλ. παραπάνω. 
419 Η αναλογία πληθυσµού έκτασης είναι µεγαλύτερη στην Πεδιάδα από ότι στη Μεσαρά, Σπανάκης, σ.610-11. 
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______________________________________________________ 
Περιοχή γύρω από το Ηράκλειο 

Τέµενος 
 

Θέση: 
βόρειο µήκος: Ν 35ο12.165΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 025ο06.339΄ 

Υψόµετρο: 504µ. 
Όνοµα: 

Τέµενος, Απάνω Καστέλι (ο αυχένας ανάµεσα στις δύο κορυφές), Παλάτι (η 

ακρόπολη), Κανλί Καστέλι ονοµαζόταν µέχρι το 1953 το σηµερινό χωριό Προφήτης Ηλίας 

το οποίο αποτέλεσε τον εξώβουργο του κάστρου. 
Πληροφορίες: 

Το Τέµενος δεσπόζει στην γύρω εύφορη περιοχή (φωτ. 188), (σχεδ. 35), βρίσκεται 

κοντά στο λιµάνι του Ηρακλείου420 και βρίσκεται στον άξονα που ενώνει τη βόρεια 

παραλία µε την πλούσια πεδιάδα της Μεσαράς, ενός δρόµου που χρησιµοποιούνταν από 

τα Μινωικά ακόµα χρόνια (όπως διαπιστώνει ο Arthur Evans421). Ο οδικός άξονας που 

συνέδεε το Ηράκλειο µε τη Μεσαρά περνούσε ακριβώς δίπλα από το φρούριο του 

Τεµένους µέχρι και τις αρχές του 20ου αι.  συγκεκριµένα το 1911422. 

Η µαρτυρία του Λέοντος ∆ιακόνου, ιστορικού ο οποίος λίγα χρόνια µετά το συµβάν 

καταγράφει τα γεγονότα, αναφέρει: επί τινα λόφον υψηλόν και ανάντη, ουκ απωτάτω του 
κατερειπωθέντος άστεος υπερκείµενον, ίεται, και παµπληθεί τειχίον οικοδοµείν 
εγκελεύεται. ανεπισφαλής γαρ ο χώρος εδόκει, και προς έρυµα καρτερός, κρηµνοίς τε 
διερρωγώς και φάραγξιν αποτόµοις εκατέρωθεν, κακ της κορυφής αεννάους αναδιδούς 
πίδακας, και τοις ύδασι τούτων καταρρεόµενος. του δε ερύµατος ασφαλέστατά τε και 
στερεώτατα εξεργασθέντος, στρατιάν αξιόχρεων τω χώρω εγκατοικίσας, Τέµενος το άστυ 
ωνόµασε423. 

Ανατολικά και λίγο βόρεια, σε απόσταση 300 µέτρων από το Τέµενος στη θέση Βιτσίλα 

ανέσκαψε το 1956 ο Σπ. Μαρινάτος ένα Μινωικό οικισµό µε ίχνη ανακτορικού κτίσµατος. 

Ο ανασκαφέας αξιοποίησε τις πληροφορίες προηγούµενων ερευνητών424 για την ύπαρξη 

Μινωικού οικισµού και πιθανόν παρακείµενης ακρόπολης. Ο Σπ. Μαρινάτος ταύτισε τη 

θέση µε την αρχαία Λύκαστο. Ο Francesco Barozzi στην περιγραφή του της νήσου Κρήτης 

το 1577 µεταξύ των ονοµάτων µυθικών πόλεων που επιβιώνουν στην Κρήτη αναφέρει και 

το Τέµενος µια άποψη που επαναλαµβάνει ο Paul Faure425. Ο Andreas Corner στον 

 
420 τότε Χάνδακα. Απόσταση σε ευθεία 15 χιλιόµετρα. 
421 Evans Arthur, The Palace of Minos, τ. ΙΙ, µέρος Ι, Νέα Υόρκη 1964, σ.73-74. 
422 βλ. παραπάνω στο λήµα Μέλισα σ.87. 
423 Λέων ∆ιάκονος, ό.π. σ.140 και Τσουγκαράκης Crete, σ.72. Παρακάτω, θα αναφερθούµε αναλυτικά στο κάστρο 
του Τεµένους, όπως και στη θέση που αυτό κατείχε στο οχυρωτικό σχέδιο της Κρήτης. 
424 των Mariani από το 1895, Taramelli από το 1899 και Evans από το 1928. 
425 Barozzi Francesco, Descritti ne dell’ isola di Creta. Laus Deo 1577. Fonds Italien 384, Fo15-Fo18, Bibliotheque 
Nationale a Paris, στο Faure P., La Crete aux cent villes, KX ΙΓ', σ.174. 
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κατάλογο που συντάσσει για τις 100 αρχαίες πόλεις της Κρήτης (στην θέση αρίθµησης 

98) αναφέρει το Τέµενος «εκεί που σήµερα βρίσκεται το φρούριο Τεµένους»426. Ο 

Benedetto Moro427 στην αναφορά του στα 1602 αναφέρει το φρούριο Τέµενος σαν µια 

«οχυρώτατη τοποθεσία», που «σε περίοδο ανάγκης, θα µπορέσει να δεχτεί και να 

προστατέψει τους ανθρώπους και την κτηνοτροφία της περιοχής». Ο Francesco Basilicata 

στην αναφορά του προς τη Βενετία το 1630 αναφέρει ότι ανάµεσα στα φρούρια που 

έκτισε ο Γενοβέζος Enrico Pescatore για την προστασία του ήταν και αυτό του 

Τεµένους.428  Σε άλλο σηµείο τοποθετεί πάνω στη Ρόκα, εκεί που τώρα βρίσκεται το 

Τέµενος την αρχαία πόλη Αµνισσό429.  Ο ίδιος µας παραθέτει την πιο λεπτοµερή 

περιγραφή του φρουρίου που διαθέτουµε κατά τα βενετικά χρόνια και ένα ακριβές 

ιχνογράφηµα του φρουρίου (σχέδ. 37Α). Αξίζει να διαβάσουµε τα γραφόµενά του.  

ΤΕΜΕΝΟΣ, µεσόγειο, απέχει από την πόλη του Χάντακα 12 µίλια, προς τα Ν∆. Το Καστέλι 
αυτό έχει ένα φρούριο, τη Ρόκα, όπως αναφέρω παραπάνω στον κατάλογο των εκατό 
πόλεων, πάνω σ΄ένα τραχύτατο βουνό, που περιβάλλεται από τείχη αρχαιότατα. Η ρόκα 
αυτή έχει µια µόνο είσοδο, και λίγες κατοικίες. Έχει τρεχάµενα νερά. Στον τόπο αυτό θα 
µπορούσε να σωθεί µεγάλος αριθµός ανθρώπων, όταν, (ο Θεός να φυλάξει) η πόλη του 
Χάντακα θα πολιορκηθεί. Τότε οι άνθρωποι του Καστελιού αυτού θα µπορούσαν να 
καταπονούν το εχθρικό στρατόπεδο και σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης να αποσύρονται 
στην ίδια Ρόκα. Έπειτα να κάνουν έξοδο ζηµιώνοντας τον εχθρό. Έτσι θα χρησίµευε σαν 
ακρόπολη της πόλης του Χάντακα 430.  

Στα χρόνια της ενετοκρατίας το κάστρο του Τεµένους δόθηκε σαν ιδιαίτερη εύνοια στη 

φηµισµένη αριστοκρατική οικογένεια των Querini431. 

Ο Cornelius στο έργο του Creta Sacra το 1755 αναφέρει το Τέµενος σαν αρχαία πόλη 

γειτονική µε την Κνωσό και την ταυτίζει µε την πόλη Θενές του Καλλιµάχου432. 

Ο Gerola στα 1905 σχεδίασε την κάτοψη του φρουρίου µε αρκετή ακρίβεια και 

φωτογράφισε τη βορειοανατολική πλευρά του  (σχέδ. 36). Για το φρούριο Τέµενος 

αναφέρει µε βεβαιότητα ότι κτίστηκε στη Β΄βυζαντινή περίοδο ενώ αντίστοιχα εκφράζει 

 

  
       

             
           

        
            

        

426 Corner Andrea, Descrittione delle Anime del Regno di Candia, con una notte delle spiaggie, porti e redotti di 
esso. Foglio 86r. στο Σπανάκη Στ. Ανέκδοτος κατάλογος των 100 πόλεων της Κρήτης, ΚΧ ΙΑ', σ.297. 
427 Moro Benetto, Relazione Letta in pregadi a 25 Giugno 1602, µετ. Στεργ. Σπανάκη, ΜΚΙ IV, Ηράκλειο 1963, 
σ.70-71. 
428 Francesco Basilicata, Relazione, 1630, Βενετία, µτφρ. Στ. Σπανάκη, Μνηµεία Κρητικής Ιστορίας, τοµ. V, 
Ηράκλειο, 1969, σ.69: Ο Ερρίκο Μπασάνο (Ενρίκο Πεσκατόρε, Γενοβέζος πειρατής, κόµης της Μάλτας που 
αποβιβάστηκε στην Κρήτη το 1206 και αποχώρησε το 1211) ύστερα από την κατάκτηση αυτή έχτισε κάµποσα
φρούρια στο εσωτερικό και στα παράλια του Βασιλείου, για να µπορεί να κυριαρχήσει και να ανταπεξέλθει στις
ανάγκες του και να προστατευτεί από τις δυνάµεις της Γαληνοτάτης Αυθεντίας της Βενετίας. Το πρώτο Καστέλι
ήτανε το Μεραµπέλο κι έπειτα το Μονοφάτσι, το Καινούργιο, το Μπελβεντέρε, η Πεδιάδα και το Τέµενος. 
429 Αµνισσός, ίχνη αρχαίας πολιτείας επάνω σ΄ ένα βουνό από σκληρότατο βράχο. Εδώ φαίνονται µεγάλα τείχη και
τώρα ονοµάζεται φρούριο του Καστελιού Τεµένους. Απέχει από την πόλη του Χάντακα 12 περίπου µίλια Basilicata 
F., (ο.π., σ.52). 
430 F. Basilicata, ο.π. σ.116-117 
431 Παπαδάκη Ασπασία, Αξιώµατα στη Βενετοκρατούµενη Κρήτη κατά το 16ο και 17ο αι., ΚΧ ΚΣΤ', σ.127. 
432 Temenes a Calimacho Thenae vocata Cnosso Proxima, nunc oppidum Temene nuncupatur, quod familiae 
Quirinae in phaeudum Senatus assignavi. Cornelio Fl., Creta Sacra, τ. Ι, σ.119. 
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µε ειλικρίνεια την αδυναµία του να αναγνωρίσει και να χρονολογήσει άλλα οχυρά που 

αποδίδονται στους βυζαντινούς, όπως αυτό του Μονοπαρίου στο Ρέθυµνο.  
Επιτόπια έρευνα: 

 Το φρούριο περικλείει µια έκταση 500 τουλάχιστον στρεµµάτων πάνω στο δίκορφο 

ύψωµα Ρόκα (σχέδ. 37). Ο οχυρωµατικός περίβολος έχει οικοδοµηθεί πάνω στις 

απόκρηµνες πλαγιές του λόφου. Η πρόσβαση στο φρούριο είναι δύσκολη έως αδύνατη 

από τις περισσότερες πλευρές εκτός από το βόρειο-ανατολικό µέρος όπου το πρανές έχει 

οµαλή κλίση. Εκεί βρίσκεται το σηµαντικότερο σύνολο οχυρώσεων και βρισκόταν πιθανώς 

η κύρια  είσοδος του κάστρου, (φωτ. 190). Λόγω της φύσης του εδάφους ο τύπος της 

οχύρωσης ποικίλλει. Αλλού βρίσκουµε διπλή σειρά τειχών αλλού µία µόνο. Το πλάτος, το 

ύψος και η φύση της κατασκευής των τειχών ποικίλλουν επίσης. Είναι οικοδοµηµένα µε 

αργούς λίθους και στο εσωτερικό τους µε χυτή τοιχοποιία. (φωτ.192) Στο χώρο του 

φρουρίου βρίσκονται 4 τουλάχιστον ναΐσκοι, όλοι ανακαινισµένοι τον 20ο αι., πάνω σε 

παλαιότερα θεµέλια ναών. (φωτ.193) Ίχνη κτισµάτων βρίσκονται διάσπαρτα στο κάστρο, 

ιδιαίτερα στο χώρο που ονοµάζεται Απάνω Καστέλι από τους ντόπιους. Τον οχυρωµατικό 

περίβολο ενισχύουν κατά διαστήµατα πύργοι ποικίλλων διαστάσεων και σχήµατος, 

ανάλογα µε τις ανάγκες της οχύρωσης και της φύσης του εδάφους. (φωτ.194) 

 Η πρόσβαση στο φρούριο γινόταν από το σηµείο όπου µία διπλή σειρά τειχών και 

αρκετοί πύργοι προστάτευαν τον χώρο όπου θα ήταν η πύλη (φωτ.190) και επόπτευαν 

αποτελεσµατικά όλη την διαδροµή που έπρεπε κάποιος να διανύσει για να εισέλθει στο 

χώρο του κάστρου. Το κύριο τείχος βρίσκεται ψηλότερα (φωτ.195), µε πλάτος 2,8-2,90 µ. 

και ύψος 8,5 (φωτ.196) µέτρων που σχηµατίζει γωνιώδεις προεξοχές (φωτ.197) ώστε η 

άµυνα να είναι αποτελεσµατική433. Στην κορυφή υπάρχουν παραπέτο µε πολεµίστρες και 

στην εσωτερική πλευρά διάδροµος πλάτους περ. 2 µ. (φωτ.198). Χαµηλότερα και πιο 

βόρεια βρίσκεται το προτείχισµα, ύψους 4 περίπου µέτρων και πλάτους 2 µ. Οι 

εισερχόµενοι στο φρούριο ακολουθούσαν µία διαδροµή περίπου 150 µέτρων έχοντας 

αριστερά και πάνω τους στραµµένα τα βέλη των υπερασπιστών του κυρίως τείχους 

(φωτ.199) µέχρι να εισέλθουν στο κάστρο. Στα δεξιά του χώρου όπου υποθέτουµε ότι 

υπήρξε πύλη, βρίσκεται βαθµιδωτός πύργος πολυγωνικός, συµπαγής από τον οποίο ξεκινά 

το προτείχισµα και εκτείνεται προς τα δυτικά (φωτ.200) σχηµατίζοντας έναν καµπύλο 

βραχίονα προστασίας. Σε αρκετά µεγάλη έκταση στην εξωτερική παρειά του πύργου 

υπάρχει κονίαµα. Το προτείχισµα και ο πύργος έχουν οικοδοµηθεί µε αργούς λίθους, ενώ 

3 οριζόντιες σειρές µε µεγάλους οπτόπλινθους µέσα σε πλούσιο κονίαµα διατρέχουν το 

τείχος (φωτ.201). Οι πλίνθοι είναι διαστάσεων 30Χ35 εκ. µε µια χιαστί χάραξη στις 

(φωτ.202), (φωτ.203) στις πλευρές τους. Σε κάποια σηµεία το προτείχισµα έχει ίχνη 

µεταγενέστερων επεµβάσεων-συµπληρώσεων.  

 Τα τείχη που περιτρέχουν περιµετρικά τη νότια και ανατολική πλευρά του λόφου 

έχουν πλάτος 1 µέτρο ενώ το ύψος τους δε µένει σταθερό γιατί ακολουθούν ανάλογα το 
 

433 Η εξωτερική παρειά αυτού του τείχους συµπληρώθηκε και συντηρήθηκε, (σε σηµεία που είχαν καταρρεύσει), 
από την ΙΓ’ Ε.Β.Α. το 2000.  
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ανάγλυφο του εδάφους (φωτ.204). Στην κορυφή τους παραµένουν σε αρκετά σηµεία 

επάλξεις ενώ εσωτερικά διαθέτουν υποτυπώδη διάδροµο 60 εκατοστών (φωτ.205). Σε 2 

σηµεία κοντά σε µικρή πυλίδα σώζονται καταχύστρες  (φωτ.206).  

 Οι πύργοι που συναντάµε είναι διαφόρων ειδών. Ηµικυλινδρικοί έως και σχεδόν 

κυλινδρικοί πύργοι είναι η συνηθέστερη περίπτωση και τους συναντούµε πάνω σε 

βραχώδη εξάρµατα των κρηµνών, οικοδοµηµένους έτσι ώστε να αξιοποιούν και το 

τελευταίο εκατοστό σταθερού εδάφους, (φωτ.207). Στην ανατολική πλευρά της 

ακρόπολης η οποία προστατεύεται από τείχος πλάτους 1,60 µ. βρίσκεται τριγωνικός 

πύργος434 (φωτ.208) ύψους 4 µ. µε πάχος 90 εκ. Ανάµεσα στους αργούς λίθους 

(φωτ.209) υπάρχουν οπτόπλινθοι και εξωτερικά ίχνη κονιάµατος. Ακριβώς ανάλογος µε 

τον πύργο δεξιά της εισόδου (που περιγράψαµε παραπάνω) είναι ο ψηλότερα 

ευρισκόµενος (φωτ.210) πολυγωνικός επίσης πύργος. Είναι πολύ πιθανόν στα δεξιά του 

χαµηλότερα να βρισκόταν η κύρια είσοδος του κάστρου. ∆ιατηρεί σχεδόν όλο του το 

ύψος, ενώ η κατασκευή του είναι βαθµιδωτή, χωρίς όµως να σχηµατίζει «σκάρπα», 

χαρακτηριστικό µεταγενέστερης οχυρωµατικής τέχνης (συνήθως των βενετικών χρόνων). 

Πολλές οριζόντιες σειρές οπτόπλινθων διατρέχουν την κατασκευή. Τέλος, εντελώς 

ιδιόµορφος και στις διαστάσεις και στην κατασκευή είναι ο µεγάλος ηµικυλινδρικός πύργος 

(φωτ.211) στο κυρίως τείχος της βόρειας και ανατολικής πλευράς του φρουρίου ο οποίος 

οικοδοµήθηκε µε σειρές γιγάντιων λίθων οριζόντια σε διαφορετικό ύψος. Στην προσπάθειά 

µας να κατανοήσουµε τη χρήση γιγάντιων λίθων σε οχυρωµατικές κατασκευές µε αυτόν 

τον ασυνήθιστο τρόπο για τα δεδοµένα της Κρήτης, συναντήσαµε ανάλογο τρόπο 

οικοδόµησης στο οχυρό του EVCILER (φωτ.212) της Αρµενικής Κιλικίας, που κτίστηκε  

µετά το 964 όταν ο Νικηφόρος Φωκάς απελευθέρωσε την περιοχή435. 

 Η ακρόπολη περιβάλλεται από διπλό οχυρωµατικό περίβολο ο οποίος ενσωµατώνει 

πύργους ελλειπτικούς, κυλινδρικούς, και τον τριγωνικό πύργο που αναφέραµε. Η κορυφή 

αποµονώνεται και οχυρώνεται έτσι ώστε κυριολεκτικά πρόκειται για ένα φρούριο µέσα στο 

φρούριο. Ίχνη οικοδοµηµάτων στην κορυφή, πολύ πυκνά δοµηµένων µεταξύ τους και 

άφθονη εφυαλωµένη κεραµεική δείχνουν την  έντονη κατοίκηση του χώρου. Τείχη 

περιβάλλουν µία εκτεταµένη έκταση όπου δεσπόζει η ακρόπολη. Εδώ, πύργοι κυκλικοί 

µεγάλων διαστάσεων προστατεύουν την ακρόπολη (φωτ. 213). Τµήµατα του 

οχυρωµατικού περιβόλου της ακρόπολης στη δυτική πλευρά (φωτ.213Α) φανερώνουν τον 

τρόπο οικοδόµησης. Αργοί λίθοι διαφορετικών διαστάσεων οργανωµένοι σε οριζόντιες 

οµοειδείς σειρές  οι οποίοι διακόπτονται από οριζόντιες αλλά και διαγώνιες σειρές 

οπτόπλινθων. Εξωτερικά επιχρίονται µε κονίαµα. 

Το πρόβληµα του νερού φαίνεται πως είχε λυθεί ικανοποιητικά. Η µαρτυρία του Λ. 

∆ιακόνου η οποία επιβεβαιώνεται και από τον Basilicata είναι κάτι που σήµερα δεν µπορεί 

 
434 Βλ. και Βαρύπετρο. 
435 Edwards J., The fortifications of Armenian Cilicia, Dumbarton Oaks Studies XXIV, Washington DC, 1987, σ.156. 
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να ελεγχθεί436. Όµως τα τελευταία 30 χρόνια δύο τουλάχιστον πηγές στο χώρο του 

φρουρίου, σε χαµηλότερο επίπεδο, στέρεψαν. Ενδείξεις ότι η µέριµνα για τη διαφύλαξη 

του νερού ήταν προτεραιότητα των κατασκευαστών αποτελούν οι δεξαµενές που σήµερα 

σώζονται. ∆ύο κινστέρνες (φωτ.214) σώζονται στη δυτική πλευρά του φρουρίου, δύο 

τουλάχιστον στη βόρεια πλευρά (φωτ.215) και πέντε στον ευρύτερο ανατολικό χώρο του 

φρουρίου. Μία προστατευµένη µε πύργο σκάλα κατέβαινε παράλληλα µε τα βράχια από τη 

δυτική παρυφή στη µεγάλη πηγή που σήµερα ρέει στις δυτικές υπώρειες της Ρόκας τη 

Μικρή Φουντάνα. Η σκάλα αυτή, όπως και στη Ρεντίνα437, ήταν προστστευµένη µε 

ελλειψοειδή ευρυγώνιο πύργο (φωτ.), και κατέληγε σε πολύπλοκο σύστηµα στοών και 

δεξαµενών οι οποίες είτε επιφανειακά, είτε υπόγεια περιέχουν µεγάλες ποσότητες ύδατος. 

Η όλη σύνθετη αυτή κατασκευή προφυλαγµένη εξωτερικά, εξασφάλιζε την πρόσβαση σε 

µεγάλες ποσότητες νερού ακόµα και στην περίπτωση που τα επιφανειακά ύδατα ή και οι 

κινστέρνες του κάστρου άδειαζαν. Σε σχέση µε παρόµοια κατασκευή στο Βαρύπετρο 

Χανίων και στα Κυριακοσέλια Αποκορώνου, όπως και αυτή της Ρεντίνας, η σύνθετη αυτή 

κατασκευή του Τεµένους εξασφαλίζει µεγαλύτερες ποσότητες νερού. Οι δύο κινστέρνες 

είναι ορατές στο χώρο που σήµερα ονοµάζεται Άγιος Αντώνιος. Πρόκειται για επάλληλες 

κατά µήκος θολωτές δεξαµενές µεγάλου ύψους (τουλάχιστον 5,5µ.) και πλάτους 4µ. 

έχουν ανοιχθεί παράθυρα και είσοδος στη νότια δεξαµενή (φωτ.216) και σήµερα 

χρησιµοποιούνται ως ναός αφιερωµένος στον Άγιο Αντώνιο438. Υπόγεια, κάτω από αυτόν 

το χώρο µέσα σε τυµβοειδές έξαρµα του εδάφους βρίσκονται άλλες δύο ευρύχωρες 

κινστέρνες µεγάλων διαστάσεων σε παράλληλη σειρά µε θολωτή οροφή και τοξωτά 

ανοίγµατα επικοινωνίας µεταξύ τους, οι οποίες ακόµα συγκρατούν ποσότητα νερού439. 

∆ίπλα ακριβώς (5µ. νότια) βρίσκεται πηγή αστείρευτη η οποία έχει διαµορφωθεί το 1920 

σε δεξαµενή και πολλαπλή κρήνη για τις ανάγκες του χωριού. Ήταν αυτή η πηγή που 

τροφοδοτούσε τις κινστέρνες µε νερό. Η µία από τις δύο δεξαµενές δίπλα στην εκκλησία 

της Παναγίας, στη βόρεια πλευρά του λόφου, αναφέρεται από τον Sanders440 σαν 

ρωµαϊκή δεξαµενή. Είναι γεγονός, (φωτ.217) ότι η τοιχοποιία σ’ αυτό το κτίσµα είναι 

 
         436 κακ της κορυφής αεννάους αναδιδούς πίδακας, και τοις ύδασιν τούτων καταρρεόµενος Λέων ∆ιάκονος, Ιστορία 

βιβλίο Β΄ η΄16, ό.π. σ.140, και F. Basilicata, ο.π. σ.116. 
437 Βυζαντινή Καστροκτισία, σ.102 και Μουτσόπουλος Νικόλαος, Πρώτες παρατηρήσεις στην οικιστική του 
βυζαντινού οχυρού οικισµού της Ρεντίνας (6ος-14ος αι.), ΑΕΜΘ 3, Θεσαλονίκη 1989, σ.296, και του 
ίδιου, Ο βυζαντινός οικισµός της Ρεντίνας, ΑΕΜΘ 10β', Θεσσαλονίκη 1996, σ. 612. 
438 Πιθανώς η θολωτή κατασκευή δηµιούργησε στους κατοίκους την εντύπωση ότι πρόκειται για ναό. Όµως ο 
προσανατολισµός Βοράς-Νότος αλλά και η κατάληξη σ' αυτές της κλίµακας η οποία κατέρχεται από το κάστρο, δεν 
αφήνει καµιά αµφιβολία. 
439 Αυτοψία. ∆εν ήταν δυνατόν να µετρηθούν ούτε να φωτογραφηθούν οι δεξαµενές. Απαιτείται ειδικός 
εξοπλισµός σπηλαιολογικής έρευνας. 
440 Sanders, σ. 154. 
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διαφορετική και δεν συναντάται αλλού στον χώρο του φρουρίου. Μια ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι ο κυλινδρικός πύργος (φωτ.218) ο οποίος βρίσκεται στη 

βορειοδυτική γωνία (φωτ.219) της οχύρωσης της ακρόπολης, περίπου 16 µέτρα 

χαµηλότερα από την κορυφή. Πρόκειται για µια περίπλοκη κατασκευή (φωτ.220) η οποία 

αν και εξωτερικά µοιάζει µε απλό οχυρωµατικό πύργο, στην πραγµατικότητα περιβάλλει 

µια σύνθετη κατασκευή που είχε σαν στόχο να συγκεντρώνει και να διατηρεί µεγάλες 

ποσότητες νερού. Η εξωτερική κατασκευή αποτελείται από τείχος που ορθώνεται και 

κυκλικά περιβάλλει µια εσωτερική δεξαµενή µεγάλου βάθους επιχρισµένη µε υδραυλικό 

κονίαµα άριστης ποιότητας εσωτερικά και φέρει οπές (φωτ.221) υπερχείλισης στην 

κορυφή των πλευρών της. Στο σώµα του πύργου µε µικρή κλίση 5ο βρίσκουµε αγωγούς 

(φωτ.222) νερού διαµέτρου 12 εκ. οι οποίοι οδηγούν, πιθανόν, στις δύο µικρότερες 

δεξαµενές που βρίσκονται στο βόρειο και ανατολικό άκρο του πύργου πίσω από το τείχος 

(φωτ.223) για τη συγκέντρωση υδάτων, σηµεία όπου µπορεί κανείς να µελετήσει τη δοµή 

του υδραυλικού κονιάµατος. Οι ποσότητες νερού που εξασφάλιζε αποκλειστικά για τον 

χώρο της ακρόπολης αυτή η κατασκευή, ήταν µεγάλες. ∆εν βρήκαµε κάτι αντίστοιχο στη 

βιβλιογραφία και πρόκειται για µία κατασκευή η οποία όταν µελετηθεί θα προσφέρει 

σηµαντικές πληροφορίες για τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές κατασκευές της εποχής.  

Η σχέση µε το γύρω χώρο: 

Όπως και παραπάνω αναφέρθηκε η θέση του Τεµένους βρίσκεται στην καρδιά της 

ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου, σε απόσταση 16 χλµ. από τη βόρεια ακτή. Το κάστρο 

δεν είναι ορατό από την ακτή, παρά µόνο µικρό τµήµα της κορυφής του (ακρόπολη), ενώ 

από το Τέµενος παρατηρείται εύκολα ολόκληρη η βόρεια παραλία του Ηρακλείου. 

Αντικρύζει τις οχυρωµένες θέσεις Μέλισα Ν∆ και Μαλεβύζι Β∆. Στα νότια του κάστρου σε 

απόσταση 2 χλµ. στέκονται ερείπια πύργου ο οποίος έβλεπε προς την ενδοχώρα της 

Πεδιάδας και Μονοφατσίου. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται το αυτοκρατορικό 

µοναστήρι της Παλιανής441, οι ∆αφνές,  το χωριό του Καηµένου442, το  βυζαντινό 

µοναστήρι του Αγίου Ιωάννη   Χρυσοστόµου   στο   Ρουκάνι443,   ναός   του    11ου αι.444  

(σταυροειδής εγγεγραµµένος µετά τρούλου). Όπως προαναφέρθηκε, ο κεντρικός άξονας 

Ηρακλείου-Μεσαράς περνάει δίπλα από το Τέµενος, οδική αρτηρία που ήταν σε χρήση από 

τα µινωικά χρόνια. 
Παρατηρήσεις: 

Η αρχική παρατήρηση µας για το σύνολο των οχυρώσεων είναι ότι αξιοποιούν άριστα 

κάθε ύψωµα, κάθε βράχο, κάθε άνοιγµα και κάθε ιδιοµορφία του γεωγραφικού ανάγλυφου 

 

 
  

441 Τσιρπανλής, Κατάστιχο, σ. 44 και κειµ.105, πληροφορία που υιοθετεί ο Τσουγκαράκης (Crete, σ.244-246. 
442 Αναφέρθηκαν και στην περίπτωση του οχυρού Μέλισα, στον Άγιο Θωµά βλ. παραπάνω σ.87. 
443 Ήδη το 1212 αναφέρεται σαν κτήση του Σινά, Τσουγκαράκης, Crete, σ.246. 
444 Θεοχαροπούλου Ρ., Παρατηρήσεις στους Σταυροειδείς εγγεγραµµένους ναούς της Κρήτης, Πεπραγµένα Η' 
∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο 1996, σ.257. 
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(φωτ.191), ώστε η όλη κατασκευή εξασφαλίζει το ακαταµάχητο του οχυρού. Η 

ακρόπολη είναι οχυρωµένη σύµφωνα µε τα πρότυπα των φρουρίων που συναντάµε από 

τον 7ο έως και τον 11ο αι. σε όλη την έκταση της βυζαντινής αυτοκρατορίας.  

Τα εύλογα ερωτηµατικά που γεννούνται για την χρονολόγηση των οχυρώσεων αλλά 

και των κτισµάτων που βρίσκονται στο κάστρο, δε µπορούν να απαντηθούν ακόµα. Επειδή 

µπροστά µας έχοµε ένα οχυρωµατικό σύνολο µεγάλης έκτασης και σηµασίας, επειδή δεν 

έχει γίνει καθαρισµός και εµπεριστατωµένη έρευνα σε καίριας σηµασίας σηµεία και επειδή 

ο χώρος κατοικήθηκε σε διαφορετικές εποχές και δέχθηκε πολυάριθµες επεµβάσεις είναι 

αδύνατον προς το παρόν να ταυτίσουµε όλες τις οικοδοµικές φάσεις που παρατηρούµε. 

Μπορούµε να αναγνωρίσουµε 5 τουλάχιστον διαφορετικούς τύπους τοιχοποιίας (φωτ. 

217), (χωρίς αυτό να σηµαίνει κατ' ανάγκη, ότι ανήκουν σε ισάριθµες χρονικές 

περιόδους).  

Η τοιχοποιία Α συναντάται στο προτείχισµα της διπλής σειράς οχύρωσης η οποία 

προστατεύει την είσοδο. Συνίσταται από επάλληλες σειρές αργών λίθων που διακόπτονται 

σε τακτικά διαστήµατα από οριζόντιες σειρές οπτόπλινθων τετράγωνων (35Χ35 cm.). Το 

πλάτος του τείχους είναι 2 µέτρα και το ύψος του έως και 4 µέτρα.  

Η τοιχοποιία Β συναντάται στα οχυρωµατικά τείχη της ακρόπολης κυρίως, σε 

επιµέρους περιµετρικές οχυρώσεις, στους πύργους και σε αναληµατικούς τοίχους στο 

εσωτερικό του φρουρίου. Ανάµεσα στους λίθους βρίσκονται οπτόπλινθοι και η εξωτερική 

παρειά είναι επιχρισµένη µε κονίαµα. Χαρακτηριστική µορφή δόµησης στα βυζαντινά 

χρόνια. Το πλάτος ποικίλλει από 1,20 έως και 1,80 µέτρα.  

Ο τύπος Α και Β ανήκει διαπιστωµένα στη βυζαντινή περίοδο και αφορά στο 

µεγαλύτερο µέρος των οχυρωµατικών κατασκευών του Τεµένους. 

Η τοιχοποιία C απαντάται στο µεγάλο εσωτερικό τείχος και στον κυκλώπειο κυκλικό 

πύργο. Χαρακτηρίζεται από διαζώµατα µε ογκόλιθους που διατρέχουν κατά µήκος 

(οριζόντια) την κατασκευή. Εσωτερικά το τείχος αποτελείται από χυτή τοιχοποιία. Το 

πλάτος του τείχους είναι 2,80-2,90 µέτρα και το ύψος του 8,5 µέτρα. 

Η τοιχοποιία D συναντάται σε µεγάλο µέρος των οχυρώσεων περιµετρικά του 

φρουρίου. Αποτελείται από αργούς λίθους και χυτή τοιχοποιία. Έχει πλάτος 90 εκατοστά - 

1 µέτρο. Το ύψος ποικίλλει λόγω του ότι κτίζεται σε δυσπρόσιτα και κρηµνώδη σηµεία 

κυρίως, άρα ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους. Πιστεύουµε ότι οι συµπληρώσεις και 

επισκευές που έγιναν από Γενουάτες και τους Βενετούς έχουν αυτή τη µορφή τοιχοποιίας. 
Η τοιχοποιία Ε συναντάται µόνο σε ένα κτίσµα (βλέπε σχεδ.37), δίπλα στην εκκλησία 

της Παναγίας, στο Β. µέρος του φρουρίου, το οποίο ο Sanders χαρακτηρίζει ρωµαϊκή 

δεξαµενή (φωτ. 217)445. 

Η προσεκτική παρατήρηση κάποιων λεπτοµερειών στην κατασκευή, όπως π.χ. 

(φωτ.225) η ύπαρξη ραφής σε σηµεία που κανονικά θα περιµέναµε να βρούµε µία ενιαία 

 
445 Στη φωτογραφία 217 ενοποιούνται οι απεικονίσεις των διαφορετικών ειδών τοιχοποιίας για σύγκριση µεταξύ 
τους.  
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κατασκευή αποτελούν ένδειξη διαφορετικών οικοδοµικών φάσεων. Κατά τον 9ο-10ο αι. 

στα Μογλενά446, τους Φιλίππους447 και στη Ρεντίνα448 της Μακεδονίας οικοδοµήθηκαν 

(Μογλενά, Ρεντίνα) ή επισκευάσθηκαν και συµπληρώθηκαν (Φίλιπποι) φρούρια επί εποχής 

Νικηφόρου Φωκά. Μπορούµε πιστεύουµε, να θεωρήσουµε σαν σηµείο αναφοράς τη 

συγκριτική εξέταση µε φρουριακές κατασκευές της ίδιας εποχής  στην Ελλάδα ή αλλού. Το 

ζητούµενο είναι η µορφή της τοιχοποιίας και λεπτοµέρειες της κατασκευής. Επιλέξαµε 

περιπτώσεις όπου βρίσκουµε κτίσµατα που έχουν ιδρυθεί ή συµπληρωθεί την εποχή του 

Νικηφόρου Φωκά εποχή αντίστοιχη µε αυτήν που πιθανολογούµε ότι κατασκευάστηκε ο 

κύριος όγκος των οχυρώσεων στο Τέµενος. Στην Αρµενική Κιλικία το φρούριο Evciler449 µε 

τους τετράγωνους πύργους που κτίστηκε µετά το 964, το µεγάλο φρούριο Anavarza 

(φωτ.226) που οικοδοµήθηκε επί εποχής Νικηφόρου Φωκά πάνω στα ερείπια της 

ελληνιστικής πόλης Ανάφαρζα το 964, το µικρό οχυρό Kozcagiz (φωτ.227) που χτίστηκε 

πάνω στα στενά που οδηγούν στην Κιουτάχεια αµέσως µετά την απελευθέρωσή τους από 

την κυριαρχία των Αράβων το 964, την ακρόπολη του κάστρου των Φιλίππων όπου 

(σύµφωνα µε επιγραφή που διάβασε ο Lemerle στο µεγάλο πύργο της ακρόπολης) 

επισκευάστηκε και συµπληρώθηκε τα χρόνια του Νικηφόρου Φωκά, το κάστρο της 

Ρεντίνας που αναφέρεται ότι κτίστηκε και κατοικήθηκε εκ νέου το 10ο αι. και το µεγάλο 

φρούριο Savranda της Αρµενικής Κιλικίας το οποίο έχει µεγάλες οµοιότητες στην 

κατασκευή µε το Τέµενος και αποδίδεται στον (αυτοκράτορα τότε) Νικηφόρο450 

(φωτ.228). Οµοιότητες µε το Τέµενος βρίσκουµε στο µέτωπο της εισόδου του κάστρου 

Turdava Ras της Σερβίας451, όπου δύο ηµικυκλικοί πύργοι πλαισιώνουν την είσοδο, µε 

µορφή που παραπέµπει στον ηµικυκλικό πύργο νότια της εισόδου452. Στην πρώην  

σοβιετική Αρµενία το κάστρο Ambert που χρονολογείται στον 9ο-10ο αι. διαθέτει είσοδο 

µε προτείχισµα και πύργους προστασίας παρόµοια µε το Τέµενος453.  

Το κάστρο του Τεµένους µας παρέχει πληροφορίες ικανές να τεκµηριώσουν ότι 

πρόκειται για ένα µεγάλο έργο µε φιλόδοξο σχεδιασµό, αντάξιο µιας πρωτεύουσας του 

νησιού. Η ποσότητα νερού που εξασφαλίζει, τα αναρίθµητα σκόρπια αποµεινάρια 

κτισµάτων στο εσωτερικό του, η οχυρώτατη κι επιµεληµένης κατασκευής ακρόπολη, το 

διπλό τείχος που διατρέχει ολόκληρη τη βόρεια πλευρά, το µέγεθος και η κατασκευή των 

πύργων συνηγορούν ότι το οχυρό του Τεµένους είναι πιθανόν να κατασκευάστηκε για να 

στεγάσει µεγάλο αριθµό κατοίκων και στρατιωτικής δύναµης. Η ακρόπολη αποτελεί ένα 

εσωτερικό οχυρό άξιο να αµυνθεί σε κάθε περίσταση και ικανό να στεγάσει ευάριθµη 
 

  

446 Βυζαντινή Καστροκτισία, σ.132-135 και Ευγενίδου ∆έσποινα, Ανασκαφές στη βυζαντινή Κεντρική και ∆υτική 
Μακεδονία, Σέρβια και Μογλενά, ΑΕΜΘ 1, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 63-64. 
447 ό.π., σ.72-77, Lemerle Paul, Le chateau de Philippes au Temps de Nicephore Phocas, BCH LXI (1937), σ.104-
5, Lawrence, σ. 213 (βλ. αναλυτική περιγραφή σ.16). 
448 Βυζαντινή Καστροκτισία, σ.102. 
449 Edwards, The fortifications of Armenian Cilicia, Dumbarton Oaks Studies XXIV, Washington DC, 1987. σ.173. 
450 Edwards, ό.π., σ.66,67. 
451 σύµφωνα µε υπόδειξη του Slobodan Curcic το 2002. 
452 Popovic Marko, The fortress of Ras, Arheoloski Institut, Βελιγράδι 1999, σ.485. 
453 Alpago-Novello A., Introduzione ai Castelli e ai Monasteri Fortificati dell' Armenia Sovietica, ∆ιεθνές Ινστιτούτο 
Φρουρίων, Πεπραγµένα Η' Επιστηµονικής Συνόδου, Αθήνα 1968, σ.40 
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φρουρά. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Λέοντος ∆ιακόνου -σε σχέση µε τις παραπάνω 

ενδείξεις- µπορούµε βάσιµα να πιθανολογήσουµε ότι εδώ στεγάστηκε τα πρώτα χρόνια 

µετά το 961 το διοικητικό, στρατιωτικό κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορικής δύναµης που 

άφησε στο νησί ο Νικηφόρος Φωκάς. Η αυτοκρατορία ήταν υποχρεωµένη να εδραιώσει 

την πολιτική της παρουσία, να επαναλειτουργήσει τους θεσµούς της εξουσίας, να στηρίξει 

τη Χριστιανική πίστη, να ασκεί έλεγχο στην αναδιανοµή των γαιών µετά την αποχώρηση 

των αράβων και να εδραιώσει ένα ασφαλές στρατιωτικό κέντρο για την άµυνα του νησιού. 

Όλα αυτά προϋπέθεταν την επιλογή και οχύρωση µίας θέσης ικανής να ανταποκριθεί στις 

παραπάνω ανάγκες και τέτοια ήταν το Τέµενος. Η στρατηγική επιλογή να βρίσκεται κοντά 

στον εγκαταλελειµµένο Χάνδακα πιστεύουµε ότι αποτελούσε ανάγκη καθιέρωσης ενός 

αντίπαλου δέους απέναντι στο πολυθρύλητο κρησφύγετο των Αράβων που για τους 

βυζαντινούς αποτέλεσε το µισητό κέντρο πειρατίας και καταστροφής για την περιοχή του 

Αιγαίου. Μαζί µε το σύστηµα οχυρώσεων που διέτρεχε το νησί θα µπορούσε από το 

σηµείο αυτό να ασκείται ικανοποιητικά ο κεντρικός έλεγχος της Κρήτης454. Κοµβικό σηµείο 

επικοινωνίας Βορά-Νότου αλλά και Ανατολής ∆ύσης, βρίσκεται κοντά στα σηµεία που 

πιθανόν ναυλουχούσε ο βυζαντινός στόλος και µπορούσε να διανείµει τις εντολές µέχρι τα 

άκρα του νησιού ικανοποιητικά.  

Το κάστρο, όπως φαίνεται, εγκαταλείφθηκε σταδιακά και µέρος του πληθυσµού που 

είχε προοριστεί να κατοικήσει εκεί, παρά τον αρχικό σχεδιασµό δεν παρέµεινε στο 

Τέµενος, επιστρέφοντας στα κερδοφόρα παράλια επανοικίζοντας τον Χάνδακα455. Μέρος 

(καλλιεργητές και τεχνίτες) που παρέµεινε µετακινήθηκε προς τον βούργο (όπου και 

σήµερα βρίσκεται το χωριό Πρ. Ηλίας {πρώην Κανλί Καστέλι}) τον οποίο και κατοίκησαν. 

Κατά τα ενετικά χρόνια το κάστρο ήταν ακόµα σε χρήση, η κατάσταση των οχυρώσεων 

παρέµενε καλή456 και έγινε έδρα Καστελανίας, η οποία µάλιστα δόθηκε στην 

αριστοκρατική οικογένεια των Querini, κατ' εξαίρεση από τις άλλες έδρες καστελανιών οι 

οποίες αποδόθηκαν σε αξιωµατούχους της Βενετίας. Να σηµειωθεί ότι ολόκληρη η περιοχή 

γύρω από τον Χάνδακα, µέχρι τα όρια νότια του Τεµένους κρατήθηκαν για το Κοινό των 

Βενετών, γεγονός που ίσως απηχεί την ιδιαίτερη αυτοκρατορική µέριµνα που είχε ο τόπος 

στα χρόνια της βυζαντινής παρουσίας457. 

Είναι αυτονόητο ότι απαιτείται ολοκληρωµένη αρχαιολογική έρευνα σε συνδυασµό µε 

άλλες ειδικότητες επιστηµόνων και την εφορεία προϊστορικών αρχαιοτήτων ώστε ο χώρος 

να αποκαλύψει τα µυστικά του τα οποία θα οδηγήσουν σε πολύτιµα συµπεράσµατα ώστε 

να γίνει δυνατή η ανασκευή της εικόνας χρήσης του Τεµένους458. 
 

 
454 Αναλυτική τεκµηρίωση του ιστορικού πλαισίου και των πολιτικών επιλογών της αυτοκρατορίας γίνεται στην 
ενότητα Ιστορική αναγκαιότητα των οχυρώσεων στην Κρήτη κατά τη Β’ βυζαντινή περίοδο. 
455 βλ. παραπάνω σ. 29, 30. 
456 βλ. παραπάνω αναφορά του Basilicata.  
457 Κατάστιχο, σ. ΙΙΙ-ΧVI. 
458 Κάτι το οποίο έχει γίνει δυνατόν µετά από 15 χρόνια αρχαιολογικών ερευνών στο χώρο της Ρεντίνας, 18 χρόνια 
ερευνών στον Πλαταµώνα, στα Σέρβια, στα Μογλενά και στο Γυναικόκαστρο της βόρειας Ελλάδας, οχυρώσεις οι 
οποίες κτίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν κάτω από παρόµοιες συνθήκες κι ανάγκες. 
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Μαλεβύζι, Καστέλι 
 

Θέση: 
βόρειο µήκος: Ν 35ο16.998΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 025ο02.250΄ 

Υψόµετρο: 277 µ. 
Όνοµα: 

Καστέλι Μαλεβυζίου και Malvicino ή Malvesìn για τους Βενετούς.  
Πληροφορίες: 

Είναι ένα από τα καστέλια που φέρεται να έχτισε ο Γενουάτης Πεσκατόρε. To 1303 

αναφέρεται ότι µε το σεισµό καταστράφηκε τελείως το κάστρο µε τους πύργους του459. 

Στην επανάσταση του 1364 τα σπίτια του καίγονται και δολοφονείται ο διοικητής του 

κάστρου. Οι βενετικές αρχές αποφάσισαν να το οικοδοµήσουν από την αρχή και αφού 

ήρθαν σε συµφωνία ζήτησαν από τους επαναστάτες να διαθέσουν τα εργατικά χέρια για 

την αποκατάστασή του. Αυτοί προτίµησαν να εγκαταλείψουν το χώρο κι έτσι έκτοτε η 

έδρα της καστελανίας  µεταφέρθηκε αλλού460. Στη θέση Καστέλι κοντά στο Κεραµούτσι, ο 

Gerola βρήκε ελάχιστα ίχνη, υπολείµατα χαµηλού τείχους πάχους 1,25µ. και σχεδίασε ένα 

τετράγωνο πύργο, µόνο αποµεινάρι του καστελιού. ∆εν βρήκε σπίτια του βούργου ούτε 

µπόρεσε να συνθέσει την εικόνα του φρουρίου461. Ο Sanders θεωρεί τα υπολείµατα του 

κτιρίου ρωµαϊκά ή βυζαντινά ερείπια σε συνδυασµό µε τα επιφανειακά όστρακα τα οποία 

παρατηρεί και τα χρονολογεί στην πρώιµη βυζαντινή περίοδο462. Στο χάρτη της 13ης 

Εφορείας463 αναφέρεται µε τα οχυρά που εµφανίζονται από τον 13ο αι. και ύστερα. 
Επιτόπια έρευνα: 

Το Καστέλι Μαλεβυζίου βρισκόταν στην ράχη στενόµακρης λοφογραµµής από βορά 

προς νότο η οποία στέκεται δυτικά του Ηρακλείου και κοντά στο χωριό Κεραµούτσι. Ένα 

έξαρµα γης µε αρκετά σκόρπια οικοδοµικά υλικά (λίθους) µαρτυρεί τη θέση που κάποτε 

βρισκόταν το φρούριο. Στη Ν∆ γωνία του χώρου διακρίνουµε τη γωνιώδη βάση του 

τείχους, (φωτ.229). Βόρεια διακρίνονται επιχωµένα ίχνη περιβόλου, όπως και στην 

κατωφερική πλαγιά ΝΑ, όπου όµως έχουν κατολισθήσει στο γκρεµό τα περισσότερα ίχνη. 

Αυτά τα υπολείµατα που φωτογράφισε ο Gerola δεν υπάρχουν σήµερα. ∆εν µπορούµε να 

ανασκευάσουµε την εικόνα του πύργου αν και µικρό έξαρµα στην κορυφή (φωτ.230) 

 
459 Gerola, σ.216. 
460 ό.π., σ.216. 
461 ό.π., σ.218. 
462 Sanders, σ.154. 
463 Συνέδριο Βυζαντινής Οχυρωτικής στα πλαίσια της έκθεσης Ώρες Βυζαντίου, Επταπύργιο Θεσαλονίκη, 
∆εκέµβριος 2001. 
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δηµιουργεί πλατφόρµα όπου θα µπορούσε να στέκεται οικοδόµηµα. Απαιτείται όµως 

καθαρισµός του χώρου και εκχωµάτιση για να βρεθούν τυχόν υπολείµµατα. Μόνο σκόρπια 

κεραµεική464 στο έδαφος αποκαλύπτει την κατοίκηση του χώρου (φωτ.231).  
Η σχέση µε το χώρο: 

Η θέση είναι κατάλληλη για παρατήρηση της βόρειας παραλίας του Ηρακλείου και 

ταυτόχρονα του εσωτερικού της περιοχής (σχεδ. 37Α). Αντικρύζει εκτός από το σύνολο 

της ακτογραµµής το Τέµενος (10,5 χλµ.), τη Μέλισα (14,5 χλµ.) και ελέγχει το δρόµο του 

Μαλεβυζίου προς την ενδοχώρα. Το γειτονικό Κεραµούτσι κατοικείται κατά τη Β' 

βυζαντινή περίοδο465. ∆εν υπάρχουν άλλα χωριά σε κοντινή απόσταση. 
Παρατηρήσεις: 

Η διαπίστωση του Gerola ότι το οχυρό ήταν ευπρόσβλητο λόγω της φύσης του 

εδάφους αποδείχθηκε βάσιµη στην επανάσταση του 1364. Οι πληροφορίες για την 

παλαιότητα των οχυρώσεων αποτελούν ένδειξη για την επιλογή της θέσης σε 

προγενέστερες περιόδους, θέση που αξιοποιήθηκε κατά τη Β' βυζαντινή εποχή. Οχυρό 

κτίσµα άγνωστων διαστάσεων βρισκόταν στη θέση αυτή, µε πύργο ή πύργους που θα 

ασκούσαν παρατήρηση στη βόρεια ακτή σε σχέση µε τις άλλες οχυρές θέσεις και πιθανόν 

βίγλες οι οποίες σήµερα δεν σώζονται. Να σηµειωθεί ότι η θέση ελέγχει την παραλία 

Αρµυρού – Αµµουδάρας µία αµµουδερή παραλία 3,5 χλµ. (έως το Ηράκλειο), κατάλληλη 

για άµεση απόβαση, αυτήν ακριβώς την ακτή στην οποία αποβιβάστηκε ο βυζαντινός 

στρατός το 960466.  

 

 

∆υτική Κρήτη, σηµερ. ν. Ρεθύµνου 
 

Άνω Σύβριτος,  Κάστελος 
 

Θέση: 
βόρειο µήκος: Ν 35ο15.490΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 024ο38.949΄ 

Υψόµετρο: 566µ. 
Όνοµα: 

Απάνω Σύβριτος467 και Κάστελος468. 
Πληροφορίες: 

Οι πληροφορίες που σώζονται για το συγκεκριµένο χώρο της οχύρωσης είναι λιγοστές. 

Η ονοµασία Σύβριτος προέρχεται από την αρχαία πόλη της Συβρίτου που βρισκόταν από 

 
464 Η κεραµεική µας παραπέµπει στον ενδέκατο και δωδέκατο αι. 
465 Φαντάκης, σ.113. 
466 Αλεξάκη Ιωάννη, Η εις Κρήτην απόβασις και η πρώτη µάχη του Ν. Φωκά, ΚΧ  ΙΕ’-ΙΣΤ’ τευχ.ΙΙ, σ.43. 
467 Ο Mariani και ο Ν. Πλάτων ετυµολογούν το όνοµα από το προελληνικό συνθετ. σύ ή σού που σηµαίνει νερό 
και το δεύτερο συνθετ. βρίτυ που σηµαίνει γλυκύς Σπανάκης, σ.744. 
468 Ύψωµα πάνω από το χωριό Καλογέρου ανατ. από το χωριό Θρόνος, περιοχή Αµαρίου. 
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τα κλασικά ακόµα χρόνια πάνω στο λόφο βορειοδυτικά του χωριού Θρόνος. Μέσα στο 

χωριό διακρίνεται και σήµερα κάτω από το µεταγενέστερο ναΐσκο της Παναγίας ψηφιδωτό 

δάπεδο παλαιοχριστιανικής βασιλικής469. Υπήρξε έδρα επισκοπής κατά την Α' Βυζαντινή 

περίοδο αλλά εγκαταλείφθηκε µετά την αραβοκρατία470. Στην περιοχή της Συβρίτου 

(κοντά στον Κάστελο) βρέθηκαν ίχνη βασιλικής και σε εκτεταµένη ανασκαφή βρέθηκε 

ψηφιδωτό δάπεδο, βυζαντινός λουτήρας, βυζαντ. όστρακα και βυζαντινά κτίσµατα. 

Βρέθηκαν στον χώρο δύο αραβικά νοµίσµατα του 9ου αι. και τρία χάλκινα εποχής Αλεξίου 

Α' Κοµνηνού (1081-1118)471. Η Απάνω Σύβριτος αποτελούσε βυζαντινή και µετέπειτα 

ενετική τούρµα472, αργότερα (14ος αι.) µετατράπηκε σε καστελανία µε έδρα το χωριό 

Θρόνος. Αφού περιλαµβάνεται ήδη σαν τούρµα στο έγγραφο διανοµής του 1212 ο 

Σπανάκης τη θεωρεί ως επιβιώσασα κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο473. Ο Lorenzo de 

Monacis στο Χρονικό του για την ιστορία της Κρήτης, γράφει ότι ο δούκας Jacopo Tiepolo 

(1211-1217), κατά την εκδήλωση της πρώτης επανάστασης Κρητών µε την υποκίνηση του 

Μ. Σανούδου αναγκασµένος να εγκαταλείψει βιαστικά την πρωτεύουσα µετακινήθηκε στο 
Τέµενος, και από εκεί σε τόπο οχυρώτατο εκ φύσεως και πολύ δυνατό, που ονοµάζεται 
Απάνω Σύβριτος, όπου µαζί µε το στρατό ασφαλίστηκε και κάστρο εκεί έκτισε 474. Ο Spratt 

θεωρεί τη θέση, σηµείο κλειδί για την επικοινωνία βόρειας και νότιας θάλασσας. Η έρευνα 

του Gerola τον οδήγησε στο να εντοπίσει οχυρωµένη θέση στην περιοχή, όχι όµως εκεί 

που τοποθετεί το φρούριο ο Spratt475 δηλ. στο χωριό Θρόνος αλλά 800 µ. αµατολικά 

πάνω από το χωριό Καλογέρου (σχέδ. 38), όπου στο βραχώδες ύψωµα που στέκει βόρεια 

από το χωριό, βρήκε τα ίχνη του Κάστελου. Εκεί διέκρινε υπολείµµατα τείχους και βάσεις 

πύργων, φωτογράφισε ένα τµήµα οχυρωµατικού περιβόλου το οποίο δεν διακρίνεται 

σήµερα και παρατήρησε ότι δεν µπορεί να βεβαιώσει αν αυτό που βλέπει είναι αυτό που 

έκτισε ο κυνηγηµένος Tiepolo476. ∆ιέκρινε στο νότιο τείχος δύο προεξοχές οι οποίες ήταν 

βάσεις πύργων και ίχνη τείχους σε χαµηλό ύψος. Στον χάρτη της 13ης Ε.Β.Α.477 η θέση 

περιλαµβάνεται στα οχυρά που κτίζονται µετά τον 13ο αι. 
Επιτόπια έρευνα: 

Ο λόφος πάνω από το χωριό Καλογέρου (φωτ. 232), στον οποίο µας οδήγησε η 

έρευνα του Gerola, φιλοξενεί πράγµατι τα ερείπια οχυρώσεων. Ανεβήκαµε από την 

 
469 Sanders, σ.161. Ο Τσουγκαράκης χρονολογεί στον 5ο αι. τη βασιλική, Τσουγκαράκης Crete, σ.326,327. 
470 Τσουγκαράκης Crete, σ.326. 
471 Την ανασκαφή διενήργησε ο Κ. Καλοκύρης το 1985. Καλοκύρη Κ., Η βασιλική της βυζαντινής Συβρίτου, ΚΧ  
ΙΓ', σ.31, 33 και Σπανάκης, σ.744. 
472 Αναφέρεται Απάνω Σύβριτος και Κάτω Σύβριτος. Αντιστοιχούν µε τις περιοχές επαρχ. Αµαρίου και επαρχία Αγ. 
Βασιλείου. Κατά τη Β' βυζαντ. περίοδο ήταν δύο ξεχωριστές τούρµες, Γάσπαρης Χ., Από τη βυζαντινή στην Ενετική 
Τούρµα, Σύµµεικτα 14, (2001), σ.172. Η µετέπειτα καστελανία Αµαρίου ήταν η βυζαντινή Απάνω Σύβριτο και είχε έδρα στο 
σηµερινό χωριό Θρόνος µε 58 χωριά, ενώ η περιοχή Αγ. Βασιλείου µε έδρα το Καστέλι Αγ. Βασιλείου ήταν η βυζαντ. Κάτω 
Σύβριτα, µε 65 χωριά. Σπανάκης Στ., Στατιστικές ειδήσεις περί Κρήτης του τέλους του 16ου αι., ΚΧ ΙΒ', σ.323. 
473 Σανάκης, σ.744. 
474 Gerola σ.191. 
475 Spratt, ΙΙ, σ.104. Ο Σπραττ βλέπει τις κλασικές ελληνιστικές οχυρώσεις της αρχαίας πόλης Σύβριτα, που 
βρίσκονται στο λόφο πάνω από το Θρόνο, Sanders, σ.161. 
476 Gerola, σ.192. 
477 Συνέδριο Βυζαντινής Οχυρωτικής στα πλαίσια της έκθεσης Ώρες Βυζαντίου, Επταπύργιο Θεσαλονίκη, 
∆εκέµβριος 2001. 
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ανατολική πλευρά όπου και προστατεύεται ο χώρος στην κορυφή από τείχος. 

Πρόκειται για οχυρωµατικό περίβολο πάχους 1,80µ. (όσο µέτρησε ο Gerola), (φωτ.233), 

όπου τα ίχνη του χάνονται µέσα στην πυκνή απροσπέλαστη βλάστηση (φωτ. 234). Στην 

ανατολική πλευρά πράγµατι διακρίνονται βάσεις πύργου που εδράζονται στο βράχο (φωτ. 

235). Η τοιχοποιία αποτελείται από αργολιθοδοµή (φωτ. 236) και ενδιάµεσα συνδέεται µε 

ισχυρό κονίαµα µε κουρασάνι (φωτ. 237). Στις γωνίες και εξάρµατα του εδάφους ο 

περίβολος σχηµατίζει πυργώµατα (φωτ.238). Στη δυτική και νότια πλευρά λείπει τελείως ο 

οχυρωµατικός περίβολος λόγω του απόκρηµνου του εδάφους. 
Η σχέση µε το χώρο: 

Η θέση βρίσκται σε στρατηγικό σηµείο για την επικοινωνία Βορά Νότου όπως 

διαπιστώνει και ο Spratt (φωτ. 239). Όλη η κοιλάδα του Αµαρίου στα νότια είναι ορατή 

από τον Κάστελο µέχρι τον αυχένα πάνω από την Αγία Γαλήνη που αποτελούσε επίνειο 

της Συβρίτου κατά τα αρχαία χρόνια, καθώς και το πέρασµα στα βόρεια που οδηγεί κοντά 

από το Αρκάδι στο Ρέθυµνο. ∆ρόµος σε χρήση από τα αρχαία χρόνια, δίπλα από το 

ποτάµι, ξεκινώντας τα παράλια, περνάει από την κοιλάδα όπου ο βυζαντ. ναός του Αγ. 

Ευτυχίου (11ου αι.), κοντά στο Χρωµοναστήρι, διασχίζει µία δεύτερη κοιλάδα και φθάνει 

στο σηµείο όπου βρίσκεται ο Κάστελος. Από εκεί στο νότο διασχίζει την εύφορη κοιλάδα 

του Αµαρίου µέχρι την έξοδό του στη νότια θάλασσα. Τα χωριά Μοναστηράκι, Αγ. Άννα 

και Σµιλιές ήταν κτήµατα της βυζαντινής οικογένειας των Βαρούχων478. Η περιοχή έχει 

δεχτεί και άραβες να κατοικήσουν µετά το 961, στα νότια της κοιλάδας. Πρόκειται για τα 

χωριά της Αµπαδιάς. Επειδή ήταν περιοχή προφυλαγµένη θεωρήθηκε πως οι Άραβες θα 

ήταν ευκολώτερα κάτω από επίβλεψη479. Τα χωριά αυτά ήταν σε θέση ορατή από την 

οχύρωση (βλ. φωτ.239). Εκτός από τα παραπάνω και τα χωριά Μοναστηράκι, Αµάρι, 

Βυζάρι, Πλατάνια, Θρόνος, Μέρωνας, Απόστολοι, Καλογέρου ήταν κατοικηµένα στη Β' 

βυζαντινή περίοδο480. Στα δυτικά, σε απόσταση 20,5 χλµ. Η θέση αντικρύζει τον Κάστελο 

Μονοπαρίου, ανάµεσα από τις βουνοκορφές που υψώνονται γύρω (φωτ. 239). Σε 

οποιαδήποτε άλλη θέση της περιοχής δεν υπάρχει οπτική επαφή µε το εν λόγω 

φρούριο481. 
Παρατηρήσεις: 

Η οχύρωση της Συβρίτου στον Κάστελο είναι φανερό ότι προϋπάρχει του 13ου αι. 

όπου φέρεται ότι την έκτισε ο δούκας Τιέπολο. Τα δοµικά στοιχεία του λόφου, η µη 

µετέπειτα χρήση του χώρου, το χαµηλό ύψος των τειχών τα οποία έχουν δεκτεί 

εκτεταµένη καταστροφή482 αλλά και η θέση συνηγορούν σ' αυτό. Η επαρχία διασώζει 

έντονα βυζαντινα στοιχεία, βυζαντινές εκκλησίες, ήταν πυκνοκατοικηµένη από τα αρχαία 

χρόνια και η θέση που κτίζεται ο Κάστελος δεν συµπίπτει µε την ελληνιστική και ρωµαϊκή 

 
478 Σπανάκης, σ.99. 
479 Για τους οικισµούς µε αραβικό στοιχείο, ιδιαίτερα για την περιοχή της Αµπαδιάς, βλ. παραπάνω σελ.27. 
480 Φαντάκης, σ. 93-100 
481 Γιατί η ορατότητα είναι επιτρεπτή ανάµεσα από ένα µικρό άνοιγµα των βουνών προς τα δυτικά. 
482 Η οποία δεν µαρτυρείται κατά τα βενετικά χρόνια. Πιθανόν η αναφορά του Σπανάκη (ό.π., σ.99), για 
καταστροφή στα αραβικά χρόνια ευσταθεί. 



 

Νίκος Μ. Γιγουρτάκης, Μεταπτυχιακή εργασία,  «Βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη, Β\βυζαντινή περίοδος» 

103

                                                

ακρόπολη πάνω από το χωριό Θρόνος. Αυτή η ιδιαιτερότητα δείχνει ότι δεν 

προτιµήθηκε η κατοικηµένη θέση της Αρχαίας ακρόπολης της Συβρίτου για την ανέγερση 

οχύρωσης αλλά το ακατοίκητο483, όµως οχυρό ύψωµα του Κάστελου. Επιλογή που θα 

έγινε στη Β' βυζαντινή περίοδο.  Ας σηµειωθεί πως θα ήταν απίθανο, (µάλλον αδύνατο) 

στον κυνηγηµένο δούκα Τιέπολο να χτίσει µέσα σε τρεις µήνες φρούριο. Πρόκειται για 

οχύρωση που στέγαζε φρουρά, (φρούριο) το οποίο βρισκόταν στη µέση ακριβώς του 

Ρεθυµνιώτικου άξονα Βορά Νότου και στη µέση της νευραλγικής πεδιάδας του Αµαρίου. Σ'  

αυτό συνηγορεί και η στρατηγική σχέση µε το φρούριο στο Μονοπάρι484. 
 
___________________________________________________________________ 

Μονοπάρι 
 
Θέση: 

βόρειο µήκος: Ν 35ο174.783΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 024ο25.700΄ 

Υψόµετρο: 428µ. 
Όνοµα: 

Μονοπάρι, Καστέλι, Bonriparo, Belriparo. 
Πληροφορίες: 

Ο Spratt έφτασε στο χώρο του Μονοπαρίου από το Ρέθυµνο και περιέγραψε τη 

διαδροµή σαν τον εσωτερικό δρόµο επικοινωνίας της παραλίας (µέσω Μονοπαρίου), προς 

την αρχαία Λάππα, (σηµ. Αργυρούπολη). Χαρακτήρισε ως  µεσαιωνικό το τµήµα του 

οχυρωµατικού περιβόλου µε τους πύργους, ενώ διέκρινε τριπλό τείχος (το οποίο 

σχεδίασε) να προστατεύει την πρόσβαση από τα βόρεια. Σχεδίασε ένα χαρακτικό µε τον 

τρόπο της εποχής του (σχεδ. 39),  ενώ ανέφερε ότι στο λόφο υπήρχε αρχαιότερη πόλη485. 

Ο Gerola επισκέφθηκε το χώρο, σχεδίασε την κάτοψη του φρουρίου (σχεδ. 40), και 

περιέγραψε αναλυτικά τα υπάρχοντα κτίσµατα. Κατέταξε το οχυρό στις κατασκευές τις 

οποίες δεν χρονολογεί486. Φωτογράφισε κάποια σηµεία και παρέθεσε δύο σκαριφήµατα για 

τον κεντρικό πύργο του περιβόλου και ένα για την κατασκευή της πύλης του φρουρίου. 

Γράφει ότι φαίνεται να είναι κατασκευασµένο από τους Γενοβέζους αλλά µεγάλο µέρος 

του πρέπει να προϋπήρχε487. Υπήρξε έδρα καστελανίας κατά τα ενετικά χρόνια. 

Ο Ξανθουδίδης το περιέλαβε το 1903 στα οχυρά που ίδρυσε ο Πεσκατόρε488. 

 

 

483 Ο λόφος δεν έχει επιφανειακή κεραµεική και κανένα ίχνος κατοίκησης (ερείπια κτισµάτων ή διάσπαρτο 
οικοδοµικό υλικό). 
484 Βλ. αµέσως παρακάτω. 
485 Spratt, ΙΙ, σ.114-116. 
486 Altre fortificazioni, Gerola, σ.265-271. 
487 επί λέξει quando, fondato -pare- dai Genovesi. ∆ιαπιστώνει αµέσως παρακάτω την παλαιότητα του φρουρίου 
(παλαιότερη από το 1206 εποχή), larga parte esso presse alle vicende storiche di quell' epoca turbolenta, Gerola, 
σ.265. 
488 Ξανθουδίδης Στ., Εκ της εν Κρήτη Ενετοκρατίας. Η ίδρυσις, εφηµ. Νέα Ελευθερία, Ηράκλειο (28-9-1903), σ.3, 
στο Μελετήµατα, επιµ. Παναγιωτάκη Ν., ∆ετοράκη Θ., β' έκδοση, Ηράκλειο 2002, σ.86. 
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O Sanders το ονοµάζει βενετσιάνικο φρούριο αλλά αναφέρει ότι υπάρχουν ίχνη 

προηγούµενων οχυρώσεων, πιθανώς ελληνιστικής περιόδου. Όστρακα ελληνιστικά και 

ρωµαϊκά βρίσκει στην επιφάνεια του οχυρού489.  

Ο Σπανάκης το αναφέρει σαν βενετσιάνικο φρούριο και γράφει ότι το 1217 ο 

καστελάνος του φρουρίου Pietro Filicanevo490 έκλεψε άλογα κι άλλα ζώα του κρητικού 

ευγενή και µεγαλογαιοκτήµονα Ιωάννη Σκορδίλη491 και παρά τις διαταγές του ∆ούκα 

Κρήτης δεν τα επέστρεψε. Αυτό υπήρξε αφορµή για την επανάσταση των δύο Συβρίτων 

(Απάνω και Κάτω) η οποία διήρκεσε από το 1217 έως το 1236. Ο Σπανάκης µεταφέρει την 

άποψη του Εµµ. Λαµπρινάκη ότι το Μονοπάρι ήταν ο πύργος των Μελισσηνών, που 

κτίστηκε πάνω στα ερείπια της αρχαίας Ιωνίας το 1185, σε υψηλή και απόκρηµνη θέση µε 

µακρύ βυζαντινό τείχος και 3 ψηλούς πύργους µε µαρµάρινη πύλη492. 

Ο Pendlebury γράφει ότι κατά την επίσκεψή του το 1935 παρατήρησε βενετσιάνικα 

κτίσµατα και όστρακα ελληνιστικής περιόδου493. 

Στη µελέτη του για καταγραφή αρχαιολογικών θέσεων στο νοµό Ρεθύµνης ο 

Στρατιδάκης αναφέρει και το Μονοπάρι494. 

Στον χάρτη της 13ης Ε.Β.Α.495 περιλαµβάνεται στα οχυρά που κτίζονται µετά τον 13ο 

αι. ενώ στον κατάλογο της έκθεσης για την στρατιωτική οχυρωτική µε τον αριθµό 23 

υποµνηµατίζεται Monopari: Built probably by Enrico Pescatore on an isolated hill known 
as Castelo 496. 
Επιτόπια έρευνα: 

Ο λόφος που πάνω του είναι κτισµένο το φρούριο Μονοπάρι είναι εξαιρετικά οχυρή 

θέση (φωτ.240). Περιβάλλεται από τη δυτική, νότια και ανατολική πλευρά από τον 

παρακείµενο χείµαρο ο οποίος αγκαλιάζει το λόφο και σχηµατίζει κάθετους 

απροσπέλαστους γκρεµούς (φωτ. 241) από τις τρεις αυτές πλευρές (σχεδ. 41). Η µόνη 

προσβάσιµη πλαγιά είναι η βορεινή στην οποία και συναντούµε τις οχυρώσεις (φωτ.242). 

Ανηφορίζοντας για να µπούµε στο φρούριο ακολουθούµε λιθόστρωτο µονοπάτι το οποίο 

διασχίζει το προτείχισµα το οποίο σχηµατίζει γωνιώδη προεξοχή και πίσω απ'  αυτό σε 

πλάγια διαδροµή, παράλληλη µε τα τείχη (φωτ. 243), φτάνει στο χώρο όπου βρισκόταν η 

πύλη (σχεδ. 40). Μελετώντας τον οχυρωµατικό περίβολο ο οποίος εκτείνεται από 

ανατολικά στα δυτικά καλύπτοντας όλη τη βόρεια πλευρά του λόφου παρατηρούµε τα 

 

 
 

489 Sanders, σ.163. 
490 Gerola, σ.265, Μανούσακας Μ.Ι., Νέα Βενετικά έγγραφα επί Λεονάρδου Ντελλαπόρτα, ΚΧ ΙΒ', σ.431 και 
Σπανάκης, σ.546-7. 
491 Μία από τις διαπιστωµένα βυζαντινές οικογένειες της Κρήτης (βλ. παραπάνω). 
492 ∆εν αναφέρει από που αντλεί τις πληροφορίες του ο Λαµπρινάκης, Σπανάκης, σ.547. 
493 Pendlebury J.D.S., The Archaeology of Crete, An introduction, Νέα Υόρκη 1963, σ.360. 
494 Αναφέρει το Μονοπάρι σαν θέση µε προϊστορικά ευρήµατα χωρίς περαιτέρω πληροφορίες, Στρατιδάκης Χάρης 
Κ., Αρχαιολογικές θέσεις στο νοµό Ρεθύµνης, Κρητολογικά Γράµµατα 11, (1995), σ.319. 
495 Συνέδριο Βυζαντινής Οχυρωτικής στα πλαίσια της έκθεσης Ώρες Βυζαντίου, Επταπύργιο Θεσαλονίκη, 
∆εκέµβριος 2001. 
496 Military Architecture in Crete. Man and Monument, Catalogue of photographic exhibition, ΥΠ.ΠΟ., 13η Ε.Β.Α., 
∆ήµος Αγ. Νικολάου, Άγιος Νικόλαος 2000. 
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εξής: Το τείχος έχει πάχος δύο µέτρα497, η τοιχοποιία του αποτελείται από 

αργολιθοδοµή (φωτ. 244) µε παρένθετες πλίνθες και ισχυρό κονίαµα µε κουρασάνι 

(φωτ.245). Ξεκινώντας από το ανατολικό άκρο µετά από 30µ. συναντούµε ερειπωµένο 

πύργο (Β στο σχεδ. του Gerola, και σχεδ. 42Α), (φωτ. 246). Μετά από διάστηµα  24 

µέτρων συναντούµε τετράγωνο πύργο πάχους 1,35µ. (C στο σχέδιο του Gerola), (φωτ. 

247), ο οποίος είναι ο ισχυρότερος και ψηλότερος όλων. Πρόκειται για µία ενδιαφέρουσα 

κατασκευή η οποία µας παρέχει πολλές πληροφορίες. Αποτελείται από δύο ορόφους (το 

υπόγειο είναι επιχωµένο σήµερα, το διακρίνουµε εξωτερικά φωτ. 248), βλέπουµε το 

επίπεδο που βρίσκεται σε συνέχεια µε το χώµα εσωτερικά του τείχους (φωτ. 249). 

∆ιακρίνουµε τη γένεση θόλου ο οποίος έκλεινε το οικοδόµηµα δηµιουργώντας ταράτσα µε 

επάλξεις, (ένα τρίτο επίπεδο. Σήµερα έχει καταρρεύσει µεγάλο µέρος της οροφής αλλά 

αυτό που παραµένει µας αποκαλύπτει την εικόνα της κατασκευής, φωτ. 247). Ο Gerola 

σχεδίασε το όλο οικοδόµηµα αποκαθιστώντας τη συνολική εικόνα της κατασκευής (σχεδ. 

42Β). Είναι εµφανής η προσθήκη ή επέµβαση στο κτίσµα στο εσωτερικό του µε την 

ύπαρξη υποστηρικτικού τόξου το οποίο έχει τοποθετηθεί µεταγενέστερα (φωτ. 250 

αριστερά). Η τοιχοδοµία της οροφής αποτελείται από χυτή τοιχοποιία µε ισχυρό και 

πλούσιο κονίαµα, σήµερα απολιθωµένο και αδιάρηκτα συνδεδεµένο µε τους λίθους (βλ. 

προηγούµενη φωτογραφία). Στο επίπεδο του πατώµατος διακρίνουµε οπές πρόσφυσης 

ξυλοδοκών που υποβάσταζαν το πάτωµα που χώριζε το υπόγειο µε το ισόγειο διαµέρισµα 

(φωτ. 249). Στο βόρειο τοίχο ανοίγονται 4 βελοθυρίδες (δύο για κάθε πάτωµα), (φωτ. 

251). Η τοιχοποιία του πύργου είναι ενδεικτική της µεσοβυζαντινής οχυρωτικής τέχνης, µε 

επάλληλες σειρές πλίνθων και εξωτερικό επίχρισµα, όπως µας αποκαλύπτεται στην 

ανατολική του πλευρά σε µεγάλο τµήµα της επιφάνειάς του (φωτ. 248 και 252). Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό βυζαντινής τοιχοποιίας είναι η πλινθοπερίκλειστη τεχνική που συναντούµε 

σε ολόκληρη την κατασκευή του πύργου (φωτ. 251, 248 και 253). Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση η τοιχοποιία αποτελείται από άτακτο πλινθοπερίκλειστο σύστηµα 

τοιχοδοµίας498 Στη βάση του πύργου βρίσκουµε αδρά επεξεργασµένους λίθους µεγάλου 

µεγέθους οι οποίοι αποτελούν την ισχυρή θεµελίωση (φωτ. 253 και 254). Ο εν λόγω 

πύργος στέκεται πάνω από την είσοδο στο προτείχισµα (όπου και το πλέον προσβάσιµο 

σηµείο στο χώρο του φρουρίου) προστατεύοντας ταυτόχρονα τη διαδροµή προς την 

πύλη.   

Μετά από 36µ. τείχους του περιβόλου συναντούµε τον πύργο (D στο σχέδιο του 

Gerola) ο οποίος είναι τετράγωνος, συµπαγής, ενισχυµένος µε ισχυρότατο κονίαµα499 

πλάτους 5µ. ο οποίος προβάλλει 6,60µ. από το τείχος (φωτ. 255, 256). Μετά από 27 

µέτρα περιβόλου συναντούµε ένα σύστηµα δύο συµπαγών πύργων οι οποίοι 

 

 
             

           
      

497 δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί το ύψος του καθότι δεν σώζεται σε ολόκληρο το ύψος σε κανένα σηµείο. 
498 Βλ. γλωσσάρι οχυρωτικής. Η τοιχοποιία την εποχή των Κοµνηνών (1081-1204) χαρακτηρίζεται από το ότι οι
πλίνθοι δεν είναι αυστηρά τοποθετηµένοι σε πλινθοπερίκλειστο σύστηµα ούτε υπάρχουν οι σειρές των πλίνθων σε
κανονικά διαστήµατα. Είναι δυνατό να υπάρχει µια σειρά πλίνθων και ακόµη στους στους κάθετους αρµούς
κοµµάτια πλίνθων που περικλείουν τις πέτρες µε ακανόνιστο τρόπο, Βυζαντινή Καστροκτισία, σ.176. 
499 Το εντοπίζει και ο Gerola σ.269. 
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προστατεύουν αµφίπλευρα την είσοδο στην πύλη του φρουρίου (Ε στο σχέδιο του 

Gerola). Είναι κτισµένοι µε έξεργους λίθους στο σύνολό τους (φωτ. 257 και 258) και 

εσωτερικά δεν ανέρχονται πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Σχηµατίζουν µία στενή, 

καλά ελεγχόµενη είσοδο η οποία δεν διακρίνουµε αν αποτελούνταν από σκαλοπάτια ή 

κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα)500 (φωτ. 259). Μετά από 37 περίπου µέτρα προς τα δυτικά ο 

οχυρωµατικός περίβολος τελειώνει αγκαλιάζοντας το δυτικό βραχώδη σχηµατισµό, 

φτάνοντας στο δυτικό γκρεµό. Στο εσωτερικό του φρουρίου δεν υπάρχουν ίχνη πολλών 

οικοδοµηµάτων. Στην ανατολική πλευρά στο δεύτερο φυσικό επίπεδεο στο µέσον περίπου 

του χώρου (G το σχέδιο του Gerola) βρίσκουµε µία διπλή κατασκευή κινστέρνας, 

επιχρισµένη εσωτερικά µε υδραυλικό κονίαµα (φωτ. 260), µε τοίχο πάχους 1µ. (φωτ. 261) 

η οποία χωρά τεράστιες ποσότητες ύδατος (φωτ. 262). Στο βόρειο ανατολικό άκρο του 

οχυρού δίπλα στην έναρξη του περιβόλου στέκεται σε ικανό ύψος τετράγωνο οικοδόµηµα 

(φωτ. 263) το οποίο έχει πάχος τοίχου 1,30µ. Εσωτερικά επιχρίεται µε υδραυλικό κονίαµα 

από ένα σηµείο και κάτω501 και φέρει εξωτερικά στο µέσο του ύψους του αγωγούς 

υπερχείλισης (φωτ. 264 και 257). Θα το χαρακτηρίζαµε σαν κινστέρνα αν δεν είχε σαφώς 

διαγραφόµενη άνετη είσοδο από τη δυτική πλευρά (φωτ. 263). Άλλα ίχνη οικοδοµηµάτων 

στο εσωτερικό του φρουρίου δεν σώζονται. Συναντούµε, όµως στο βόρειο ανατολικό 

πλάτωµα (α' επίπεδο εδάφους), αµέσως δίπλα (νότια) και κατά µήκος του οχυρωµ. 

περιβόλου πολλά κατάλοιπα κτιρίων µε τη µορφή έξεργων ή ακατέργαστων λίθων, όπως 

και κοµµάτια κονιάµατος. Σε κάποια σηµεία διακρίνουµε ακαθόριστα ίχνη θεµελίωσης502. 
Η σχέση µε το χώρο: 

Όπως αναφέραµε ήδη, ο Κάστελος βρίσκεται σε θέση γειτνίασης (60µ. Νότια) µε τον 

εσωτερικό δρόµο επικοινωνίας Αµαρίου > Αργυρούπολης > Κυριακοσέλια > Κυδωνίας. Σε 

απόσταση 1χλµ. βορειοδυτικά από τον Κάστελο βρίσκεται ο σηµερινός οικισµός Μονοπάρι 

ο οποίος κατοικείται ήδη από τη Β' βυζαντινή περίοδο503. Σε µικρή απόσταση από το 

φρούριο, προς τα δυτικά, πάνω στη διαδροµή της ενδοχώρας βρίσκονται οι οικισµοί Άνω 

και Κάτω Μαλάκι. Στο Άνω Μαλάκι η εύρεση βασιλικής όπως και η ύπαρξη ναού της 

Παναγίας (13ου αι.) οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικισµός κατοικήθηκε συνέχεια κατά 

την Α' και Β' βυζαντινή περίοδο504. Ανατολικά του χώρου σε απόσταση 3χλµ. βρίσκεται το 

χωριό Αρµένοι που θεωρείται σαν ένα από τα σηµεία τα οποία κατοίκησε τµήµα στρατού 

του Νικηφόρου Φωκά αποτελούµενο από Αρµένιους505. Στα ανατολικά και λίγο βόρεια του 

Κάστελου (1 χλµ.) συναντούµε το οµώνυµο χωριό Κάστελος, το οποίο οικοδοµείται στη 

νότια πλαγιά υψώµατος το οποίο (ύψωµα), αντικρύζει απευθείας τη βόρεια παραλία του 

Ρεθύµνου. Αν και οι πηγές δεν αναφέρουν κάτι για πιθανή κατοίκηση κατά τα βυζαντινά 

 
500 Λόγω της πυκνής βλάστησης που καλύπτει την κατασκευή. 
501 Είναι επιχωµένο σε µεγάλο βαθµό σήµερα. 
502 Είναι πιθανόν η ίδια εικόνα πρέπει να επικρατούσε και κατά τις αρχές του 20ου αι. για το λόγο αυτό ο Gerola 
δεν καταγράφει ίχνη οικοδοµηµάτων, όπως κάνει συνήθως σε άλλες θέσεις. 
503 Τσουγκαράκης Crete, σ. 331 και Φαντάκης, σ.84. 
504 Τσουγκαράκης Crete, σ. 331. 
505 Βλ. προηγ. αναφορά στην κατοίκηση αλλοεθνών στην Κρήτη κατά τα βυζαντινά χρόνια (σελ. 25-28). Επίσης, 
Τσουγκαράκης Crete, σ.122, και Φαντάκης, σ.81. 
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χρόνια, τα ελάχιστα ερείπια στην κορυφή του λόφου ίσως αποτελούν τα υπολείµατα 

πύργου-βίγλας, δεδοµένου ότι η θέση βρίσκεται σε ενδιάµεση οπτική επαφή ανάµεσα στο 

Μονοπάρι και στην παραλία. Να σηµειώσουµε εδώ ότι το ίδιο το κάστρο Μονοπαρίου δεν 

αντικρύζει άµεσα τη βόρεια παραλία παρά µόνο διαγώνια προς τη µεγάλη αµµουδιά της 

Γεωργιούπολης506. Στο παραπλήσιο χωριό Καλονύκτι (ή Καλονύχτη), σώζεται η παράδοση 

πως πήρε το όνοµά του επειδή εκεί διανυκτέρευσε ο Νικηφ. Φωκάς.  

Ο Κάστελος Μονοπαρίου αντικρύζει απευθείας δύο οχυρές θέσεις της ενδοχώρας: τον 

Κάστελο στη Σύβριτο, βαθιά στα ανατολικά (20,5χλµ.) και το Καστέλι στα Κυριακοσέλια 

(31,8 χλµ. δυτικά). 
Παρατηρήσεις: 

Η θέση του Μονοπαρίου έχει τον οχυρό της χαρακτήρα από τη φύση του εδάφους. 

Έχει επίσης και την ορατότητα στη γύρω περιοχή. Ο έλεγχος της ενδοχώρας του 

Ρεθύµνου συµπληρωµατικά µε το κάστρο Συβρίτου θα ήταν σχεδόν πλήρης. Η ίδια η 

κατασκευή φέρει στοιχεία που καταδείχνουν ότι πρόκειται για σοβαρό οχυρωµατικό έργο 

το οποίο συνδυάζει σηµαντικά, άρα ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Το 

πάχος του περιβόλου (2µ.), η ύπαρξη ισχυρού κονιάµατος και το υπόλευκο εξωτερικό 

επίχρισµα είναι χαρακτηριστικά της µέσης βυζαντινής περιόδου στον ελλαδικό χώρο507. Η 

πλινθοπερίκλειστη τεχνική που συναντούµε στον κεντρικό πύργο αποτελεί χαρακτηριστικό 

της Κοµνήνειας περιόδου508. Ο πύργος αυτός κυριαρχεί στο µέσον της οχυρωµατικής 

γραµµής στα βόρεια, έτσι που µας υποψιάζει ότι πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό της 

οχυρωτικής τέχνης. Πράγµατι, στα οχυρωµατικά έργα που αποδίδονται στο Μανουήλ 

Κοµνηνό, συναντούµε την οικοδόµηση ενός αποµονωµένου φρουρίου στην ευρύτερη 

περιοχή της Περγάµου στα χρόνια 1162-1173 το οχυρό Asar. Το οχυρό στο κέντρο του 

οχυρωµατικού περιβόλου διαθέτει πύργο ο οποίος είναι τετράγωνος µε παρόµοια 

τοιχοδοµία µε αυτήν του Μονοπαρίου. Επάλληλες σειρές πλίνθες, διακόπτουν τη 

φροντισµένη αργολιθοδοµή που διακόπτεται µε σειρές αδρά εξεργασµένων λίθων. 

Χαρακτηριστικά που αποδίδει ο Clive Foss στα οχυρωµατικά έργα του Μανουήλ 

Κοµνηνού509 (φωτ. 265). Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η τοιχοποιία του εν λόγω 

πύργου διαφέρει από την τοιχοποιία των υπολοίπων της βόρειας οχυρωµατικής σειράς. 

Αυτό αποτελεί ένδειξη διαφορετικών φάσεων στην οχύρωση του Μονοπαρίου. Οι 

υπόλοιποι πύργοι µορφολογικά και κατασκευαστικά διαφέρουν. Γνώµη µας είναι, ότι 

πιθανόν αποτελούν µεταγενέστερη προσθήκη πάνω στον οχυρωµατικό περίβολο, ο οποίος 

εµφανώς ανήκει στην ίδια οικοδοµική φάση µε τον κεντρικό πύργο. 

Η ύπαρξη προτειχίσµατος προσθέτει, επίσης, στοιχεία που συνηγορούν ότι πρόκειται 

για κτίσµα βυζαντινής περιόδου. Η επιφυλακτική συναίνεση του Gerola ότι πρόκειται για 

 
506 Βλ. παρακάτω στην εργασία µας αναφορά στις θέσεις των κάστρων σε σχέση µε τις ακτές. 
507 Μουτσόπουλος Ν., Ανασκαφές βυζαντινών Κάστρων στη ∆. Μακεδονία, ΑΕΜΘ 6, Θεσσαλονίκη 1995, 
σ.18. 
508 Βλ. παραπάνω υποσηµ. 498. 
509 Foss, Asia Minor, σ.186-189. 
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Γενουάτικο κάστρο αλλά και η παρατήρησή του ότι µέρος του προϋπήρξε510, σε 

συνδυασµό µε τα ελληνιστικά και ρωµαϊκά ευρήµατα511 συνιστούν ισχυρό επιχείρηµα που 

µας βοηθά να αντικρούσουµε τη θρυλούµενη ίδρυσή του από τον Πεσκατόρε.  

Πρόκειται για κατασκευή η οποία προέκυψε ύστερα από µελέτη της θέσης και του 

εδάφους. Η κατασκευή της πύλης, του περιβόλου, ιδιαίτερα του πύργου, προδίδει έµπειρο 

επιτελείο τεχνιτών στα οχυρωµατικά έργα. Η στρατηγική του σχέση µε δύο άλλα οχυρά τα 

οποία µπορούµε να πιθανολογήσουµε ότι ήταν σε χρήση κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο 

προσδίδει ένα ακόµα λειτουργικό επιχείρηµα που αφορά τη χρήση της θέσης. 

Πιθανότατα, ο Κάστελος στο Μονοπάρι, αποτέλεσε ένα από τα οχυρωµατικά έργα της 

Β' βυζαντινής περιόδου512. Συµπληρώνοντας τα ήδη υπάρχοντα ελληνιστικά οχυρωµατικά 

στοιχεία οι βυζαντινοί δηµιούργησαν κατά τις πρώτες δεκαετίες µετά την ανακατάληψη 

της Κρήτης ένα ισχυρό κέντρο ασφαλούς κατοικίας και ελέγχου για τη γύρω περιοχή. 

Εντάχθηκε στο οχυρωµατικό σχέδιο του νησιού το οποίο ολοκληρώθηκε έως τα τέλη του 

11ου αι. 

 
______________________________________________________ 

∆υτική Κρήτη: 
περιοχή Αποκορώνου-Κυδωνίας 

(γύρω από τη σηµερ. πόλη των Χανίων) 
 

Κυριακοσέλια, Καστέλι 
 
Θέση: 

βόρειο µήκος: Ν 35ο24.346΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 024ο06.287΄ 

Υψόµετρο: 404µ. 
Όνοµα: 

Καστέλι, Rocca di San Nicolo 

 
Πληροφορίες: 

Ο Gerola περιέλαβε το οχυρό στις αταξινόµητες περιπτώσεις513. Σχεδίασε την κάτοψη 

του φρουρίου (σχεδ. 43), φωτογράφισε και περιέγραψε τον χώρο. Του προκάλεσε 

εντύπωση ότι µέσα στο χώρο του φρουρίου δεν είχε προβλεφθεί χώρος για κατοικίες ή 

για τη φρουρά514. Το ταυτίζει µε τη Rocca di S. Nicolo του Πεσκατόρε515 και θεωρεί ότι 

 
510 Βλ. παραπάνω σελ.122, υποσηµ.487. 
511 Βλ. παραπάνω στην ενότητα Πληροφορίες. 
512 Σε αδηµοσίευτη οµιλία της τον Σεπτέµβριο του 2001 στο δήµο Τεµένους η κ. Αικ. Μυλοποταµιτάκη το 
χαρακτηρίζει σαν ένα από τα φρούρια της Β' βυζαντινής περιόδου, το οποίο οικοδοµήθηκε κάποιο διάστηµα µετά 
την επανεγκαθίδρυση των βυζαντινών. 
513 Gerola, ... Altre forificazioni, σ.283-85. 
514 Εξηγεί πως είναι µία από τις περιπτώσεις οχυρών χωρίς κτίσµατα στο εσωτερικό τους, χωρίς να ν κατονοµάζει 
κάποια άλλα, Gerola, σ.283. 
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παίρνει τ'  όνοµά του από τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου516 που βρίσκεται 

στους βόρειους πρόποδες του λόφου. Με επιφύλαξη αποδίδει το οχυρό στο Γενουάτη 

κόµη517, (όπως και το Μονοπάρι), ενώ το συνδέει µε την προσπάθεια των Βενετών να 

ελέγχουν τα παράλια, αναφερόµενος ότι είναι κοντά µε τον κόλπο της Σούδας. 

Περιέγραψε µε λεπτοµέρειες τα οχυρωµατικά έργα και τα κτίσµατα και την κατασκευή για 

την εξεύρεση νερού από την πηγή στους πρόποδες του λόφου εκεί όπου σήµερα είναι ο 

ναός του Αγ. Μάµα518. 

Ο ∆. Τσουγκαράκης χρονολογεί τις οχυρώσεις αλλά και τον οικισµό Κυριακοσέλια στη 

Β' βυζαντινή περίοδο519. 

Ο Σπανάκης δέχεται ότι το φρούριο κτίστηκε από τον Γενουάτη Πεσκατόρε, κι 

επαναλαµβάνει µε συντοµία όσα λέει ο Gerola. Τελειώνει µε την άποψη του Ξανθουδίδη 

ότι κατά την επανάσταση των δύο Συβρίτων το 1217-36 το φρούριο κατέλαβαν οι 

Σκορδίλιδες, οι Μελισσηνοί και οι στρατιώτες του αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωαν. Βατάτση 

και το κράτησαν µέχρι το 1236, οπότε το παρέδωσαν στους Βενετούς µε συνθήκη520. 

Ο Μιχ. Ανδριανάκης το ταξινοµεί στα κάστρα της Β' βυζαντινής περιόδου ενώ στον 

αρθµ. 27 του καταλόγου υποµνηµατίζεται: Kyriakoselia: Identified as the castle built by 
the Count of Malta, on St. Nicholas Hill.521 Στο συνέδριο βυζαντινής οχυρωτικής 

περιλαµβάνεται στο χάρτη (που συνέταξε η 13η Ε.Β.Α.), των οχυρώσεων οι οποίες 

κατασκευάστηκαν ανάµεσα στον 4ο-12ο αι. µ.Χ.522  
Επιτόπια έρευνα: 

Από την πρώτη στιγµή εντυπωσιάζει τον επισκέπτη το απροσπέλαστο523 του εδάφους 

στο λόφο πάνω από το ναό του Αγ. Νικολάου (φωτ. 266). Αποµονωµένη περιοχή, 

κρυµένη ανάµεσα σε κορυφές και λαγκαδιές, µπροστά από τον ορεινό όγκο των Λευκών 

Ορέων. Η είσοδός του είναι από τη Β∆ πλευρά µέσα από τον οικισµό. Είναι διακριτός ο 

λιθόστρωτος κεκλιµένος δρόµος που ελισσόµενος οδηγούσε από τα δυτικά στο χώρο του 

φρουρίου. ∆εν µπορούµε σήµερα να διακρίνουµε αν και που υπήρχε πύλη. Ο Gerola 

αναφέρει δύο στενότατες πυλίδες 60 εκ. τις οποίες δεν βρίσκουµε σήµερα524. ∆εξιά 

 

     

       

 

515 Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο Gerola αφιερώνει µέρος της εργασίας του στις πληροφορίες των πηγών που 
φέρουν τον Γενουάτη Πεσκατόρε να έχει ιδρύσει αρκετά οχυρά στην Κρήτη κατά τα χρόνια 1206-1211. 
Παρακάτω, στην εργασία µας, αναφερόµαστε αναλυτικά στις πηγές που αναφέρουν αυτήν την άποψη, την 
αξιοποίησή τους από τον Gerola κι άλλους µελετητές καθώς και την αξία αυτών των πληροφοριών (σελ. 164-167). 
516 Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου χρονολογείται στα τέλη του 11ου αι., Gerola, σ.284, Τσουγκαράκης, Crete, 
σ.334, Ανδριανάκης Μ., Ο νοµός Χανίων κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, Χανιά 1982, σ.33, Λασσιθιωτάκη Λ., 
Εκκλησίες της ∆υτικής Κρήτης, ΚΧ  ΚΑ', σ.469 και οι τοιχογραφίες της στα 1236, Μπορµπουδάκης Εµµ., 
Περιλήψεις, 2ο Συµπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα 1982, σ.64-65. 
517 Gerola, σ.283-4. 
518 Ό.π., σ.285. 
519 Τσουγκαράκης, Crete, σ.412. 
520 Σπανάκης Στ., Κρήτη, τουρισµός, ιστορία, αρχαιολογία, τ. Α', Β', Ηράκλειο 1981, σ.236-37. 
521 Military Architecture in Crete. Man and Monument, Catalogue of photographic exhibition, ΥΠ.ΠΟ., 13η Ε.Β.Α., 
∆ήµος Αγ. Νικολάου, Άγιος Νικόλαος 2000. 
522 Συνέδριο Βυζαντινής Οχυρωτικής στα πλαίσια της έκθεσης Ώρες Βυζαντίου, Επταπύργιο Θεσαλονίκη, 
∆εκέµβριος 2001. 
523 O Gerola το ονοµάζει αποµονωµένο και απροσπέλαστο, σ.283. 
524 ό.π., σ.284. 
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ανεβαίνοντας διακρίνουµε τµήµατα οχυρωµατικού περιβόλου ο οποίος ξεκινώντας από 

το δυτικό άκρο της νότιας πλευράς, συνεχίζει να στεφανώνει τη νότια πλευρά του λόφου, 

ακολουθώντας τις καµπύλες του εδάφους. Σε βραχώδη σχηµατισµό στο δυτικό ύψωµα 

του λόφου, στέκεται αµέσως πάνω από το σηµείο εισόδου (σήµερα), πύργος πολυγωνικός 

(φωτ. 267), σε καλή σχετικά κατάσταση σε ύψος 5 µ. από το επίπεδο του βράχου. Οι 

επάλξεις έχουν καταπέσει αλλά διακρίνεται η γένεση του παραπέτου στην πάνω πλευρά 

των τειχών (φωτ. 268). ∆ιακρίνουµε αυτό που ο Gerola σχεδιάζει (Α στο σχέδιο του), ότι 

ο πύργος αποτελείται από δύο διαµερίσµατα. Το πάχος του τείχους είναι 1,20µ. (λίγο 

παχύτερο στη βάση). Είναι φτιαγµένος µε αργολιθοδοµή µε ενσωµατωµένες πλίνθες και 

ισχυρότατο κονίαµα, εδραζόµενος στο βράχο (φωτ. 269). Η Β∆ γωνία του καµπυλώνει και 

γενικά η τοιχοποιία του έχει µείνει ανέπαφη στο χρόνο. Εξωτερικά φέρει επίχρισµα µε 

κουρασάνι. Εσωτερικά η οροφή του η οποία έχει καταπέσει ήταν θολωτή. Ο πύργος και 

από το σχέδιο του Gerola, ήταν προσαρµοσµένος σε ξεχωριστό, οχυρωµένο τµήµα του 

λόφου σχηµατίζοντας ένα χώρο ακρόπολης. Η σηµερινή άγρια κατάσταση της βλάστησης, 

όχι µόνο δεν αφήνει περιθώρια προσεκτικής έρευνας αλλά αποτέλεσε δυσκολία για την 

προσπέλασή µας στον χώρο525.  

Συνεχίζοντας ανατολικά κατεβαίνουµε σε άνετο κοίλωµα-πλάτωµα όπου συναντούµε 

τα ερείπια εκκλησίας αφιερωµένης στην Αγ. Παρασκευή µε νεότερο ναΐσκο χτισµένο µέσα 

(φωτ. 270). Ο Τσουγκαράκης µεταφέρει την άποψη του Ν. Πλάτωνα και του Βολανάκη ότι 

πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική526. ∆εν έχει γίνει ανασκαφή οπότε ο ναός δεν έχει 

χρονολογηθεί. Πρόκειται για ναό µεσαίων διαστάσεων, µονόκογχο, µε δύο πλαϊνά επίπεδα 

κάθετα τοιχία ένθεν και ένθεν της κόγχης. Η αψίδα στέκεται σε ολόκληρο το ύψος της 

µέχρι την ολοκλήρωση της κόγχης και απάνω της στηρίζεται η αψίδα του σύγχρονου 

ναΐσκου (φωτ. 271). Το υπόλοιπο µέρος του ναού έχει καταπέσει ενώ διακρίνονται τα 

θεµέλια και το βασικό σχήµα του. Η σωζόµενη αψίδα εξωτερικά µας δίνει ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες. ∆ιακρίνουµε την άτακτη πλινθοπερίκλειστη τεχνική (φωτ. 272), το κονίαµα 

µε κουρασάνι και τις οριζόντια διατεταγµένες σειρές µε πλίνθες (φωτ. 273)527. Εξωτερικά 

επιχρίεται µε ελαφρά ροδόχρουν κονίαµα το οποίο διακρίνεται σε κάποια σηµεία. 

Βαδίζοντας στη νότια πλευρά του λόφου η οποία καταλήγει σε κάθετο βράχο 

παρατηρούµε τον οχυρωµατικό περίβολο να ακολουθεί τα εξάρµατα και τις καµπύλες του 

εδάφους (φωτ. 274), µε πάχος τείχους 1,30µ., που σχηµατίζει περίδροµο εσωτερικά και 

παραπέτο εξωτερικά (φωτ. 275), πάχους 0,60µ., (µάλλον κατέληγε σε επάλξεις οι οποίες 

δεν σώζονται, φωτ. 276). Ο περίβολος είναι κατασκευασµένος µε αργολιθοδοµή µε 

ενσωµατωµένες πλίνθες και βήσαλα συνδεδεµένα µε ισχυρό κονίαµα µε κουρασάνι. 

 

       
 

  

525 Σε αρκετά σηµεία το «µονοπάτι» που µας υπέδειξαν οι ντόπιοι ήταν απέραστο, κλεισµένο µε άγριους βάτους. 
526 Τσουγκαράκης, Crete, σ.334. Ο Πλάτων Ν. αρχικά την αναφέρει το 1953 και χωρίς ανασκαφικά δεδοµένα 
αναφέρει: Στο βυζαντινό φρούριο Κυριακοσέλια Αποκορώνου, τρίκλιτος βασιλική (16Χ11 µ.), πιθανώς από την Α' 
βυζαντ. περίοδο, Πλάτων Ν., Αι ξυλόστεγαι παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί της Κρήτης, Πεπραγµένα του Θ' 
∆ιεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου  τ. Α', Θεσσαλονίκη 1953, σ.242. 
527 Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω αποτελεί τεχνική της Κοµνήνειας περιόδου, βλ. υποσηµ.498 και σελ. 127. 
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Οριζόντια διαθέτει σειρές µε οπτόπλινθες. Η τοιχοδοµία του περιβόλου έχει τα ίδια 

χαρακτηριστικά µε αυτήν του ναού της Αγίας Παρασκευής528. 

Στο βόρειο µέρος του περιβόλου διακρίνουµε τετράγωνο ανοιχτό εσωτερικά πύργο τον 

οποίο δεν σηµειώνει ο Gerola (φωτ. 277). Η κινστέρνα στα νότια (D στο σχέδιο του), 

διακρίνεται µε οροφή που έχει καταρρεύσει εν µέρει (φωτ. 278) ενώ η κινστέρνα στα 

βόρεια (C στο σχέδιο), έχει σκεπαστεί µε κλαδιά αλλά είναι διακριτό το υδραυλικό κονίαµα 

των τοιχωµάτων (φωτ. 279). Ο Gerola τη µέτρησε και βρήκε εσωτερικές διαστάσεις 18Χ7 

µ.)529.  Τα πηγάδια που αναφέρει ο Gerola δεν είναι δυνατόν να τα διακρίνουµε σήµερα 

χωρίς καθαρισµό του εδάφους από την βλάστηση που τα πνίγει. Στην ανατολική πλευρά 

του λόφου (που είναι η πλέον οµαλή), υπάρχει διπλό τείχος (προτείχισµα και περίβολος). 

Μόνο σποραδικά ίχνη του τείχους διακρίνουµε σήµερα καθιστώντας αδύνατο να 

σχηµατίσουµε εικόνα της έκτασης και του µεγέθους, έτσι όπως το σχεδίασε ο Gerola530. 

Στη βόρεια πλευρά εξωτερικά του λόφου στους πρόποδες, βρίσκεται ο ναΐσκος του 

Αγίου Μάµα, όπου προσφύονται στην αψίδα του σκαλοπάτια εν µέρει κτισµένα εν µέρει 

σκαλισµένα στο βράχο, που σχηµάτιζαν κλίµακα η οποία προστατευµένη εξωτερικά µε 

ισχυρό τείχος, κατερχόταν από το χώρο του φρουρίου στην πηγή που και σήµερα 

βρίσκεται πίσω από το ναΐσκο στο σπήλαιο του βράχου. Η εκκλησία µάλλον προστέθηκε 

µεταγενέστερα της όλης κατασκευής531.  
Η σχέση µε το χώρο: 

Σε απόσταση 5,5 χλµ. από τη θέση Κυριακοσέλλια βρίσκεται το χωριό Στύλος, το οποίο 

κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο συναντάται στις πηγές532. Η µονή της Παναγίας 

Σερβιώτισσας, συναντάται στις πηγές σαν µετόχι της µονής Πάτµου. Ο ναός της Παναγίας 

καθώς κι αυτός του Αγ. Ιωάννη Θεολόγου µέσα στο χωριό χρονολογούνται στον 11ο-12ο 

αι.533 Ο ίδιος ο οικισµός που βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου, φέρεται να επιβιώνει 

από τη Β' βυζαντινή περίοδο534. Αρκετά από τα σπίτια που ακουµπούν στο λόφο είναι 

κτισµένα µε πελεκητούς λίθους σε δεύτερη χρήση οι οποίοι πιθανότατα έχουν παρθεί από 

το εσωτερικό του φρουρίου. Ακριβώς νότια από τα Κυριακοσέλλια (400 µ.) συναντούµε το 

χωριό Ραµνή (σχεδ. 44) µε ερείπια οικισµού ο οποίος έχει εγκαταλειφθεί ήδη κατά τη Β' 

βυζαντ. περίοδο535. Το ίδιο το χωριό πιθανόν επιβίωνε κατά την ίδια περίοδο536. Η 

διαδροµή από το λιµάνι της Αλµυρίδας (σηµαντική θέση κατά την Α' βυζαντ. Περίοδο µε 

οικοδόµηµα µεγάλης βασιλικής), (φωτ. 280) µέσω Στύλου, Κυριακοσέλια οδηγεί στις 
 

   
 

528 Η αρχαιολογική έρευνα και η συγκριτική εργαστηριακή εξέταση του κονιάµατος και της διαδικασίας 
ασβεστοποίησης (Mortar analysis) θα επιβεβαίωνε την ταυτόχρονη κατασκευή τείχους-ναού. 
529 Gerola, σ.284. 
530 Κι αυτός θα πρέπει να έβλεπε σποραδικά τµήµατα του τείχους γι αυτό το σχεδιάζει µε διακεκοµµένη γραµµή. 
Επίσης σχεδιάζει ηµισεληνοειδή κατασκευή του τείχους, άγνωστη σήµερα (βλ. σχέδιο 43). 
531 Όπως έχει συµβεί µε το Τέµενος. Η όλη κατασκευή παραπέµπει σε εκείνες του Τεµένους και της Ρεντίνας (βλ. 
παραπάνω σελ. 111 και υποσηµ. 437 και 438). 
532 Παραχωρείται από τον Αλέξιο τον Α' στον Όσιο Χριστόδουλο το 1088, Βρανούση Έρα, Βυζαντινά έγραφα της
Μονής Πάτµου, Κ.Β.Ε., Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1980, σ. 63. 
533 Borboudakis Em., Gallas K., Wessel K, Byzantinisches Kreta, Μόναχο 1983, σ.243, 244-5. 
534 Φαντάκης, σ.72. 
535 Sanders, σ.168. 
536 Φαντάκης, σ.73. 
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βόρειες υπώρειες των Λευκών Ορέων κι από 'κει στο εσωτερικό της επαρχίας 

Κυδωνίας. Πρόκειται για ένα ασφαλή δρόµο µέχρι τις πεδιάδες της Κυδωνίας νότια των 

Χανίων, στην περιοχή που σήµερα βρίσκουµε τον Κάστελο του Βαρύπετρου. Στο Στύλο 

συναντούνται η βόρεια αυτή διαδροµή και η διαδροµή από Αργυρούπολη, Κουρνά, 

Βρύσες, Στύλο, που συνδέει την περιοχή του Ρεθύµνου µε εκείνη των Χανίων στη βόρεια 

πλευρά537. Το φρούριο στα Κυριακοσέλια έχει απευθείας οπτική επαφή µε τον Κάστελο 

στο Μονοπάρι (φωτ. 281).  
Παρατηρήσεις: 

Το Καστέλι στα Κυριακοσέλια -αντίθετα µε ότι ισχυρίζεται ο Gerola ότι δεν προέβλεπε 

χώρους για κατοίκηση- διατηρεί ακόµα ίχνη ερειπωµένων κτισµάτων και άφθονα σκόρπια 

οικοδοµικά υλικά, µέσα στο χώρο του φρουρίου. Τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του 

οχυρωµατικού περιβόλου του πύργου στην κορυφή και του ναού που βρίσκουµε εντός 

του φρουρίου µας παραπέµπουν σε βυζαντινή τεχνική κατασκευής538. Η ύπαρξη του ναού 

Αγ. Νικολάου βόρεια του χώρου, οικοδοµηµένου ήδη από τη Β' βυζαντ. περίοδο, αλλά και 

η κατασκευή µε κλίµακα προστατευµένη για την ασφαλή άντληση νερού από την πηγή 

στις βόρειες υπώρειες του λόφου (στο ναό του Αγ. Μάµα σήµερα)539 αποτελούν ενδείξεις 

χρήσης κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο. Παραθέτουµε εδώ την προφορική πληροφορία του 

νοµισµατολόγου κ. Κλεάνθη Σιδηρόπουλου, για εύρεση νοµισµάτων της Β' βυζαντινής 

περιόδου στη θέση του ναού του Αγ. Νικολάου. Ο Ν. Πλάτων από το 1953 το θεωρεί σαν 

βυζαντινό φρούριο540. Πρόκειται για άλλη µία περίπτωση οχύρωσης όπου ελέγχεται ο 

ισχυρισµός των βενετικών πηγών για ίδρυση του κάστρου από τον Γενουάτη 

Πεσκατόρε541. 

 

 

_________________________________________________________________ 

Βαρύπετρο, Κάστελος, 
 

Θέση: 
βόρειο µήκος: Ν 35ο27.546΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 0235ο58.789΄ 

Υψόµετρο: 285µ. 
Όνοµα: 

Κάστελος, Κυδωνία. 

 
537 Σύµφωνα µε αυτοψία, ο δρόµος αυτός ήταν µέχρι το 1943 σε χρήση για τη µεταφορά και διακίνηση ανθρώπων 
και προϊόντων από το Ρέθυµνο προς Χανιά, έως ότου οι Γερµανοί χάραξαν τη διαδροµή Ρέθυµνο-Χανιά 
βορειότερα. 
538 Βλ. παραπάνω Επιτόπια έρευνα. 
539 Χαρακτηριστικό που συναντούµε στο Τέµενος σε περισσότερο σύνθετη µορφή καθώς και στο Βαρύπετρο και 
αναφέρεται σαν χαρακτηριστικό του 10ου αι. στον οχυρωµένο οικισµό του κάστρου της Ρεντίνας (βλ. παραπάνω 
σελ. 111 και υποσηµ. 437 και 438) 
540 Βλ. παραπάνω σ. 131, υποσηµ. 526. 
541 Βλ. παρακάτω σελ. 164-166. 
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Πληροφορίες: 

Ο Στεργ. Σπανάκης δέχεται την άποψη του Ναναδάκη Ι.542 ότι η θέση ταυτίζεται µε την 

αρχαία Κυδωνία όπως υποστηρίζει και ο Spratt543, ο οποίος µάλιστα υποστηρίζει ότι 

υπήρξαν δύο πόλεις µε το ίδιο όνοµα Κυδωνία σε δύο θέσεις, δύο διαφορετικές εποχές. Η 

αρχαιότερη, πελασγική ή οµηρική ήταν στο ύψωµα Κάστελος. Σε αναζήτηση της αρχαίας 

Κυδωνίας ο Olivier επισκέφθηκε τον Κάστελο όπου δεν βρήκε ούτε επιγραφές, ούτε 

ανάγλυφα, ούτε λείψανα ναού ή σπουδαίων οικοδοµηµάτων, τίποτε που να µπορεί να 

δείξει το όνοµα αρχαίας πόλης µετρίου έστω µεγέθους544. Ο Pashley ανέφερε ερείπια 

µεσαιωνικού φρουρίου στο λόφο545. 

Ο Gerola περιέλαβε τον Κάστελο στο Βαρύπετρο στην ενότητα Βυζαντινές 
οχυρώσεις546, χαρακτήρισε τα τείχη βυζαντινά, αφού σχεδίασε την κάτοψη του κάστελου 

(σχέδ. 45) και φωτογράφισε πύργους και οχυρωµατικό περίβολο. Αναφέρθηκε στις 

απόψεις για την Κυδωνία στη θέση αυτή, που µεταφέρουν ο Spratt κι ο Pashley. 

Στηριζόµενος  στη φράση του Pashley αποδείχτηκε ότι ήταν ένα από τα αναρίθνητα 
φρούρια που κατασκευάστηκαν το Μεσαίωνα. Τα περισσότερα  απ’ αυτά χτίστηκαν λίγο 
µετά την ενετική κατάληψη του νησιού, στις αρχές του δέκατου τρίτου αιώνα547 γράφει 
ότι ο Pashley ήθελε τα τείχη γενοβέζικα ή βενετσιάνικα ! 548. 

Σε ανασκαφική έρευνα το 1968 από τον Ι. Τζεδάκη βρέθηκαν µέσα στο χώρο του 

κάστρου, δωµάτια, τάφος και δεξαµενή ρωµαϊκών χρόνων όπως και δωµάτιο του 3ου αι. 

π.Χ.549 Ο Πωλ Φωρ ανέφερε ότι στη θέση βρισκόταν η αρχαία πόλη Τάνος, ενω ο Εµµ. 

Γενεράλις η θέση της Πολίχνας550. Ο Χανιώτης γιατρός Εµµ. Βαρδινογιάννης σε 

ανακοίνωσή του στο Β' κρητολογικό συνέδριο υποστήριξε ότι στη θέση Αγ. Κυριακή στο 

Βαρύπετρο ήταν η Κυδωνία (και όχι στη θέση των σηµερ. Χανίων), και ότι στη θέση 

Κάστελος η ακρόπολη της Κυδωνίας551.  O Τσουγκαράκης χρονολογεί τις οχυρώσεις στην 

Α' και Β' βυζαντινή περίοδο552 και υποστηρίζει συνεχή χρήση του χώρου από τα κλασικά 

χρόνια µέχρι και τη βενετική περίοδο στηριζόµενος στα ανασκαφικά ερήµατα. Οι 

οχυρώσεις - αναφέρει- περιλαµβάνουν φάσεις υστερορωµαϊκών, πρωτο βυζαντινών και 

της Β' βυζαντινής περιόδου χρόνων. Στον ίδιο χώρο, έχουν βρεθεί τάφοι και νόµισµα των 

 
542 Σπανάκης, σ.446. 
543 Spratt, I, σ.140. 
544 ό.π., σ.446. 
545 Pashley, Α' σ.34. Στην υποσηµ. 42 αναφέρει µετά την επιτόπια έρευνά του ότι δεν βρίσκει κατάλοιπα αρχαίας 
πόλης στο λόφο παρά µόνο τα ερείπια βενετσιάνικου φρουρίου που χτίστηκε αµέσως µετά την ενετική κατάληψη 
στις αρχές του 13ου αι.  
546 Gerola, σ.83-86. 
547 Pashley, Α' σ.34., υποσηµ. 42. 
548 che le vorrebe addirittura genovesi o veneziane, Gerola, σ.85. 
549 Αλεξίου Στ., Χρονικά, ΚΧ ΚΑ' (1968), σ.542. Σήµερα διακρίνονται οι ανασκαφικές τοµές στο πρώτο και 
ευρύτερο επίπεδο στα βόρεια ανατολικά του χώρου. Τα ευρήµατα κείτονται σε επίπεδο 2 µ. κάτω από το επίπεδο 
του εδάφους. 
550 Σπανάκης, σ.179. 
551 ό.π., σ.446. 
552 Τσουγκαράκης Crete, σ.413 πιν.21. 
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χρόνων Ιουστινιανού Β'553. Ο Μιχ. Ανδριανάκης ταξινοµεί το Βαρύπετρο στις οχυρώσεις 

της Β' βυζαντινής περιόδου,554 ενώ στο συνέδριο βυζαντινής οχυρωτικής περιλαµβάνεται 

στο χάρτη των οχυρώσεων που κατασκευάστηκαν ανάµεσα στον 4ο-12ο αι. µ.Χ.555  
 
 
 
 
Επιτόπια έρευνα: 

Ο Κάστελος βρίσκεται σε ένα λόφο Ν, ΝΑ του σηµ. χωριού Βαρύπετρο, (φωτ. 282). Οι 

οχυρώσεις περικλείουν µία πολύ µεγάλη έκταση556. Οχυρώσεις προστατεύουν τη βόρεια 

και νότια πλευρά, καθόλου σχεδόν τη δυτική πλευρά γιατί ο βραχώδης γκρεµός είναι 

απροσπέλαστος, ενώ από την ανατολική σε κάποια µόνο σηµεία βρίσκουµε οχυρωµατικό 

περίβολο. Στη νότια πλευρά του λόφου βρίσκονται οι ισχυρότερες οχυρώσεις γιατί πίσω 

ακριβώς υπάρχει ένας στενός προσβάσιµος αυχένας που συνδέει το λόφο µε τα 

παρακείµενα βουνά (φωτ. 282). Στη νότια πλευρά ο φυσικός σχηµατισµός του λόφου 

διαγράφει µία κορυφή, όπου βρίσκεται η ακρόπολη. Η συνολική έκταση του χώρου που 

είναι τειχισµένος υπολογίζεται πάνω από 400 στρέµατα. 

Ανηφορίζοντας τη βόρεια πλευρά συναντούµε την πρώτη σειρά τείχους που σχηµατίζει 

ένα γνήσιο προτείχισµα στο πιο προσβάσιµο µέρος του λόφου µε τρεις πύργους (φωτ. 

283). Πίσω και ψηλότερα σε παράλληλη διάταξη (ανατολικά-δυτικά) βρίσκεται ο κυρίως 

οχυρωµατικός περίβολος (φωτ. 284 και 285). Στο προτείχισµα οι δύο πύργοι προς τα 

δυτικά είναι συµπαγείς, ο ένας ηµικυκλικός, ο άλλος τετράγωνος (φωτ. 285), ενώ ο 

τρίτος, τετράγωνος, περιέχει στο εσωτερικό του κινστέρνα557 (φωτ. 286). Το προτείχισµα 

έχει πάχος 1,80µ. και ικανό ύψος, πάνω από 5 µ. Η τοιχοδοµία του αποτελείται από 

ψευτοϊσόδοµο σύστηµα µε ενσωµατωµένες πλίνθες στο σύνολό του αλλά και από 

εναλλασσόµενη µορφή αργολιθοδοµής. Στον κυρίως οχυρωµατικό περίβολο οι διαστάσεις 

είναι µνηµειώδεις. Από το τείχος προβάλλουν εξωτερικά τέσσερις συµπαγείς τριγωνικοί 

πύργοι (φωτ. 287, 288, 289). Ανάµεσα στον τρίτο (από τα δυτικά βλ. σχέδ. 45) και στον 

τέταρτο συναντούµε ίχνη πύλης από όπου και σήµερα είναι η είσοδος στο εσωτερικό του 

κάστρου. Το πάχος του οχυρωµατικού περιβόλου είναι 2,60µ. στην κορυφή φέρει τοιχείο 

µε παραπέτο πάχους 50 εκ. (φωτ. 290). Η τοιχοποιία αποτελείται από αργολιθοδοµή µε 

ενσωµατωµένες πλίνθες και ισχυρότατο ασβεστοκονίαµα το οποίο οποίο επιχρίεται στις 
 

 

553 ό.π., σ.348. Ο Sanders απαριθµεί τις αναφορές στα Αρχαιολογικά ∆ελτία XXII, ρωµαϊκά αγγεία, XXIV, 1969 
οικίες 3ου αι. και ρωµαϊκό στρώµα, XXV, 1970, τάφοι υστερορωµαϊκών χρόνων και νόµισµα Ιουστινιανού Β', XXVI, 
1971, κλασικά, ελληνιστικά, ρωµαϊκά έως και βυζαντινά στρώµατα, Sanders, σ.168. 
554 στον κατάλογο, στον αρθµ. 28 υποµνηµατίζεται: Varypetro: Built by the Byzantines ...  Εδώ θα πράπει να 
αναφέρουµε την παρατήρηση του Ανδριανάκη ότι η επιβίωση του τοπωνύµιου Κάστελος (όπου αυτό επιβιώνει 
στην Κρήτη) αποτελεί ένδειξη του βυζαντινού παρελθόντος του οχυρού, στο: Military Architecture in Crete. Man 
and Monument. Catalogue of photographic exhibition, ΥΠ.ΠΟ., 13η Ε.Β.Α., ∆ήµος Αγ. Νικολάου, Άγιος Νικόλαος 
2000. 
555 Συνέδριο Βυζαντινής Οχυρωτικής στα πλαίσια της έκθεσης Ώρες Βυζαντίου, Επταπύργιο Θεσαλονίκη, 
∆εκέµβριος 2001. 
556 Ο Gerola περιγράφει ότι έχει τις διαστάσεις µίας πραγµατικής πόλης, Gerola, σ.86. 
557 Το αναφέρει και ο Gerola, ό.π. σ.86. Παρόµοια κατασκευή πύργου σε µεγαλύτερες διαστάσεις και περισσότερο 
πολύπλοκη συναντούµε στο Τέµενος (ακρόπολη). 
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παρειές του τείχους (φωτ. 291) µε το χαρακτηριστικό ροζ χρώµα λόγω του κονιάµατος 

της περιοχής που χρησιµοποιήθηκε σαν πρώτη ύλη (φωτ. 292). Εξωτερικά ο περίβολος 

αποκαλύπτει την ενδιαφέρουσα τοιχοποιία του η οποία ενσωµατώνει σειρές µε πλίνθες οι 

οποίες περιβάλλουν σε αρκετά σηµεία τα λίθινα δοµικά στοιχεία (τεχνική κρυµένης 

πλίνθου558), (φωτ. 293). Το τείχος υψώνεται σε ύψος 8-8,5µ. περίπου559. Σε κάποια 

σηµεία χαµηλά εξωτερικά βρίσκουµε απλούς αγωγούς αποστράγγισης (φωτ. 294). 

Αποκαλυπτική, όµως υπήρξε η διατήρηση εσωτερικού στραγγιστικού αγωγού κατά µήκος 

του τείχους σε σηµείο όπου έχει καταπέσει ο περίβολος. Αποκαλύπτεται τετράγωνος 

αγωγός διαστάσεων 30Χ30 εκ. ικανός να παροχετεύει µεγάλη ποσότητα νερού του οποίου 

οι πλευρές είναι καµωµένες από έξεργους ορθογώνιους λίθους. Το αυλάκι αυτό είναι 

επιχρισµένο εσωτερικά µε υδραυλικό κονίαµα ενώ στο βυθό του είναι εντοιχισµένες 

µεγάλες επίπεδες πλίνθες (φωτ. 295 και 296). Ο περίβολος συνεχίζει από τον τελευταίο 

τριγωνικό πύργο προς τα ανατολικά (φωτ. 297) ακολουθώντας τις καµπύλες του εδάφους 

(φωτ. 298, 299).  

Στο εσωτερικό του χώρου ο οποίος προστατεύεται από τις οχυρώσεις συναντούµε 

αρκετά επίπεδα (βασικά διακρίνονται τρία βλ. φωτ. 300) µε αρκετή υψοµετρική διαφορά 

το καθένα (φωτ. 301), όπου βρίσκονται πολλά ίχνη κτισµάτων και διάσπαρτο οικοδοµικό 

υλικό (φωτ. 302). Στα δυτικά συναντούµε µεγάλο πηγάδι-δεξαµενή (φωτ. 303) 

σκαλισµένο στο βράχο το οποίο συγκρατούσε νερό. Στο πρώτο επίπεδο προς τα 

ανατολικά και βόρεια, συναντούµε νεότερα οικοδοµήµατα σε ύψωµα (τα διαχωρίζει κι ο 

Gerola από τα υπόλοιπα κτίσµατα), ίχνη κινστέρνας πολύ µεγάλων διαστάσεων (Q στο 

σχέδιο του), (φωτ. 304 και 305). ∆ίπλα σε περιφραγµένο χώρο διακρίνονται τα ίχνη 

ανασκαφών που αποκαλύπτουν κτίµατα 3 µ. κάτω από το σηµερινό επίπεδο εδάφους560.  

Στο ανατολικό άκρο σε άνοιγµα του τείχους κατηφορίζει στενή δίοδος προς µία πηγή 

(F στο σχέδιο του Gerola), η οποία και σήµερα έχει νερό (φωτ. 306). Ο χώρος ανάµεσα σε 

βραχώδη εξάρµατα είναι προστατευµένος και στο µικρό πλάτωµα που σχηµατίζεται 

βρίσκουµε µικρή εκκλησία της Αγίας Τριάδας (σηµ. ερείπια), (φωτ. 307) και κινστέρνα 

ορθογώνια µε θολωτή οροφή (φωτ. 308). Λύση αντίστοιχη µε αυτή στο Τέµενος και στα 

Κυριακοσέλια561. 

Στα νότια αντικρύζουµε το σύνολο της ακρόπολης µε τις οχυρώσεις της (φωτ. 309). Η 

βόρεια πλευρά της ακρόπολης αποτελεί φυσικό οχυρό επειδή οι πλευρές του βράχου είναι 

σχεδόν κάθετες (φωτ. 310). Στην κορυφογραµµή της ακρόπολης βρίσκουµε περίβολο 

πάχους 2µ. ο οποίος διαθέτει διαφορετικούς σε µέγεθος και σχήµα πύργους. Ανατολικά 

βρίσκεται πύργος ηµικυκλικός (φωτ. 312), µετά ίχνη τετράγωνου πύργου (φωτ. 311), 

κατόπιν ηµικυλινδρικός συµπαγής πύργος (φωτ. 313) στην κορυφή πολυγωνικός πύργος 

 
558 περίκλειστος λίθος. Χαρακτηριστικό που συναντούµε στα Κυριακοσέλια, Μονοπάρι, Τέµενος, Πολυρήνεια, 
Μεσοκάστελα. 
559 Στο Τέµενος 8,5µ. 
560 Πιθανόν οι ανασκαφές του 1968 (βλ. παραπάνω σελ. 135 και υποσηµ. 549. 
561 Εδώ δεν υπάρχει προστατευµένη κλίµακα, ο χώρος όµως προστατευόταν ανατολικά µε τείχος που σήµερα έχει 
καταπέσει. 
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στον οποίο βόρεια στέκει κινστέρνα ορθογώνια µε θολωτή οροφή (φωτ. 314). Στο 

νότο προβάλλει µεγαλόπρεπος πύργος ηµικυλινδρικός που κάνει το Gerola να αναφέρει ότι 

έχει εκπληκτική µεγαλοπρέπεια562 (φωτ. 315563). Οι πύργοι έφεραν εξωτερικά λευκό 

επίχρισµα όµοιο µε τον περίβολο της βόρειας πλευράς (φωτ. 316). Η τοιχοποιία είναι ίδια 

µε τον βόρειο κυρίως οχυρωµατικό περίβολο (συµπεριλαµβανοµένων των πύργων του), 

µε ιδιαίτερα προσεγµένη εκτέλεση. Εντύπωση προκαλεί η διατήρηση του άκρου 

ανατολικού πύργου (φωτ. 312). 

Στο νότιο ανατολικό άκρο του εσωτερικού χώρου συναντούµε πηγάδι (αρτεσιανό το 

χαρακτήρισε ο Gerola), που σήµερα είναι στεγνό (φωτ. 317). ∆ίπλα βρίσκουµε υπόγεια 

κινστέρνα µε θολωτή οροφή. Σε προσβάσιµο σηµείο του ανατολικού γκρεµού βρίσκουµε 

σηµαντικό τµήµα του οχυρωµατικού περιβόλου µε στραγγιστικό ηµικυκλικό άνοιγµα στη 

βάση του (φωτ. 318) 

Η άφθονη χρήση κεραµεικού υλικού στις οχυρώσεις συνάδει µε την παρατήρηση 

υπολειµάτων κεραµεικών εργαστηρίων στη βόρεια πλευρά του λόφου. Εκατοντάδες 

κεραµεικές οικοδοµικές πλάκες συναντούνται καταγής στην πλευρά αυτή του λόφου (φωτ. 

319). 
Η σχέση µε το χώρο: 

Απέχει 6,7 χλµ. από τα σηµερινά Χανιά. Ατενίζει όλο τον κάµπο των Χανίων µέχρι την 

ακτή και δυτικά µέχρι το σηµ. Κολυµπάρι, στη χερσόνησο Ροδωπού. Ο κάµπος αυτός και 

σήµερα γεµάτος νερά είναι ιδιαίτερα εύφορος περιλαµβάνοντας πολλούς οικισµούς. Στα 

δυτικά ο Κάστελος αντικρύζει σε απόσταση 22,5 χλµ. την κορυφή της βυζαντινής θέσης 

Ρόκα στην περιοχή Κισάµου. Βόρεια ο κόλπος και η παραλία των Χανίων ελέγχονται 

απόλυτα απο τη θέση του Κάστελου (φωτ. 320). ∆υτικά από τον Κάστελο 4χλµ. στο 

σηµερινό οικισµό Αγιά (και Αγυιά) είχε µεταφερθεί η έδρα επισκοπής Κυδωνίας κατά τον 

10ο-11ο αι. ενώ συναντούµε ερείπια του επισκοπικού ναού της Παναγίας µιας τρίκλιτης 

βασιλικής του 6ου αι. µε µεταγενέστερες οικοδοµικές φάσεις564. Μία ερµηνεία του 

ονόµατος Αγιά παραπέµπει σε αραβικό τοπωνύµιο άποψη που αν ισχύει µας κάνει να 

υποθέσουµε πιθανή αραβική κατοίκηση565. Σε απόσταση 6χλµ. δυτικά συναντούµε τον 

οικισµό Αλικιανό, µε το ναό της Ζωοδόχου Πηγής ο οποίος αποδίδεται στον Αγ. Ιωάννη 

Ξένο. Ο ναός χρονολογείται το 1030 ενώ καταλαµβάνει τη θέση παλαιότερης βασιλικής 

του 6ου αι.566 Ο οικισµός θεωρείται ότι είχε συνεχή κατοίκηση από την Α' βυζαντινή 

περίοδο. Στο κατάστιχο φεούδων της Τούρµας Κουφού συναντούµε τοποθεσία µε την 

 
562 Gerola, σ.86. ∆υστυχώς ήταν αδύνατη η αναρρίχησή µας µέχρι αυτό το ύψος δεδοµένου ότι το επικλινές 
έδαφος στερούµενο σηµείων για να στηριχτεί κανείς, ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο. 
563 Εδώ βλέπουµε µόνο την εσωτερική πλευρά του η οποία δεν αποκαλύπτει όλο το ύψος και την εξωτερική του 
καµπύλη. 
564 Πλάτων Ν., Αι ξυλόστεγαι παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί της Κρήτης, Πεπραγµένα του Θ' ∆ιεθνούς Βυζαντινολογικού 
Συνεδρίου  τ. Α', Θεσσαλονίκη 1953, σ.422. 
565 Άποψη του Πωλ Φωρ στον Φαντάκη, σ.61. Πιθανότερη θεωρούµε την προέλευση του τοπωνυµίου από την 
λέξη Αγία. 
566 Sanders, σ.124, 168 και Τσουγκαράκης, Crete, σ.348. 
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ονοµασία Castelo η οποία αντιστοιχεί πιθανόν µε τον σηµερινό Κάστελο 

Βαρύπετρου567. Από την περιοχή της Αγιάς - Αλικιανού διέρχεται και σήµερα η οδική 

αρτηρία που οδηγεί στον κυρίως ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων (Οµαλός, Λάκκοι κ.λ.π.) 

και στην ενδοχώρα των Χανίων (Κάνδανος, Πλεµενιανά568), όπως και στη νότια ακτή στην 

αρχαία, ρωµαϊκή και πρωτοβυζαντινή Συία (σήµερα Σούγια) και στην αρχαία, ελληνιστική 

και ρωµαϊκή Λισσό. Οδικός άξονας σε χρήση από τα αρχαία χρόνια απ' ότι µαρτυρούν οι 

θέσεις πάνω και κοντά σ' αυτόν.  
Παρατηρήσεις: 

Η θέση του Κάστελου ενέχει ασύγκριτα στρατηγικά πλεονεκτήµατα µε τον άµεσο 

οπτικό έλεγχο του κόλπου των Χανίων, της πλούσιας εκτεταµένης πεδιάδας της Αγιάς, 

Αλικιανού και τον άµεσο έλεγχο της οδικής αρτηρίας που συνδέει τη βόρεια ακτή µε την 

πλούσια ενδοχώρα της Κανδάνου, καθώς και µε τη νότια ακτή των Χανίων. Τα 

αρχαιολογικά δεδοµένα και τα ευρήµατα, καθώς και οι αναφορές στο χώρο µαρτυρούν µία 

συνεχή κατοίκηση του χώρου, τουλάχιστον από τα κλασικά χρόνια569. Η συνεχής χρήση 

του χώρου µέχρι και τον 8ο µ.Χ. αι., βεβαιώνεται από τα ανασκαφικά δεδοµένα στα 

χαµηλότερα στρώµατα. Οι οχυρώσεις µαρτυρούν βυζαντινή τεχνογνωσία µέσης 

βυζαντινής περιόδου. Η παρατήρηση του Τσουγκαράκη για οχυρώσεις Α' και Β' βυζαντινής 

περιόδου570 αναφέρονται πιθανόν σε διαφοροποίηση αρχιτεκτονικών στοιχείων ή σε 

πληροφορίες τις οποίες δεν αναφέρει571 Οι οχυρώσεις στο σύνολό τους αντιστοιχούν µε 

τις οχυρώσεις του Τεµένους572, κι έχουν αντίστοιχα οµοιότητες µε κάστρα του 10ου αι. 

στη Μακεδονία (Μογλενά, Ρεντίνα, Σέρρες, Φίλιπποι). ∆ιακρίνουµε χαρακτηριστικά 

υψηλού σχεδιασµού, κατασκευή οχυρωµένης πόλης µε ιδιαίτερη µέριµνα για εξασφάλιση 

ύδατος από την παρακείµενη πηγή, ιδιαίτερα φροντισµένη τοιχοποιία573 στον περίβολο και 

στους πύργους. Η οχυρωµατική κατασκευή της ακρόπολης στα νότια του χώρου απαιτεί 

υψηλή τεχνογνωσία και διασώζει χαρακτηριστικά που ξεπερνούν µία κατασκευή σε τοπικό 

επίπεδο. Επάλληλους τριγωνικούς, και ηµικυλινδρικούς πύργους που προσφύονται στον 

οχυρωµατικό περίβολο συναντούµε στα περισσότερα κάστρα του 10-11ου αι. στη 

Μακεδονία, Θράκη, Μ. Ασία και Κύπρο. Οι πηγές δεν αναφέρουν τις οχυρώσεις, (κάτι που 

 
567 Ο Χαρ. Γάσπαρης αναφέρει στη µελέτη του: Από τη βυζαντινή στην Ενετική Τούρµα, Σύµµεικτα 14, (2001), 
σ.183, 188 ότι δεν συναντάµε το όνοµα Βαρύπετρο, άρα ο οικισµός Castelo πιθανόν βρισκόταν µέσα στο χώρο 
του φρουρίου είτε έχει ήδη στηθεί ένας εξώβουργος στη θέση του σηµερινού χωριού Βαρύπετρο ο οποίος, όµως, 
διατηρεί ακόµα το όνοµα του κάστρου. Το κατάστιχο φεούδων αναφέρεται στην πρώτη περίοδο µετά την ενετική 
κατάκτηση.  
568 Μία περιοχή προστατευµένη κυκλικά από βουνά, εύφορη µε έντονη κατοίκηση κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο 
όπως γράφει ο Γιάννης Φαντάκης, σ.47-59.  
569 Η επιφανειακή κεραµεική δεν µαρτυρεί χρήση κατα τα ενετικά χρόνια (πλήρης απουσία εφυαλωµένης 
κεραµεικής). 
570 Βλ. παραπάνω σ.135. 
571 Στη σελ. 413 στον πίνακα 21 στο λήµα Βαρύπετρο σηµαδεύει οχυρώσεις (defences) για την Α' και Β' βυζαντινή 
περίοδο. ∆εν αναφέρει πουθενά στην εργασία του λεπτοµέρειες για αυτήν την πληροφορία, Τσουγκαράκης, Crete, 
σ.413. 
572 Τοιχοποιία, ενσωµατωµένο αποστραγγιστικό σύστηµα, ηµικυλινδρικοί πύργοι στην ακρόπολη, κινστέρνες 
ενσωµατωµένες σε πύργους. 
573 Οι οχυρώσεις στο σύνολό τους έχουν διατηρηθεί σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση µε το κονίαµα να στέκει στην 
εξωτερική κι εσωτερική παρειά των τειχών και πύργων. Χαρακτηριστικά επιµεληµένης τεχνικής. 
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συµβαίνει µε την Γόρτυνα), Αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι το έργο κατασκευάστηκε 

στα χρόνια αµέσως µετά την ανακατάληψη της Κρήτης από τους βυζαντινούς, περίοδο για 

την οποία δεν υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες. Ο Κάστελος στο Βαρύπετρο συγκεντρώνει τα 

χαρακτηριστικά µεγάλων οχυρωµατικών κατασκευών της µέσης βυζαντινής περιόδου. 

Πρόκειται για κατασκευή µε έντονα στοιχεία επιβλητικής παρουσίας574 στο γύρω χώρο, σε 

απόσταση ασφαλείας από τα παράλια, µακριά πό τον χώρο της Κυδωνίας (σηµερινά 

Χανιά). Πιστεύουµε, ότι όπως συνέβη και µε το Τέµενος, ο Κάστελος αποτέλεσε µέρος του 

σχεδίου κατοίκησης µακριά από τα παράλια575. Στα Χανιά σύµφωνα µε τις ενδείξεις δεν 

υπήρξε αστικό κέντρο κατά τον 10ο αι. Πρόκειται για ένα µείζον ζήτηµα το οποίο χρήζει 

εµπεριστατωµένης έρευνας για το οποίο µόνο ενδείξεις µπορούµε να αναφέρουµε στην 

περίπτωση των Χανίων. Η κατασκευή του Κάστελου υπήρξε ιδιαίτερα δαπανηρή για την 

κεντρική εξουσία, και είχε σαν προϋπόθεση την επιτόπια παρουσία, µελέτη κι επίβλεψη 

έµπειρων µηχανικών και κατασκευαστών.  

Σε συνάρτηση µε τα στοιχεία που οδηγούν την αρχαιολογική έρευνα και τους 

µελετητές να το κατατάξουν στις βυζαντινές κατασκευές, τα ιστορικά, στρατηγικά, 

λειτουργικά και µορφολογικά τεκµήρια που µας προσφέρει ο Κάστελος στο Βαρύπετρο µας 

επιτρέπουν να εντάξουµε το κάστρο στο αρχικό πρόγραµµα οχύρωσης που η βυζαντινή 

αυτοκρατορία πιθανόν εκπόνησε για την Κρήτη µετά το 961. 

 

 

 

______________________________________________________________ 
∆υτική Κρήτη: περιοχή Κισάµου 

 

Μαλάθυρος 
 

 
Θέση: 

βόρειο µήκος: Ν 35ο25.166΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 023ο43.430΄ 

Υψόµετρο: ---µ576. 
Όνοµα: 

Μαλάθυρος. 
Πληροφορίες: 

 
574 Ιδιαίτερα «χρήσιµα», (όπως έχουµε δει στην εισαγωγή µας) κατά την έναρξη της Β' βυζαντινής περιόδου, σε 
µία Κρήτη που δύσκολα αποδέχεται την επανεγκαθίδρυση της βυζαντινής κυριαρχίας. 
575 βλ. σελ. 159-163, όπου αναφερόµαστε στο πρόβληµα της ύπαρξης ή µη, παράλιων αστικών κέντρων κατά τη 
Β' βυζαντινή περίοδο. 
576 496µ. στη νότια πλευρά του λόφου. 
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Πρόκειται για µία θέση εν πολλοίς άγνωστη. Το 1996 η 13 Ε.Β.Α. κήρυξε τον χώρο 

ως διατηρητέο µνηµείο. Η θέση δεν αναφέρεται σε κανένα από τα κείµενα των 

προβλεπτών της βενετοκρατίας ούτε στα οχυρά τα οποία έκτισε ή επισκεύασε ο 

Πεσκατόρε. ∆εν αναφέρεται, επίσης σε ενετικές πηγές. 

Ο Gerola έχει εντάξει το κάστρο της Μαλάθυρου στις βυζαντινές οχυρώσεις577, 

σχεδίασε την κάτοψή του (σχέδιο 47) και περιέγραψε τις οχυρώσεις.  

Στον κατάλογο της έκθεσης στρατιωτική αρχιτεκτονική ο Μ. Ανδριανάκης περιλαµβάνει 

τη Μαλάθυρο  στις οχυρώσεις της Β' βυζαντινής περιόδου578 ενώ στο συνέδριο βυζαντινής 

οχυρωτικής περιλαµβάνεται στο χάρτη των οχυρώσεων που κατασκευάστηκαν ανάµεσα 

στον 4ο-12ο αι. µ.Χ.579.  

Ο Σπανάκης επαναλαµβάνει µία συνοπτικότατη µνεία στην αναφορά του Gerola580. 

 
Επιτόπια έρευνα: 

Αφού δεν έγινε δυνατό να επισκεφθούµε το ίδιο το οχυρό (αν και το προσεγγίσαµε581), 

θα αρκεστούµε στην παρατήρηση και στη φωτογράφιση στο νότιο µέρος του κάστρου, 

όπως και στις περιγραφές του Gerola. 

Είναι εµφανές ότι υπάρχει διπλή σειρά οχύρωσης στην πλέον προσβάσιµη (;) πλευρά 

του κάστρου. Το προτείχισµα, σε µια υψοµετρική διαφορά αρκετά χαµηλότερη από τον 

κυρίως οχυρωµατικό περίβολο παρέχει ικανή προστασία χωρίς να διαθέτει κάποιο πύργο ή 

προµαχώνα (φωτ. 322, 323) και αντιστοιχεί στο σχέδιο του Gerola. Ο Ιταλός ερευνητής 

σχεδίασε το µονοπάτι πρόσβασης µε ακρίβεια και αναφέρεται σ' αυτό µε λεπτοµέρεια582 

περιγράφοντας ότι µετά από ελικοειδή διαδροµή εισήλθε πίσω από µεγάλο βράχο από τον 

οποίο εισχώρησε το µονοπάτι δεξιά σε πύλη την οποία βρήκε ερειπωµένη583 το 1902-5 

(φωτ. 323). Το πάχος του προτειχίσµατος είναι 1,65µ. και επεκτείνεται µε γωνιώδη τροχιά 

 
577 Gerola, σ.86-88. 
578 Στον κατάλογο, στον αρθµ. 30 υποµνηµατίζεται: Malathyro: Byzantine Castle, reinforced with semicircular 
bastions and towers.  Military Architecture in Crete. Man and Monument, Catalogue of photographic exhibition, 
ΥΠ.ΠΟ., 13η Ε.Β.Α., ∆ήµος Αγ. Νικολάου, Άγιος Νικόλαος 2000. 
579 Θεσαλονίκη, ∆εκέµβρης 2001. 
580 Σπανάκης, σ.497. 
581 Η περίπτωση του κάστρου της Μαλάθυρου µας επιφύλασσε εκπλήξεις. Αν και οι πληροφορίες που πήραµε από 
τους περιοίκους ήταν σαφείς για τη θέση του οχυρού, µόνο ένας νεαρός άνδρας είχε ανέβει. Μετά από αρκετό 
κόπο προσεγγίσαµε την περισσότερο οµαλή πλευρά του χώρου, στα νότια του λόφου. Έχοντας για οδηγό µας το 
σχέδιο του Gerola (όπως στις περισσότερες των περιπτώσεων, ανακαλύψαµε µετά από µία περίπου ώρα 
αµήχανων αναζητήσεων ότι ο γεωγραφικός προσανατολισµός στην κάτοψή του ... ήταν λάθος. Το βέλος έδειχνε 
την Ανατολή αντί για τον Βορρά. Έτσι σωστά είχαµε προσεγγίσει τη νότια πλευρά αλλά εµείς αναζητούσαµε την 
ανατολική η οποία στην πραγµατικότητα ήταν η πλέον απόκρηµνη χαράδρα που κρεµόταν πάνω από το φαράγγι 
των ∆ελιανών (φωτ. 321). Το παράξενο είναι ότι το σχεδιάγραµµα που σχεδιάζει είναι εξαιρετικά ακριβές (στο 
µέρος που είναι ορατό από τη θέση που βρεθήκαµε), αλλά ο προσανατολισµός σφάλλει κατά 90ο. Επιπλέον όσο κι 
αν αναζητήσαµε τρόπο αναρρίχησης στο χώρο, µάς ήταν αδύνατο να βρούµε άνοιγµα, οποιοδήποτε άνοιγµα. Ένα 
είναι σίγουρο ότι για πολλά χρόνια κανείς δεν έχει επισκεφθεί το χώρο. Υπήρχε συρµάτινη περίφραξη η οποία 
ήταν περιτή γιατί δεν ήταν εφικτό ούτε για τα πρόβατα να ανέλθουν στο χώρο του φρουρίου (αν και έβοσκαν έξω 
απ' αυτόν). 
582 Η ειρωνία είναι ότι σε κανέναν άλλο χώρο οχύρωσης δεν περιέγραψε το µονοπάτι εισόδου, το οποίο, όµως, 
σήµερα έχει γίνει ... άφαντο. 
583 Στη φωτογραφία µας αποτυπώνεται πράγµατι ο διαχωρισµός του προτειχίσµατος και ο µεγάλος βράχος πίσω 
από τον οποίο εισχωρεί το µονοπάτι (φωτ.323). 



 

Νίκος Μ. Γιγουρτάκης, Μεταπτυχιακή εργασία,  «Βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη, Β\βυζαντινή περίοδος» 

120

                                                

από τον ένα γκρεµό στον άλλο (δυτικά έως ανατολικά), (φωτ. 324). ∆ιαθέτει και 

παραπέτο πλάτους 0,60µ.584 Ο οχυρωµατικός περίβολος στη νότια πλευρά του λόφου 

ενσωµατώνει 4 ηµικυκλικούς πύργους διαφορετικής χορδής ο καθένας από τους οποίους ο 

δυτικός πολύ µεγαλύτερος σχηµατίζει κατά 70% κύκλο ενώ οι υπόλοιποι τρεις ηµικύκλιο. 

Είναι όλοι ανοιχτοί εσωτερικά και ο τρίτος από τα δυτικά φέρει τοιχίο εσωτερικά µε πυλίδα 

που ανοίγεται προς τα µέσα585. Η ανατολική (βορεινή κατά τον Gerola!)586 πλευρά 

καταλήγει σε κάθετο βράχο ο οποίος είναι έτσι σχηµατισµένος που ο Ιταλός αναφέρει πως 

είναι κοµµένος σαν να είναι φυσικό τείχος. Ο δυτικός πύργος έχει µνηµειώδεις διαστάσεις 

και από την παρατήρησή µας προκύπτει ότι στην τοιχοδοµία του ενσωµατώνει γιγάντιους 

λίθους σε οριζόντια διάταξη στο υψηλότερό του σηµείο587 (φωτ. 323). 

Στο εσωτερικό του φρουρίου (στη θέση F στο σχέδιο του Gerola) υπάρχουν τα 

θεµέλια παραλληλόγραµµου οχυρού οικοδοµήµατος πύργου588 (F στη φωτ. 322). Ο 

οχυρωµατικός περίβολος αγκαλιάζει όλη τη νότια, δυτική και βόρεια πλευρά εκτός από την 

κρηµνώδη ανατολική. ∆ιαθέτει ηµικυκλικούς και έναν ηµικυλινδρικό πύργο µε πυλίδα στα 

νότια (Ε στο σχέδιο του Gerola). Συνολικά καταγράφουµε δώδεκα (12) ηµικυκλικούς ή 

ηµισεληνοειδείς πύργους στον οχυρωµατικό περίβολο. Τα τείχη έχουν πλάτος 2,25µ. Στα 

ανατολικά και βόρεια του χώρου διακρίνουµε, στο σχέδιο του Gerola, το έξαρµα της 

κορυφής µε επίπεδη επιφάνεια το οποίο περιλαµβάνει κινστέρνες, δύο πηγάδια και 

κτίσµατα. Πρόκειται σαφώς για ακρόπολη µέσα στο χώρο του οχυρού589 την οποία ο 

Gerola ονοµάζει εσωτερικό οχυρό590 και περιβάλλεται µε επιπλέον τείχος από τα νότια και 

δυτικά. ∆ιακρίνει κι άλλα ίχνη κτισµάτων στο εσωτερικό τα οποία δεν µπορεί να 

χαρακτηρίσει. 

 
Η σχέση µε το χώρο: 

Η θέση του κάστρου στη Μαλάθυρο βρίσκεται σε απόσταση 7,5 χλµ. από την 

Πολυρρήνεια µε την οποία έχει άµεση και απρόσκοπτη οπτική επαφή (φωτ. 325), ενώ 

απέχει 6 χλµ. από τη Ρόκκα Κισάµου µε την οποία έχει επίσης άµεση οπτική επαφή. Η 

θέση της Μαλάθυρου ελέγχει την ακτή της Κισάµου αλλά και όλη την έκταση της 

ενδοχώρας µέχρι τα όρη του Σελίνου στα νότια. Στους ανατολικούς πρόποδες του λόφου 

διέρχεται το βαθύτατο απόκρηµνο φαράγγι των ∆ελιανών το οποίο και σήµερα διασχίζει 

αµαξιτή οδός η οποία οδηγεί στην ενδοχώρα της Καντάνου. ∆ρόµος που ήταν σε χρήση 

από παλιότερα χρόνια. Σε απόσταση 800 µ. και 1100 µ. βρίσκονται οι οικισµοί Μουρί και 

 
584 Άρα και περίδροµο εσωτερικά. 
585 Gerola σ.88. 
586 ό.π., σ.88. 
587 Αντίστοιχα µε το µεγάλο κυκλικό πύργο στο Τέµενος. Όµως η µακρινή θέαση µάς στερεί από λεπτοµέρειες και 
ακριβή παρατήρηση. 
588 Torrione=πυργίσκος. 
589 Η παρατήρησή µας από ικανή απόσταση µε κιάλια, επιβεβαιώνει την ύπαρξη κτισµάτων στο χώρο αλλά και τη 
διαµόρφωση του χώρου όπως αυτή εµφανίζεται στο σχέδιο του Gerola. 
590 Gerola, σ.88. 
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Λατζιανά αντίστοιχα οι οποίοι υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι κατοικούνταν κατά τη Β' 

βυζαντινή περίοδο591 όπως και οι οικισµοί Καµάρα, Πύργος και Καλάµι στα ανατολικά.  
Παρατηρήσεις: 

Η θέση του κάστρου διαθέτει εντυπωσιακά και ενδιαφέροντα στοιχεία για την επιλογή 

της. Βρίσκεται πάνω σε οδική αρτηρία επικοινωνίας και αξιοποιεί µία ασφαλέστατη και 

άκρως στρατηγική θέση. Σε ένα λόφο ικανό να επιβλέπει το σύνολο της ενδοχώρας του 

Κισάµου και σχεδόν όλη την παραλία, όπως και να συνδυάζεται στρατηγικά µε άλλες δύο 

οχυρές θέσεις της περιοχής, κτίζεται ένα άνετο κάστρο, µε επιµεληµένη οχυρή κατασκευή 

εφοδιασµένη µε ακροπύργια, προτείχισµα, πύλη, πλαγιόδροµη είσοδο στο οχυρό και 

ακρόπολη. Είναι µία αποµονωµένη θέση, καθόλου ορατή από την παραλία ικανή να 

διαφυλάξει µεγάλο µέρος πληθυσµού592 και στρατού. Η Μαλάθυρος δεν χρησιµοποιήθηκε 

κατά τα ενετικά χρόνια593 γεγονός που αναδεικνύει το κριτήριο της επιλογής κατά τα 

βυζαντινά χρόνια. Ασφαλής στρατηγική θέση, ικανή να εποπτεύει την περιοχή και να 

δέχεται πληροφορίες από άλλες οχυρές θέσεις, αδιάφορο αν είναι αποµονωµένη από τη 

θαλάσσια επικοινωνία. Η φυσική διαµόρφωση του λόφου, συνέτεινε ώστε οι οχυρώσεις σε 

συνδυασµό µε την κρηµνώδη φύση να εξασφαλίζουν το απόρθητο του κάστρου. Εδώ, θα 

πρέπει να θυµηθούµε594 ότι πρώτη προτεραιότητα είχε για τους βυζαντινούς (µετά την 

ανάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες) η προστασία από γρήγορες και αιφνίδιες επιθέσεις 

απ' τη µεριά της θάλασσας595.  

 

________________________________________________________________ 

Ρόκα  
 

Θέση: 
βόρειο µήκος: Ν 35ο28.447΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 023ο43.973΄ 

Υψόµετρο: 207µ. 

 
Όνοµα: 

Ρόκα596, Τρουλλί (=λόφος). Ο οικισµός που βρίσκεται στα ριζά του λόφου ονοµάζεται 

επίσης Ρόκα. 

 
Πληροφορίες: 

 
591 Φαντάκης, σ.40. 
592 Από το σχεδιάγραµµα του Gerola και την παρατήρησή µας, υπολογίζουµε χονδρικά µία προστατευµένη έκταση 
πάνω από 150 στρέµατα. 
593 ∆εν αναφέρεται σε καµµία από τις πηγές όπως προαναφέρθηκε. 
594 Μία µέριµνα η οποία αποτελεί ένδειξη πιθανής επιλογής της θέσης στα πλαίσια του οχυρωµατικού 
προγράµµατος µετά το 961. 
595 Βλ. παραπάνω σελ. 24-29. 
596 Το ίδιο όνοµα βρίσκουµε στο λόφο που πάνω του βρίσκεται το Τέµενος. Στα ιταλικά η λ. σηµαίνει οχυρό πάνω 
σε βράχο. 



 

Νίκος Μ. Γιγουρτάκης, Μεταπτυχιακή εργασία,  «Βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη, Β\βυζαντινή περίοδος» 

122

                                                

Ο Gerola σχεδίασε την κάτοψη (σχέδ. 49), και περιέγραψε τα λιγοστά λείψανα 

βυζαντινού φρουρίου που βρήκε στην κορυφή. Αυτά ήταν µία ευρύχωρη κινστέρνα, άλλες 

δύο µικρότερες και θεµέλια κτισµάτων µη αναγνωρίσιµων. Ταξινόµησε το φρούριο στις 

βυζαντινές οχυρώσεις597. Ο Σπανάκης το αναφέρει σαν βυζαντινό φρούριο598 που υπήρχε 

στην κορυφή, του οποίου σώζονται ελάχιστα λείψανα. Στο χώρο περιγράφει πως 

βρέθηκαν λαξευµένο στο βράχο θέατρο µε λίθινα εδώλια, δακτυλιόλιθοι σπάνιας τέχνης, 

και αγάλµατα599. 

Ο Sanders παρατηρεί ελληνιστικά κεραµεικά στην επιφάνεια και αναφέρει αντίστοιχης 

περιόδου νοµίσµατα από ταφή. Στην κορυφή διακρίνει δύο κτίσµατα ακαθόριστης 

περιόδου και κινστέρνες600.  

Ο Nowicki το χαρακτηρίζει σαν βυζαντινό φρούριο που ίχνη του βρίσκουµε στην 

κορυφή Τρουλλί και εξηγεί πώς η κατασκευή του οχυρού προκάλεσε τεράστια 

καταστροφή προγενέστερων αρχαιολογικών ενδείξεων. Στα τείχη βρίσκονται 

ενσωµατωµένα κεραµεικά θραύσµατα πρώιµης εποχής σιδήρου και µεταγενέστερα. Ο 

χώρος ήταν σε χρήση από τα µινωικά, υστεροµινωικά χρόνια601, τα γεωµετρικά, αρχαϊκά, 

κλασικά, ελληνιστικά, ρωµαϊκά και βυζαντινά χρόνια. Στη θέση νότια του λόφου, (θέση 2 

στο σχέδιο 50) βρισκόταν οικισµός στα βυζαντινά και µετέπειτα βενετσιάνικα χρόνια 

(όπως µαρτυρούν τα επιφανειακά ευρήµατα). Κινστέρνες και λαξευµένες οικίες στον 

βράχο, στην κεκλιµένη αυτή περιοχή του οικισµού τις χρονολογεί στα ρωµαϊκά, βυζαντινά 

χρόνια602. 

Οι ντόπιοι διατηρούν παράδοση ότι το φρούριο κτίστηκε από το Νικηφόρο Φωκά. 

Το φρούριο δεν αναφέρεται στον κατάλογο των οχυρώσεων που η 13η ΕΒΑ σχεδίασε 

για τις ανάγκες του συνεδρίου Βυζαντινής Οχυρωτικής του 2001, ούτε στον κατάλογο της 

έκθεσης Στρατιωτικής Αρχιτεκτονικής του 2000. 

 
Επιτόπια έρευνα: 

Ο λόφος αποτελεί οχυρώτατη φυσική θέση σε ύψος 200µ. περίπου, του οποίου η 

βόρεια και δυτική πλευρά οριοθετείται από βραχώδεις γκρεµούς (φωτ. 326) ενώ στην 

ανατολική πλευρά βρίσκουµε ένα µεγαλόπρεπο φαράγγι (φωτ. 327). Χαρακτηριστικά που 

κάνουν το χώρο απρόσιτο σχεδόν. Μόνο από τη νότια πλευρά υπάρχουν ίχνη οχυρώσεων 

(φωτ. 328). Στην επιφάνεια η έκταση είναι 80Χ40Χ50 µ. περίπου και µόνο ελάχιστα ίχνη 

κτισµάτων διακρίνουµε. Στη νότια βραχώδη κεκλιµένη πλαγιά βρίσκουµε τα ίχνη 

εκτεταµένης κατοίκησης (φωτ. 329) µε λαξευµένες οικίες (φωτ. 330), δεξαµενές (φωτ. 

 
597 Gerola, σ.92. 
598 Σπανάκης, σ.686. 
599 ό.π., σ.686. ∆εν τα χρονολογεί, µεταφέρει πληροφορίες που βρίσκει σε τουριστικό οδηγό κάποιου Μακριδάκη 
Α. και στη Χωρογραφία του Νουχάκη. 
600 Sanders, σ.173. 
601 Τον θεωρεί ένα τυπικό ένα τυπικό καταφύγιο ΥΜ IIIC περιόδου µε τον αντίστοιχο οικισµό που αναπτύχθηκε 
στους πρόποδες, Nowicki, σ.217.  
602 Στη χρονολόγησή του ο Nowicki µε τον όρο βυζαντινό δεν προσδιορίζει αν εννοεί Α' ή Β' περίοδο. Nowicki, 
σ.216-17. 
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331), δρόµους, κλίµακες, αρδευτικά κανάλια στον ασβεστολιθικό βράχο (φωτ. 332). O 

ισχυρισµός του Nowicki ότι στα όρια του σηµερινού χωριού υπήρχε οχύρωση τα βυζαντινά 

χρόνια φαίνεται να ευσταθεί από ίχνη οχυρωµατικού περιβόλου ο οποίος σώζεται στη 

νοτιοδυτική άκρη του χώρου µε τις λαξευµένες οικίες (φωτ. 333 και 334). 

 
Η σχέση µε το χώρο: 

Η θέση διαθέτει σηµαντικότατα στρατηγικά πλεονεκτήµατα. Σε απόσταση µόλις 4,3 

χλµ. από την ακτή του ανατολικού άκρου του κόλπου Κισάµου, εποπτεύει όλη τη βόρεια 

παραλία έχοντας τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε την ακρόπολη της Πολυρρήνειας 

(7χλµ.) και τη θέση του Μαλάθυρου (6 χλµ.). Εντυπωσιακότερη είναι η οπτική επαφή 

µέσα από το άνοιγµα των λόφων στα ανατολικά µε τον Κάστελο του Βαρύπετρου (22 χλµ. 

ανατολικά). Ελέγχει επίσης την κάθοδο στην πεδιάδα Κισάµου από τους ορεινούς όγκους 

στα νότια και ανατολικά (ενδοχώρα ∆ελιανών, Κανδάνου), όπως και την αρτηρία από την 

περιοχή των Χανίων στην περιοχή Καστελίου Κισάµου. Βόρεια από τη θέση σε 4χλµ. 

απόσταση, στην παραλία βρίσκεται ο οικισµός Νωπήγια, όπου υπάρχουν ίχνη κατοίκησης 

κατά την Α' και Β' βυζαντινή περίοδο603. 

 
Παρατηρήσεις: 

Η θέση µε συνεχή κατοίκηση από τα προϊστορικά χρόνια αποτέλεσε ένα απόρθητο 

καταφύγιο σε διάφορες εποχές. Η οχύρωση, ο εξοπλισµός σε δεξαµενές νερού και 

στοιχειώδεις εγκαταστάσεις στη Β' βυζαντινή περίοδο πιθανόν, παρείχε στο χώρο τη 

δυνατότητα να ασκήσει το στρατηγικό του ρόλο φύλαξης, επόπτευσης, επικοινωνίας και 

προστασίας του πληθυσµού του οικισµού (δευτερευόντως, λόγω της µικρής έκτασης στην 

επιφάνειά του604). Εχουµε ήδη αναφερθεί στην τριπλή προστασία που παρέχουν στον 

ευρύτερο χώρο του Κισάµου οι συνδυασµένες θέσεις Μαλάθυρος, Ρόκα, Πολυρρήνια. 

 

 

_________________________________________________________________ 

Πολυρρήνια  
 

Θέση: 
βόρειο µήκος: Ν 35ο27.478΄ 

ανατολικό πλάτος: Ε 023ο39.334΄ 

Υψόµετρο: 404µ. 

Η θέση που εµπίπτει στα πλαίσια της έρευνάς µας είναι το οχυρωµένο τµήµα του 

λόφου ο οποίος πάνω του φιλοξενεί τα ερείπια της αρχαίας πόλης Πολυρρήνιας και 

αποτελεί µέρος µόνο της συνολικής έκτασης του µνηµείου (βλ. σχεδ. 52). 
 

603 Φαντάκης, µε πλούσια τεκµηρίωση της χρήσης, σ.41. 
604 Η ύπαρξη 3 δεξαµενών νερού στο χώρο του φρουρίου είναι ενδεικτικό ότι προέβλεπε χρήση του για αρκετό 
χρονικό διάστηµα. 
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Όνοµα: 

Πολυρρήνια, Παλιόκαστρο605. 
Πληροφορίες: 

Ο Gerola κατέταξε την Πολυρρήνια στις Βυζαντινές οχυρώσεις606 µετέφερε το σχέδιο 

των Savignoni και De Sanctis του 1899, (σχέδιο 52) και περιέγραψε µε προσοχή όχι µόνο 

τις οχυρώσεις αλλά και λεπτοµέρειες της κατασκευής τους. ∆ιαχώρισε προσεκτικά τις 

οχυρώσεις σε µία προγενέστερη και µία µεταγενέστερη φάση. Σαν αρχαιότερη φάση 

αναφέρει τα Ελληνιστικά ή Ρωµαϊκά χρόνια, ενώ τη νεώτερη φάση ανάγει στη βυζαντινή 

εποχή. Πουθενά στο κείµενό του δεν ανέφερε ότι οι οχυρώσεις κτίζονται ή 

συµπληρώνονται κατά τη βενετοκρατία.  

Ο Σπανάκης ανάγει τα ερείπια στη ρωµαϊκή εποχή, αλλά σώζονται και άλλα ελληνικής 
(sic607) εποχής. Αναφέρει τείχη ελληνικής εποχής που αποτελούν τα θεµέλια των 

νεωτέρων τειχών608. Αναφέρεται σε βυζαντινές οχυρώσεις ενώ παρακάτω συµπληρώνει ότι 

η Πολυρρήνια υπήρχε µέχρι και τα βυζαντινά χρόνια. Όπως και τον Gerola αναφέρεται 

στις ανασκαφές του Θεοφανίδη το 1938 και στην περιγραφή των Savignoni και De Sanctis 

του 1899. 

Ο Sanders αναφέρεται συνοπτικά και πρόχειρα609 στην Πολυρρήνια πιθανολογώντας 

ότι αυτά που θεωρούνται αρχαιότερα τείχη είναι απλά οχυρώσεις µε διαφορετική 

τοιχοποιία (;), διαφορετικά υλικά610. Περιέγραψε τα ανασκαφικά ευρήµατα του 1942 τα 

οποία αποδίδονται σε ελληνιστικό κτίσµα που µάλλον είναι ναός. Σε πρώιµη ρωµαϊκή 

εποχή αποδίδει τις επιγραφές στο Μέτελλο, στον Αύγουστο και µία εγγραφή την εποχή 

του Αδριανού611. Περιέγραψε τον ηµικυκλικό πύργο µε την ενσωµατωµένη κινστέρνα (ο 

οποίος βρίσκεται στο κέντρο του χωριού) χωρίς να τον χρονολογεί. Την οχυρωµένη 

ακρόπολη αποδίδει στους βενετούς612.  

Ο Nowicki γράφει ότι επιφανειακά ευρήµατα µαρτυρούν την κατοίκηση του χώρου από 

τα νεολιθικά χρόνια, κυρίως όµως κατοικήθηκε κατά την υστεροµινωική περίοδο (ΥΜ IIIC) 

 

 

          
      

605 Και Παλαιόκαστρο. Το ίδιο όνοµα αποδίδεται και στο χωριό που βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του λόφου, 
ενώ κάποιες φορές διαχωρίζεται µε την ακρόπολη η οποία ονοµάζεται Πάνω Παλιόκαστρο. 
606 Gerola, σ. 72-79. 
607 Σπανάκης σ.647-8. 
608 ό.π., σ.648. Τα παλιά τείχη (συνεχίζει), τροποποιούνταν σε κάθε περίοδο και αντιπροσωπεύεται σ' αυτά η
ελληνική, ρωµαϊκή, η βυζαντινή ακόµη και η βενετσιάνικη οχυρωµατική τέχνη. Παραπέµπει στον Gerola (σ.72) σ' 
αυτό το σηµείο, ό.π. σ.648.  
609 Ο χαρακτηρισµός µας οφείλεται στο γεγονός ότι αγνοεί τεράστια δεξαµενή στην ανατολική πλευρά η οποία µε 
πινακίδα της αρχαιολογικής υπηρεσίας χαρακτηρίζεται ρωµαϊκή, αγνοεί οικίες ελληνιστικής ή ρωµαϊκής περιόδου 
σκαλισµένες στο βράχο στον χώρο της αρχαίας πόλης και εν γένει τα σκόρπια πλην σηµαντικά τµήµατα τείχους το 
οποίο είναι κτισµένο µε ισόδοµο σύστηµα. 
610 Το τεκµηριώνει επειδή η κατασκευή τους είναι περισσότερο ακατέργαστη απ'  αυτήν της Λύκτου και της 
Γόρτυνας ! Sanders, σ.172. 
611 ό.π., σ.173. 
612 Παραπέµπει µε την υποσηµ. 1 στον Gerola χωρίς να αναφέρει πουθενά ότι ο ίδιος ο Gerola θεωρεί το σύνολο 
αυτών των οχυρώσεων βυζαντινό, ό.π., σ.172. Είναι ενδιαφέρον, αν µή τι άλλο, ότι ο Spratt και ο Σπανάκης 
παραπέµπουν στο κείµενο του Gerola τεκµηριώνοντας έτσι ότι η ακρόπολη οχυρώθηκε από ή και από τους 
βενετούς χωρίς αυτό να προκύπτει ποσώς από το ίδιο το κείµενό του, Gerola, σ.72-79. 
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και γεωµετρική περίοδο, πριν από την κλασική και ρωµαϊκή εποχή. Γράφει για χρήση 

επί βυζαντινής εποχής613. 

Ο Τσουγκαράκης µας µεταφέρει πορίσµατα ανασκαφικής έρευνας που µας δίνουν 

στοιχεία ότι κατά τον 5ο-6ο αι. µ.Χ. η θέση κατοικούνταν614. Το µεγαλύτερο τµήµα των 

οχυρώσεων το αποδίδει στους βενετούς. Τις παλαιότερες οχυρώσεις ανάγει σε 

υστερορωµαϊκή ή πρωτοβυζαντινή περίοδο. Επισηµαίνει τη σιωπή των πηγών για τη Β' 

βυζαντινή περίοδο ενώ αποδίδει τον όρο Παλιόκαστρο στον οικισµό που στα βενετσιάνικα 

χρόνια είχε δηµιουργηθεί στη σηµερινή θέση του χωριού615.  

Ο Μ. Ανδριανάκης περιλαµβάνει την Πολυρρήνια  στις οχυρώσεις της Β' βυζαντινής 

περιόδου616 ενώ στο συνέδριο βυζαντινής οχυρωτικής περιλαµβάνεται στο χάρτη των 

οχυρώσεων που κατασκευάστηκαν ανάµεσα στον 4ο-12ο αι. µ.Χ.617.  
Επιτόπια έρευνα: 

Νότια από το Καστέλι Κισάµου σε απόσταση 4 χλµ. συναντούµε ένα λόφο που 

ανέρχεται σε ύψος 400 περ. µέτρων (φωτ.335). Στις πλαγιές του αλλά, κυρίως, στα 

ευρύχωρα επίπεδα που σχηµατίζει στην επιφάνειά του βρίσκονται τα ερείπια της 

ακµάζουσας άλλοτε αρχαίας πόλης της Πολυρρήνιας. Ο χώρος τον οποίο θα περιγράψουµε 

είναι οχυρωµένος σε µία µεταγενέστερη περίοδο από αυτήν των αρχαίων χρόνων. 

Πρόκειται για την ακρόπολη του λόφου (σ'  αυτό το σηµείο συµπίπτει µε την ακρόπολη 

των κλασικών ελληνιστικών ή ρωµαϊκών χρόνων) και για ευρύχωρους επικλινείς χώρους 

προς τα βόρεια και ανατολικά της ακρόπολης (φωτ. 335) οι οποίοι συνολικά καλύπτουν 

έκταση περίπου 350 περίπου στρεµάτων (σχεδ. 52Α). 

Αφού έχουµε εισέλθει στο χώρο της αρχαίας πόλης, αριστερά µας διακρίνουµε τις 

αρχαιότερες ελληνιστικές οχυρώσεις οδηγούµαστε στο βόρειο προς τα ανατολικά επίπεδο 

του λόφου όπου εισερχόµαστε στον οχυρωµένο χώρο από άνοιγµα στον περίβολο λόγω 

κατακρήµνισης. Μπροστά µας διακρίνουµε σ' όλη την έκτασή του το δυτικό τµήµα του 

οχυρωµατικού περιβόλου (φωτ. 336)και στην κορυφή προς νότο, την οχυρωµένη 

ακρόπολη (φωτ. 337). Το τείχος αγκαλιάζει ηµικυκλικά όλο το βόρειο τµήµα και συνεχίζει 

στα ανατολικά (φωτ. 338) και στα δυτικά οχυρώνοντας παράλληλα όλο τον 

περιβαλλόµενο χώρο µέχρι τις υπώρειες της ακρόπολης. Η τοιχοποιία του συνόλου των 

οχυρώσεων σ'  αυτήν την έκταση είναι διαφορετική από τις οχυρώσεις σε σκόρπια σηµεία 

(τείχη που αποδίδονται σε ελληνιστική ή ρωµαϊκή περίοδο618, βλ. φωτ. 339). Τα 

αρχαιότερα τείχη συναντώνται µόνο αποσπασµατικά γεγονός που ο Gerola το αποδίδει 

 

 

613 Nowicki, σ.221-2. 
614 Τσουγκαράκης, Crete, σ.344. 
615 ό.π., σ.344. 
616 Στον κατάλογο, στον αρθµ. 30 υποµνηµατίζεται: Polyrrenia: Byzantine Castle, reinforced with semicircular 
bastions and towers.  Military Architecture in Crete. Man and Monument, Catalogue of photographic exhibition, 
ΥΠ.ΠΟ., 13η Ε.Β.Α., ∆ήµος Αγ. Νικολάου, Άγιος Νικόλαος 2000. 
617 Συνέδριο Βυζαντινής Οχυρωτικής στα πλαίσια της έκθεσης Ώρες Βυζαντίου, Επταπύργιο Θεσαλονίκη, 
∆εκέµβριος 2001. 
618 Βλ. προηγουµένως πληροφορίες. 
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στο ότι έχουν χρησιµοποιηθεί υλικά τους (λίθοι) στην κατασκευή του νεώτερου 

τείχους619. Ο περίβολος αλλά και οι οχυρωµατικοί πύργοι έχουν ενιαία µορφή. Η 

τοιχοδοµία τους περιλαµβάνει αργολιθοδοµή από γκρι τοπικό ασβεστόλιθο µε ισχυρό 

ασβεστοκονίαµα και κουρασάνι σαν συνδετικό υλικό. Ενδιάµεσα παρεµβάλλονται πλίνθες 

(φωτ. 340) ενώ ενσωµατώνονται αρκετοί έξεργοι λίθοι από τα αρχαιότερα τείχη. 

Εσωτερικά η τοιχοποιία είναι χυτή (φωτ. 341). Εσωτερικά το τείχος σε ύψος 3,5 µ. από το 

επίπεδο εδάφους, όπου σώζεται περίδροµος πλάτους 1,30µ. και παραπέτο 0,50µ. Σε 

κάποια σηµεία το δυτικό τείχος εσωτερικά ενισχύεται µε 0,60µ. για να δεχτεί σκάλες που 

ανεβαίνουν στον περίδροµο (φωτ. 342). Το δυτικό τείχος για να προστατεύσει το πλέον 

ευπρόσβλητο τµήµα του χώρου ανηφορίζει προς νότο ακολουθώντας τις καµπύλες του 

εδάφους µε πλάτος 2,60µ. (φωτ. 343). Στο ανατολικό τείχος βλέπουµε τα ίχνη στενής 

πύλης η οποία στεγαζόταν µε µεγάλο µονόλιθο υπέρθυρο, έξοδος η οποία οδηγεί σε στενό 

µονοπάτι κρυµένο στα βράχια που αποτελούσε ιδανική δίοδο διαφυγής (φωτ. 344). Στο 

µέσο του περιτειχισµένου χώρου συναντούµε ερείπια κτισµάτων, και κάποιο απ'  αυτά έχει 

µετατραπεί σε ναό που σήµερα όµως είναι ερειπωµένος620. Μπροστά µας προς νότο 

ορθώνεται η ακρόπολη (φωτ. 345) η οποία είναι περιτειχισµένη µε περίβολο ίδιας 

κατασκευής και πάχους 2µ. Στο επίπεδο αυτό έξω από την ακρόπολη συνατούµε ερείπια 

κινστέρνας (φωτ. 346). Στα βόρεια αντικρύζουµε το σύνολο του δυτικού οχυρωµατικού 

περίβολου (φωτ. 347 και 348). Είναι το σηµείο από όπου ξεκινά στενό τείχος προς τα 

δυτικά και οδηγεί σε ένα µεγάλο πεταλοειδή πύργο χαµηλότερα από το επίπεδο του 

περιβόλου, ο οποίος επισκοπεί κι ελέγχει όλη τη δυτική πλαγιά έξω από την οχυρωµένη 

έκταση (φωτ. 349). Εσωτερικά είναι κενός (σήµ. επιχωµένος), και σώζονται σε καλή 

κατάσταση επάλξεις µε περίδροµο εσωτερικά µε σύνολο πάχους 2µ. (φωτ. 350 και 351 και 

352)  Για να εισέλθουµε σήµερα στο χώρο της ακρόπολης παρακάµπτουµε το ΒΑ τείχος 

της (φωτ. 353). Στο επίπεδο που διαµορφώνεται εσωτερικά στην ακρόπολη διακρίνουµε 

κινστέρνες θολωτές µισοκατεστραµένες (φωτ. 354, 355) και µία µεγάλη (5 Χ 3,60µ. 

εσωτερικά) επιχρισµένη µε υδραυλικό κονίαµα και θολωτή οροφή (φωτ. 356). Το πάχος 

του τοίχου είναι 2µ. (φωτ. 357).  

Στην επιφάνεια της ακρόπολης προς νότο δεν διακρίνουµε τον οχυρωµατικό περίβολο 

γιατί δεν ξεπερνά το ύψος του εδάφους621 (φωτ. 358) . Σε σηµεία που µπορούµε να 

υπολογίσουµε τις διαστάσεις του βρίσκουµε ότι το πλάτος του τείχους είναι 2µ. Σε κάποιο 

σηµείο στο νότιο περίβολο κοντά στο µεγαλύτερο ύψος της ακρόπολης, προσφύεται 

ηµικυκλικός πύργος µισογκρεµισµένος (φωτ. 359 και 360). Το τείχος κατηφορίζει προς 

νότο ακολουθώντας την κλίση του εδάφους µέχρι το νότιο άκρο όπου αρχίζει ο κρηµνός. 

Εκεί ενώνεται και ταυτίζεται µε το αρχαιότερο τείχος (φωτ. 361). 
Η σχέση µε το χώρο: 

 
619 Gerola, σ.72,73. 
620 O Gerola διαπιστώνει την ίδια κατάσταση του ναού στις αρχές του 20ου αι. σ.77. 
621 Προφανώς το υπερκείµενο τµήµα έχει καταρρεύσει. 
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Η θέση που καλύπτει η βυζαντινή οχύρωση εκµεταλλεύεται στο έπακρο τα 

στρατηγικά πλεονεκτήµατα του λόφου622. Άπλετη θέα προς όλη την έκταση του κόλπου 

του Κισάµου, προς τα ανατολικά περάσµατα ανάµεσα στους λόφους από όπου διέρχεται η 

αρτηρία από τα Χανιά προς τον κάµπο του Κισάµου. Προς νότο αντικρύζει όλη την 

ενδοχώρα του Κισάµου και µακριά νότια το Λιβυκό πέλαγος. Βρίσκεται ακριβώς στο 

κέντρο όλης της ενδοχώρας του Κισάµου (σχεδ. 51). Στα νότια και ανατολικά έχει οπτική 

επαφή µε το όχι αποµακρυσµένο κάστρο της Μαλάθυρου και στα ανατολικά µε το οχυρό 

της Ρόκας. Στα δυτικά έχει απρόσκοπτη θέα µέχρι τους λόφους πάνω από τα Φαλάσαρνα. 

Ο σηµερινός οικισµός της Πολυρρήνιας (πρώην Παλιόκαστρο), βρίσκεται εκεί αρκετούς 

αιώνες και είναι ενδεικτικό ότι η ψηλότερη γειτονιά του, έχει καταλάβει ένα τµήµα της 

αρχαίας πόλης στα νότια του λόφου. Όλα τα σπίτια του οικισµού έχουν ενσωµατώσει 

αρχαία µέλη κυρίως αγκωνάρια τετραγωνισµένα σαν αυτά που διακρίνουµε ακόµα στα 

αρχαιότερα τείχη. Οι οικισµοί Καλάθενες και Λουσακιές µπορούν να αναχθούν στη Β' 

βυζαντινή περίοδο623.  
Παρατηρήσεις: 

Για να κατανοήσουµε τη χρήση αλλά και τη χρονική περίοδο που κατασκευάστηκαν οι 

οχυρώσεις θα λάβουµε υπόψη µας τα παρακάτω στοιχεία: 

-∆εν χρησιµοποιήθηκε η αρχαιότερη χάραξη του οχυρωµατικού περιβόλου αλλά 

επιλέχθηκε µία άλλη πιο «συµµαζεµένη» και γι αυτό περισσότερο προστατεύσιµη περιοχή. 

Ίσως αποτελεί ένδειξη συρρίκνωσης του οικισµού. Μόνο ο χώρος της ακρόπολης 

χρησιµοποιείται από την αρχαία οχύρωση. 

-Ενσωµατώθηκαν µέλη των προηγουµένων οχυρώσεων σε µια τοιχοδοµία διαφορετική 

η οποία ναι µεν θυµίζει ισόδοµο χτίσιµο (ψευτοϊσόδοµο σύστηµα), αλλά έχει σαφή 

στοιχεία βυζαντινών οχυρώσεων: πλίνθες, κονίαµα µε κουρασάνι, περίδροµος και 

παραπέτο στα τείχη, χυτή τοιχοποιία, ηµικυκλικούς πύργους, πυλίδες διαφυγής624 και 

κινστέρνες επιχρισµένες. Η όλη κατασκευή αποτελεί ένα σοβαρό και δαπανηρό 

οχυρωµατικό έργο µε µνηµειώδεις διαστάσεις. Οχυρωµατικό έργο που κατά τη γνώµη µας 

απέφυγε την προχειρότητα µιας εσπευσµένης οχύρωσης και διατήρησε τα χαρακτηριστικά 

της βυζαντινής οχυρωµατικής αρχιτεκτονικής. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί πιθανόν 

ένδειξη οργανωµένου σχεδίου οχύρωσης. 

-Οι επιγραφές που είναι ενσωµατωµένες στην εκκλησία των νεώτερων χρόνων που 

βρίσκεται δίπλα στο αρχαίο ιερό της Αρτέµιδος είναι σαφέστατα ρωµαϊκές625, και 

υστερορωµαϊκές. Στοιχείο που τεκµηριώνει το διαχωρισµό της ύστερης ρωµαϊκής φάσης 

µε εκείνης των οχυρώσεων. 

 
622 Σε αντίθεση µε τη θέση της αρχαίας πόλης η οποία είχε περιορισµένη θέα στο βοριά και καθόλου στα 
ανατολικά. 
623 Φαντάκης, σ.35,36,41. 
624 όπως στο νότιο οχυρ. περίβολο του Τεµένους και στον ανατολικό περίβολο του Βαρύπετρου. 
625 Βλ. παραπάνω σ.147.  
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-Ο οικισµός Παλιόκαστρο (σηµ. χωριό Πολυρρήνια) είχε ήδη κατοικηθεί κατά τη 

βενετοκρατία (13ο αι.626), γεγονός που συνηγορεί ότι πρόκειται για τον εξώβουργο του 

κάστρου, ένδειξη ότι η µετακίνησή του έγινε σε ευνοϊκότερες εποχές µέσα στη Β' 

βυζαντινή περίοδο. Άρα δεν είναι δυνατό να χτίστηκαν στη βενετική περίοδο οι 

οχυρώσεις.  

-Η στρατηγική θέση του χώρου (µε όλες τις παραµέτρους που αναφέρθηκαν στην 

προηγούµενη ενότητα). 

-Η ένδειξη ότι το ίδιο το Καστέλι Κισάµου δεν είχε σχεδιασθεί να κατοικηθεί αµέσως 

µετά την ανακατάληψη της Κρήτης.  

Τα παραπάνω συνηγορούν ότι πρόκειται για µια στρατηγική επιλογή της θέσης κατά τη 

Β' βυζαντινή περίοδο, αρκετά κοντά στην ακτή ώστε ο πληθυσµός να επικοινωνεί µε την 

ακτή. Απόσταση ικανή ώστε να αποφεύγεται ο άµεσος κίνδυνος λόγω αιφνίδιας επίθεσης 

από τη µεριά της θάλασσας. Έτσι η συνδυασµένη επιτήρηση και προστασία παραλίων και 

ενδοχώρας του Κισάµου πετυχαίνεται από τις τρεις627 οχυρές θέσεις της περιοχής, µε 

κυριότερη αυτήν της Πολυρρήνιας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
626 Τσουγκαράκης Crete, σ.344 και Φαντάκης, σ.41. 
627 Μαλάθυρος, Ρόκα, Πολυρρήνια. 
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∆ιαπιστώσεις: 
 

Γενικές διαπιστώσεις: 
 

Μετά την έρευνα στις επιµέρους οχυρές θέσεις της Κρήτης, είναι ανάγκη να 

συνθέσουµε τις επιµέρους πληροφορίες κι ενδείξεις σ' ένα καµβά µεγαλύτερων 

διαστάσεων που πιθανόν εµφανίζει (έστω και αµυδρά) µία συνολικότερη εικόνα των 

οχυρώσεων στη Β' βυζαντινή περίοδο. 

Η αναζήτηση απαντήσεων σε τούτη την εργασία αποτελεί στην ουσία µία προσπάθεια 

σύνδεσης ιστορικών δεδοµένων µε  ενδείξεις και πληροφορίες που προκύπτουν από την 

επιτόπια έρευνά στα οχυρά. Έτσι, αρχικά θα πρέπει να αντιληφθούµε την ιδιαιτερότητα 

της Κρήτης αµέσως µετά το 961. Μία µακροχρόνια περίοδος αραβικής κατοχής σε 

συνδυασµό µε την αραβοκρατία στη Σικελία και την Κύπρο, έχει στερήσει από την 

αυτοκρατορία τη δυνατότητα ελέγχου στη νότια και ανατολική Μεσόγειο, µαζί και σε 

περιοχές ανέκαθεν βυζαντινές όπως η νότια Μ. Ασία και η βόρεια Συρία. Η ανάκτηση του 

νησιού από τις δυνάµεις της αυτοκρατορίας δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Οι επτά 

αποτυχηµένες απόπειρες πριν από εκείνη του Νικηφ. Φωκά έχουν καταστήσει το 

πρόβληµα ως ένα από τα πιο ακανθώδη στην ιστορία του Βυζαντίου. Αµέσως µετά την 

εγκαθίδρυση της βυζαντινής αρχής στο νησί, το 961, µαρτυρίες φανερώνουν την ισχυρή 

στρατιωτική παρουσία της αυτοκρατορίας. Στο Τακτικό του Εσκοριάλ, συναντούµε για 

πρώτη φορά Στρατηγό ως διοικητή του θέµατος της Κρήτης628. Ένας πατρίκιος και 

στρατηγός της Κρήτης είναι γνωστός από µολυβδόβουλο του 1000 και άλλοι δύο 

στρατηγοί αναφέρονται στο βίο του Αγ. Ιωάννη Ξένου στα 1030629. 

Η κατάταξη του θέµατος της Κρήτης στην 23η θέση σε σύνολο 83 θέσεων φανερώνει 

την προσοχή που δόθηκε στο νεοσύστατο θέµα της Κρήτης630. Η πολιτική και στρατιωτική 

παρουσία της κεντρικής εξουσίας πρέπει να ήταν ισχυρή. Το ότι στα 1000 ο διοικητής του 

θέµατος είναι πατρίκιος, αποκαλύπτει την προσεκτική επιλογή του υπεύθυνου κυβερνήτη 

στο νησί, µέσα από τον κύκλο των ανώτερων τάξεων της πρωτεύουσας. Την ίδια εποχή 

(τέλος 10ου αι.) εµφανίζεται το όνοµα κάποιου δούκα Φωκά631. Η συνδυασµένη εξουσία 

των δύο διοικητών αποκαλύπτει τη µεγάλη βαρύτητα µε την οποία αντιµετωπίστηκε η 

περίπτωση της Κρήτης. Μετά το α' µισό του 11ου αι. δεν εµφανίζονται πλέον πληροφορίες 

για στρατηγούς αλλά ο διοικητής του θέµατος φέρει τον τίτλο του ∆ούκα ή Κατεπάνω632. 

Παρόλο που µπορεί να θεωρηθεί µία έκπτωση στη βαρύτητα και στο κύρος του αξιώµατος 

ο τίτλος Κατεπάνω, ενσωµατώνει τη δυναµική µιας ισχυρότατης στρατιωτικής εξουσίας. 
 

628 Χρονολογείται ανάµεσα στο 971-979, Τσουγκαράκης, Crete, σ.179. 
629 ό.π., σ.179. 
630 Έρχεται αµέσως µετά το θέµα της Κύπρου, υψίστης στρατηγικής σηµασίας, που απελευθερώθηκε κατά το 965 
µ.Χ. 
631 ό.π., σ.182. 
632 ό.π., σ.181. 
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Κάτω από την εξουσία του είχε ένα αριθµό στρατηγών και ταγµάτων. Αργότερα στα 

χρόνια του Αλέξιου του Α' (1118), η στρατιωτική βαρύτητα του αξιώµατος µειώνεται, 

όπως αντίστοιχα µειώνεται και η δυνατότητα επιβολής της βυζαντινής κυριαρχίας. 

Κατανοούµε ότι κατά τη διάρκεια της Β' βυζαντινής περιόδου, είναι ανάγκη να 

διαφοροποιήσουµε τις πολιτικές και στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες της 

αυτοκρατορίας. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για να είµαστε σε θέση να αντιληφθούµε το 

ρόλο και την αναγκαιότητα των οχυρώσεων στη διάρκεια αυτής της ιστορικής περιόδου. 

Έχοντας κατά νου την αρχική µας διαπίστωση ότι ο σχεδιασµός των οχυρωτικών 

προγραµµάτων είναι ζήτηµα που αφορά την κεντρική εξουσία και µόνο, θα 

αναγνωρίσουµε ότι οι ανάγκες ποικίλλουν στα χρόνια ανάµεσα στο 961 και το 1206. 

Μεσολαβεί ο αιώνας σοβαρών αλλαγών (11ος), η ποιοτική διαφοροποίηση στις 

κυβερνητικές επιλογές στα χρόνια των Κοµνηνών και τέλος εµφανίζεται από τα ανατολικά 

ένας νέος κίνδυνος, οι Τούρκοι.  

 
Η περίοδος µετά την ανακατάληψη της Κρήτης:  
 

Αρχικά, όπως αναλυτικότερα παρουσιάστηκε στο µέρος όπου τεκµηριώνουµε την 

ιστορική αναγκαιότητα των οχυρώσεων στην Κρήτη, η ανάγκη επανεγκαθίδρυσης της 

βυζαντινής παρουσίας απετέλεσε την πρώτη προτεραιότητα της αυτοκρατορίας633. Οι 

εναποµείναντες Άραβες στο νησί, το ανυπότακτο των χριστιανών κατοίκων, ο 

επαπειλούµενος κίνδυνος µίας νέας εκδικητικής απόπειρας κατάληψης του νησιού από 

τους Άραβες της Αιγύπτου, Κύπρου και Συρίας, διαµόρφωνε µία κυριολεκτικά εκρηκτική 

κατάσταση. Η διαπιστωµένη έντονη στρατιωτική παρουσία βυζαντινού στρατού και 

ναυτικού στην Κρήτη είχε σαν στόχο να δηµιουργήσει βάσεις όπου η πολιτική, 

στρατιωτική και εκκλησιαστική εξουσία θα έκανε την παρουσία της αδιαµφισβήτητη. Κάτι 

τέτοιο προϋπέθετε σηµεία ασφαλή, µε δυνατότητα ελέγχου και επιρροής στον γύρω χώρο 

και βέβαια εγκατάλειψη των βεβαρυµένων ηθικά και ιστορικά κρησφύγετων των 

Σαρακηνών. Κεντρική θέση της παρουσίας των Αράβων στην Κρήτη αποτελούσε ο 

Χάνδακας. Λόγοι γοήτρου και αποκατάστασης της ηθικής τάξης υπαγόρευσαν την 

απόφαση του Νικηφόρου φωκά να καταστρέψει εκ θεµελίων τον Χάνδακα. Μας είναι πολύ 

δύσκολο να φανταστούµε τον πολυάριθµο βυζαντινό στρατό και τους αξιωµατούχους του 

να προσπαθούν όπως, όπως να στριµωχτούν ή να στρατωνιστούν σε ηµιερειπωµένα κι 

εγκαταλειµµένα οχυρά. Και ποια ήταν αυτά άλλωστε; Το επιτελείο που συνόδευε το 

∆οµέστιχο Ν. Φωκά634, αποτελούµενο από µεγάλο αριθµό µηχανικών, τεχνιτών, µαστόρων 

και έµπειρων κτιστάδων ήταν σε θέση να σχεδιάσει και να οικοδοµήσει θέσεις που είχαν 

επιλεγεί. Από τον εντοπισµό των οχυρών θέσεων στην περιοχή γύρω από το Χάνδακα 

 
 633 Ανδριανάκης Μιχ., Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά µνηµεία της Κρήτης, Κρητολογικά Γράµµατα 19, Ρέθυµνο 

2001, σ.37. 
634 Στις µετέπειτα εκστρατείες του Νικηφόρου στη Θράκη, Ανατολ. Μακεδονία, Αρµενική Κιλικία, Βόρεια Συρία 
συνοδευόταν πάντοτε από επιτελείο ικανό να επιλέγει, σχεδιάζει, εκτελεί οχυρωµατικά έργα µεγάλης εµβέλειας και 
σπουδαιότητας, Foss, Asia Minor, σ.179. 
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διαπιστώνουµε ότι δεν υπήρχαν πολλές επιλογές, µιας και η πρώην πρωτεύουσα της 

Κρήτης, η Γόρτυνα ανήκε σε µία διαφορετική ζώνη επιρροής (Μεσαρά)635, που δεν 

συνδεόταν άµεσα µε τη βόρεια παραλία του κεντρικού τµήµατος της Κρήτης. Η 

διαµόρφωση ενός οχυρωµατικού προγράµµατος θα έπρεπε να περιλαµβάνει ορισµένα 

χαρακτηριστικά και να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις ζωτικές για την επιβίωση και την 

επιτυχία της επιχείρησης. Γιατί η πολεµική επιχείρηση για την ανακατάληψη της Κρήτης 

δεν είχε τελειώσει µε την εκπόρθηση του Χάνδακα. Αντίθετα, πιστεύουµε ότι είχε το 

χαρακτήρα του επείγοντος η ανάγκη επιλογής και οχύρωσης θέσεων. Είναι το γενικότερο 

πνεύµα της κεντρικής εξουσίας στα µέσα του 10ου αι. που έχει διαµορφώσει τη 

φυσιογνωµία του Βυζαντίου αυτήν την εποχή, έτσι ώστε αρκετοί µελετητές να την 

ονοµάσουν «το Βυζάντιο εν πολέµω636». Η εκτεταµένη σύγκρουση µεταξύ Βυζαντινών και 

Αράβων δεν είχε αφήσει πολλά περιθώρια στο Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία είχε 

µετατοπιστεί στη θέση του επιτιθέµενου ήδη από τα χρόνια του Λέοντα ΣΤ'637. Η 

στρατηγική εµπειρία των βυζαντινών, αξιοποιώντας σίγουρα και την αξιόλογη εµπειρία 

στον πόλεµο µε τους Άραβες, µας οδηγούν να συµπεράνουµε ότι µε προσοχή και 

σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ανώτερης στρατηγικής τέχνης επιλέχτηκαν οι θέσεις όπου 

θα έπρεπε να εγκατασταθούν οι δυνάµεις των βυζαντινών για την αποτελεσµατική 

διοίκηση του νησιού638. Σε γενικές γραµµές αυτές οι θέσεις ήταν ανάγκη να βρίσκονται σε 

ασφαλή απόσταση από κάθε πιθανή αιφνίδια επίθεση, δυνατότητα που παρείχαν οι θέσεις 

σε ικανή απόσταση από τις ακτές. Ήταν ανάγκη να υπάρχει νερό και -κυρίως- οι θέσεις 

αυτές να διαθέτουν φυσικά οχυρά γνωρίσµατα (λόφοι εάν είναι δυνατόν βραχώδεις κι 

αποµονωµένοι, κρηµνοί, χαράδρες, απότοµες πλαγιές και να διαθέτουν ένα εσωτερικό 

ύψωµα). Σε κάθε περίπτωση έπρεπε αυτές οι οχυρές θέσεις να αντικρύζουν περισσότερες 

µία ή περισσότερες άλλες οχυρές θέσεις. Είναι αντιληπτό ότι για την ίδρυση τέτοιων 

οχυρωµατικών κατασκευών δεν θα έπρεπε να φεισθούν χρηµάτων, κόπου, εργατικών 

χεριών. Τα οχυρωµατικά αυτά έργα έπρεπε να λειτουργούν σαν κεντρικά σηµεία 

προπαγάνδας υπενθυµίζοντας τη «φυσική» εξουσία αυτού του τόπου που ήταν η 

βυζαντινή. 

Με τα παραπάνω κριτήρια µπορούµε να αναγνωρίσουµε κάποιες από τις οχυρώσεις 

στην Κρήτη. Αρχικά η επιλογή της θέσης του Τεµένους, όχι µόνο τηρεί τις παραπάνω 

προϋποθέσεις αλλά είναι καταγραµµένη στο χρονικό του Λέοντος ∆ιακόνου σαν η οριστική 

επιλογή από το Νικηφόρο Φωκά639 για να µεταφέρει τον πληθυσµό και το θεσµικό ρόλο 

του κατερειπωθέντος Χάνδακα640. ∆ύσκολα µπορούµε να αναλογιστούµε τη συγκέντρωση, 

επεξεργασία υλικών και τον αριθµό των εργαζοµένων για µία τέτοιου µεγέθους 
 

  

     

635 Παρακάτω, σελ.170-172, προσδιορίζουµε τις συγκεκριµένες ζώνες επιρροής στην Κρήτη, σύµφωνα µε τη 
γεωµορφολογία και τα ιστορικά δεδοµένα. 
636 Sullivan Dennis, Tenth Century Byzantine Offensive Siege Warfare: Instructional Prescriptions and Historical 
Practice, Το εµπόλεµο Βυζάντιο, Ε.Ι.Ε. Ινστ/το Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα 1997, σ.179-180. 
637Ό.π. σ.180-84. 
638 Τσουγκαράκης, Crete, σ.73. 
639 Τσουγκαράκης, Crete, σ.72-73. 
640 Βλ. Παραπάνω στο Τέµενος και στην ενότητα Ιστορική αναγκαιότητα των οχυρώσεων της Κρήτης. 
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κατασκευή. ∆ικαιολογείται µόνον µε την προϋπόθεση ότι χτίστηκε από ένα µεγάλο 

σύνολο στρατιωτών (που έχουν εκπαιδευτεί και για την ανόρθωση τέτοιων οχυρώσεων641) 

κάτω από τις έµπειρες οδηγίες των µηχανικών - αρχιτεκτόνων. Μέσα σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα και µε τα υλικά της περιοχής οικοδοµήθηκε το κεντρικό σηµείο της βυζαντινής 

παρουσίας. ∆εν είµαστε σε θέση να υπολογίσουµε πόσο χρονικό διάστηµα διήρκεσε η 

κατασκευή ενός τέτοιου οχυρωµατικού έργου, όµως το αποτέλεσµα δείχνει ότι 

προϋπόθεση της κατασκευής του η συντονισµένη εργασία χιλιάδων εργατών. 

Τέτοιας διάστασης οχυρωµατικά έργα δεν συναντούµε πολλά στην Κρήτη. Μία άλλη 

περίπτωση είναι το Βαρύπετρο κοντά στα Χανιά όπου είναι δυνατόν να αξιοποιήθηκαν 

και προϋπάρχουσες οχυρώσεις642. Το µέγεθος, ο επιµεληµένος τρόπος κατασκευής και η 

έκταση που περιλαµβάνει αποτελούν ενδείξεις µακρόπνοου σχεδιασµού, όπως όλα τα 

κάστρα που οικοδοµούνται στις ανακτηµένες από την κυριαρχία των Αράβων περιοχές τα 

επόµενα χρόνια από το βυζαντινό στρατό643. Η αµυντική γραµµή στα βόρεια σύνορα του 

ελλαδικού χώρου κατά µήκος του άξονα Αδριατικής-Κων/λης, οχυρώνονται µε τον ίδιο 

τρόπο644. 

Κατασκευές µε τα χαρακτηριστικά των παραπάνω είναι η έξυπνη αξιοποίηση της 

οχυρής θέσης στην Πολυρρήνια και της ακρόπολης στη Γόρτυνα. Πιθανότατα µία 

τέτοια περίπτωση είναι και η Λύκτος στην οχυρή θέση της Πεδιάδας645. Και στις δύο 

περιπτώσεις οι προϋπάρχουσες οχυρώσεις και η αποτελεσµατική οίκηση, πιθανόν, του 

χώρου σε προγενέστερες περιόδους ενθαρρύνουν τους βυζαντινούς στην επιλογή των 

θέσεων. Στην πεδιάδα της Μεσαράς µία άλλη θέση ήταν, πιθανότατα το κάστρο του 

Μονοφατσίου (Bonifacio), όπου αναγνωρίζουµε τα χαρακτηριστικά των µεγάλων 

οχυρωµατικών έργων. Στον αρχικό σχεδιασµό, κατά τη γνώµη µας περιελήφθηκαν κι 

άλλες θέσεις οι οποίες είτε δεν έγινε δυνατό να οικοδοµηθούν είτε δεν ολοκληρώθηκαν οι 

εργασίες οχύρωσης. Μία τέτοια θέση είναι το Μονοπάρι646. Για όλους τους πολύ 

 

     
 

 

641 Όπως έχουµε δει παραπάνω αρκετοί από τους στρατιώτες του βυζαντινού στρατού εγκαθίστανται µόνιµα στην 
Κρήτη, Τσουγκαράκης, Crete, σ.73 και Λέων ∆ιάκονος, Ιστορία, 38.9, όπου: Αρµενίων τε και Ρωµαίων και
συγκλυδων ανδρών φατρίας. 
642 Βλ. Παραπάνω Βαρύπετρο. 
643 Στην Αρµενική Κιλικία, Πισιδία, Βόρεια Συρία, Edwards, The fortifications of Armenian Cilicia, Dumbarton Oaks 
Studies XXIV, Washington DC, 1987. 
644 Στο χώρο της Μακεδονίας (Φίλιπποι, Μογλενά, Σέρρες, Ρεντίνα ...), Βυζαντινή Καστροκτισία . 
645 Να λάβουµε υπόψη µας το άριστο υδραγωγείο το οποίο και σήµερα ακόµα στέκεται σε µεγάλο µέρος, και το 
οχυρό της θέσης σε σχέση µε την επικοινωνία Πεδιάδα-βόρεια ακτή. 
646 Η διαπίστωση ότι το πρώτο εξωτερικό τείχισµα (προτείχισµα) ανήκει σε διαφορετική φάση από τον κυρίως 
οχυρωµατικό περίβολο αλλά και ο κεντρικός πύργος σε διαφορετική φάση (12ος αι. Μανουήλ Κοµνηνός) από τις 
υπόλοιπες οχυρώσεις, φανερώνει, κατά τη γνώµη µας, όχι διαφορετικούς κτίστες αλλά διαφορετικές φάσεις µέσα 
στην ίδια χρονική περίοδο. ∆υστυχώς, µέσα στα πλαίσια αυτής της εργασίας δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν 
εξαντλητικά τέτοιες λεπτοµέρειες για κάθε µία από τις οχυρές θέσεις. Εκείνο που διαπιστώνουµε είναι, ότι 
συνήθως οι διαφορές στις οικοδοµικές φάσεις αντιµετωπίζονται µε απλοϊκότητα (καλύτερα θα έλεγα 
προχειρότητα) από τους ιστορικούς οι οποίοι στην περίπτωση της Κρήτης, εύκολα υιοθετούν τις προτεινόµενες 
λύσεις, π.χ. η περίπτωση µε τον Γενουάτη Πεσκατόρε, (βλ. παρακάτω αναφορά στο ζήτηµα). Υποδειγµατική, 
αντίθετα, είναι η εργασία του Ν. Μουτσόπουλου για τον οικισµό της Ρεντίνας ο οποίος ανάγεται στον 10ο αι. Η 
πολυετής εµπεριστατωµένη έρευνά του δίδει µία πλήρη εικόνα της ιστορικής εξέλιξης του οικισµού και µαζί της 
γύρω περιοχής, αποδεικνύοντας ότι πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί πριν εξάγουµε τα όποια συµπεράσµατά 
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σοβαρούς παραπάνω λόγους οι οποίοι αποτελούν τεκµήρια του χαρακτήρα του 

επείγοντος που έλαβε η υπόθεση δε µπορούµε να δεχτούµε ότι η οχύρωση των αρχικά 

επιλεγµένων θέσεων δεν προχώρησε πέρα από αυτές τις θέσεις. 

Πιστεύουµε ότι σε κάθε περίπτωση, ο υψηλός σχεδιασµός του οχυρωµατικού δικτύου 

ήταν µία απόφαση η οποία παρέµεινε στην ατζέντα της κεντρικής εξουσίας για 

προσφορότερες εποχές. Ήδη, όµως θα είχαν αρχίσει να κτίζονται όλες οι θέσεις που 

έχουµε εντοπίσει. Σ' αυτό θα πρέπει να συνυπολογίσουµε ότι κτίστηκαν ή επισκευάστηκαν 

µικρότερα οχυρά, φρούρια σε οχυρώτατες αλλά επίκαιρες θέσεις όπως το Κέρατο στη 

Μεσαρά, κοντά σε µία επικίνδυνη παραλία και η Ρόκα στην Κίσαµο, κοντά σε αντίστοιχη, 

στρατηγικής σηµασίας παραλία. Την ίδια περίοδο κτίστηκαν ή επισκευάστηκαν βίγλες, 

πύργοι για έγκαιρη ειδοποίηση και φιλοξενία φρουράς, τέτοια περίπτωση στην περιοχή 

Πεδιάδας είναι οι Θόλοι. Κτίσµατα τα οποία δεν υπάρχουν πια και είναι δύσκολο να 

σχηµατίσουµε εικόνα. Μια τέτοια περίπτωση είναι η Πυργιώτισα στην είσοδο της 

Μεσαράς από τη θάλασσα. Τα αρχικά οχυρωµατικά έργα δεν ήταν αρκετά για την 

αποτελεσµατική άµυνα όλου του νησιού µε τη λογική του δικτύου. Ήταν µία αναγκαία 

δυσκολία η οποία έπρεπε να αντιµετωπισθεί ταχύτατα. 

Η επόµενη περίοδος κατά τις πρώτες δεκαετίες µετά την εγκαθίδρυση των βυζαντινών 

βρίσκουν την αυτοκρατορία να αγωνίζεται κατά των Αράβων µε µία γενικευµένη επιθετική 

στρατηγική πολιτική. Ο διάδοχος του Νικηφ. Φωκά Ιωάννης Τζιµισκής συνέχισε και 

ολοκλήρωσε το έργο του προκατόχου του στη Β. Συρία και στη νότια Μ. Ασία. Ένας 

οργασµός οχυρωµατικών έργων ίδρυσης και επιδιόρθωσης κάστρων και φρουρίων σε όλη 

την ανατολική Μεσόγειο προκαλεί τη δικαιολογηµένη εξάντληση των οικονοµικών πόρων 

και την αποδιοργάνωση του κοινωνικού ιστού της αυτοκρατορίας. Σ'  αυτήν την περίοδο 

θα πρέπει να τοποθετήσουµε την ολοκλήρωση οικοδόµησης οχυρώσεων όπως τη 

Μαλάθυρο, τα Μεσοκάστελα, τη Σύβριτο. 

Η επανάσταση του Καρύκη στα 1090-92 σίγουρα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου647 

στην κεντρική εξουσία της αυτοκρατορίας648. Όσα οχυρωµατικά έργα δεν είχαν 

ολοκληρωθεί και δεν ήταν δυνατόν να αποτελέσουν ασφαλές καταφύγιο, ήταν άµεση 

ανάγκη να αποπερατωθούν. Τότε οικοδοµούνται ή αποπερατώνονται τα οχυρά στα 

Κυριακοσέλια, στο Μπελβεντέρε (Ριζόκαστρο), στο Μόντε Φόρτε, στις Μελέσες, 
στο Καταλαγάρι, στο Καστέλι Πεδιάδας, στη Μέλισα και στο Γρα. Τα περισσότερα 

 
µας, ειδικά στην περίπτωση των οχυρών θέσεων οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί σε περισσότερες από µία 
ιστορικές περιόδους. 
647 Του εσωτερικού κινδύνου εν προκειµένω. 
648 Ένα σηµείο που πρέπει να έχουµε υπόψη µας είναι η ιδιαιτερότητα του κρητικού εδάφους η οποία υπαγορεύει 
µία αντιµετώπιση της Κρήτης όχι σαν ένα νησί αλλά σαν µία ενδοχώρα, (Γάσπαρης Χ., Επαρχιακοί και αγροτικοί 
δρόµοι στον Ύστερο Μεσαίωνα (13ος-14ος αι.). Η περίπτωση της Μακεδονίας και της Κρήτης, Θησαυρίσµατα 25, 
(1995), σ. 49 κ.ε.) µε γεωφυσική διαµόρφωση τέτοια που ευνοούσε την αποτελεσµατική άµυνα και βέβαια τις 
χερσαίες επιχειρήσεις. Γι αυτό το λόγο από τα χρόνια του Νικηφόρου Φωκά µικρός στόλος µόνο έµεινε στο νησί 
ενώ την κύρια δύναµη του στρατού αποτελούσε το πεζικό, Τσουγκαράκης, Crete, σ.190,192.  
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από τα οχυρά αυτά που οικοδοµούνται τότε παραµένουν στη µνήµη του κόσµου µε το 

όνοµα Κάστελος και διασώζουν έτσι την ιδιαίτερη σηµασία που είχαν για τον πληθυσµό649

 

 
Το ζήτηµα των πόλεων: 
 

Στα χρόνια των Κοµνηνών, όπως έχουµε προαναφέρει, ο πληθυσµός κάτω από 

συνθήκες αναζήτησης οικονοµικής ευµάρειας νιώθει ασφαλής και επανέρχεται στα παράλια 

µετά από µία µακρά περίοδο εσωστρέφειας προς την ενδοχώρα. Το ζήτηµα της 

κατοίκησης των αστικών κέντρων κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο είναι σηµαντικό κι έχει 

απασχολήσει αρκετά τους µελετητές της περιόδου. ∆εν έγκειται στα πλαίσια της δικής µας 

εργασίας η ολοκληρωµένη αντιµετώπιση ενός τέτοιου θέµατος. Η µελέτη, όµως, των 

οχυρώσεων µπορεί να προσφέρει κάποιες αξιοποιήσιµες πληροφορίες ή έστω ενδείξεις. 

Ήδη µετά τον 6ο αι. πόλεις παραλιακές όπως η Σούγια, η Χερσόνησος, η Ιεράπυτνα, η 

Ίτανος, η Αλµυρίδα, το Πάνορµο, το Ηράκλειο, κάτω από την πίεση των αυξανόµενων 

αραβικών επιδροµών παρακµάζουν, και όχι µόνον, συρρικνώνονται και εγκαταλείπονται. Οι 

έδρες των επισκοπών τους µεταφέρονται στα ενδότερα και σε ασφαλέστερα σηµεία650. Το 

θέµα της δηµιουργίας των µικρών αγροτικών οικισµών στην ενδοχώρα, καλύπτεται, 

νοµίζω ικανοποιητικά από τον Τσουγκαράκη ο οποίος αναφέρει ότι µόλις εµφανίζονται 

πληροφορίες από τις πηγές (αρχές 13ου αι.) αµέσως εµφανίζεται αυτό το εντυπωσιακό 

δίκτυο των µικρών αγροτικών οικισµών, που έχει βυζαντινή προέλευση651. Και 

ολοκληρώνει την τοποθέτησή του λέγοντας ότι κατά τον 11ο αι. παρατηρείται µια 
αναγέννηση των αστικών κέντρων στην αυτοκρατορία ενώ στην Κρήτη η επαναφορά 
στους κόλπους της αυτοκρατορίας δεν προκάλεσε την αναβίωση και εκ νέου ανάπτυξη 
καµιάς από τις παλιές πόλεις. Και (κυρίως) αυτό δεν υπήρξε προσωρινό φαινόµενο που 
περιορίστηκε στα πρώτα χρόνια της εκδίωξης των Αράβων, αλλά διατηρήθηκε σε όλη τη 
διάρκεια της Β' βυζαντινής περιόδου. Αντίθετα, ο τύπος του οικισµού που επικρατεί είναι 
οι µικροί αγροτικοί οικισµοί, τα χωριά, και µάλιστα σε µεγάλους αριθµούς652. Όπως έχουµε 

αναφέρει ήδη η Γόρτυνα καταφέρνει να διατηρηθεί στη νότια Κρήτη και ίσως είναι η 

µοναδική περίπτωση πόλης που διατηρείται. Στα Χανιά αν και αρκετές φορές 

αντιµετωπίζεται η οχύρωση στο Καστέλι (ο λόφος πάνω από το λιµάνι στην παλιά πόλη 

των Χανίων) σαν έργο της Β' βυζαντινής περιόδου653, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι 

διαθέτει σαφέστατα χαρακτηριστικά οχυρώσεων της εποχής του Ηρακλείου ή ακόµα 

 
 

    

 

  
  

649 Ανδριανάκης Μιχ., Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά µνηµεία της Κρήτης, Κρητολογικά Γράµµατα 19, Ρέθυµνο 
2001, σ.37 και Τζοµπανάκη Χρυσ., Χάνδακας, η πόλη και τα τείχη, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 
Ηράκλειο 1996, σ.20-25. 
650 Ανδριανάκης Μιχ., Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά µνηµεία της Κρήτης, Κρητολογικά Γράµµατα 19, Ρέθυµνο 
2001, σ.36. 
651 Τσουγκαράκης ∆., Παρατηρήσεις στο χαρακτήρα των οικισµών της βυζαντινής Κρήτης. Πεπραγµένα ΣΤ΄
∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Χανιά 1991, σ. 596. 
652 ό.π., σ.596. 
653 Τσουγκαράκης, Crete, σ.346-7. 
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Ιουστινιάνειας περιόδου654. Η πόλη είχε εγκαταλειφθεί από τον 6ο αι. και ύστερα όπως 

γράφει ο Τσουγκαράκης655. Μία πολύ χρήσιµη αρχαιολογική έρευνα (µετά από πολυετείς 

ανασκαφές στην καρδιά του οικιστικού πυρήνα στον οικισµό Καστέλι Χανίων), του 

ζεύγους των Σουηδών Hallager, έδειξε ότι, (µετά και τη µελέτη των ευρηµάτων) από την 

πρωτοβυζαντινή περίοδο µέχρι και τέλη του 12ου αι. δεν κατοικείται ο οικισµός. ∆εν 

υπάρχουν καθόλου ευρήµατα γι αυτήν την ενδιάµεση περίοδο656.  

Ο Χάνδακας πριν την αραβοκρατία κατείχε µία µικρή έκταση στον λόφο γύρω από τη 

σηµερινή περιοχή του αρχαιολογικού µουσείου. Ο ρόλος του και η ακτινοβολία του στην 

περιοχή υπήρξε µηδαµινή657.  Όπως έχουµε προαναφέρει το ίδιο έχει συµβεί και µε τον 

Χάνδακα, όπου µε µία de facto πρακτική, οι κάτοικοι επιστρέφουν δίπλα στη θάλασσα 

επανακατοικίζοντας την πόλη σε µια  απροσδιόριστη χρονική στιγµή µέσα στον 11ο αι.658 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η τείχιση και οχύρωση του Χάνδακα γίνεται βιαστικά και 

πρόχειρα όπως διαπιστώνει ο κατ' εξοχήν ανασκαφέας των βυζαντινών και αραβικών 

τειχών του Χάνδακα Ν. Πλάτων659. Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η παρατήρηση του Στεφ. 

Ξανθουδίδη ότι οι βυζαντινοί κάτοικοι του Χάνδακα δεν φρόντισαν για την ύδρευση της 

πόλης µε αποτέλεσµα να στερείται πηγαίων υδάτων660. Για µας, αυτή η πληροφορία 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν απετέλεσε απόφαση και µέριµνα της κεντρικής εξουσίας η 

επανακατοίκηση του Χάνδακα, αλλά ένα de facto γεγονός. Στο Καστέλι Κισάµου η µελέτη 

των οχυρώσεων µας δίνει την πληροφορία ότι ενώ η πόλη τειχίζεται στα ύστερα ρωµαϊκά 

χρόνια οι επόµενες συµπληρώσεις έχουν τη σφραγίδα των βενετικών στοιχείων 

οχυρωτικής661. Ισχύει και για το Καστέλι το ότι η απαστικοποίηση της ζωής στην Κρήτη 

διασκορπίζει τους κατοίκους σε µικρούς αγροτικούς οικισµούς. Κάποια αστικά κέντρα 

 

      
           

         
           

    
    

 

 

654 Αντίστοιχη εικόνα µε ψηλούς τετράγωνους πύργους και ευθεία µεσοπύργια διαστήµατα σε ψευτοϊσόδοµο 
σύστηµα και έντονη χρήση αρχαίων µελών που ενσωµατώνονται στο τείχος, συναντούµε στη Νίκαια, (7ος-8ος 
αι.), Άγκυρα, (6ος-8ος αι.), Σίδη στην Παµφυλία (6ος αι.). Η τελευταία είναι παράδειγµα οχύρωσης παράλιας 
πόλης (κάτι που δεν συναντούµε το 10 και α' µισό του 11ου αι. 
655 Τσουγκαράκης, Crete, σ.346. 
656 Hallager Erik and Birgitta P., The Greek-Swedish Excavations at the Aghia Aikaterini Square, Kastelli, Khania, 
1970-1987. Στοκχόλµη, 1997. 
657 Γύρω στον 6ο µ.Χ.αι., ο οικισµός εµφανίζεται συγκροτηµένος, µε οργανωµένη ήδη κάποιας µορφής αστική
ζωή. Οι Βυζαντινοί τον τειχίζουν και τον ονοµάζουν ‘‘Κάστρο’’, όνοµα που συνήθιζαν να δίνουν στις οχυρωµένες
πόλεις και τα φρούρια. ∆εν πρόκειται βεβαίως για κάποιον µεγάλο και ισχυρό οικισµό, αλλά για ένα µικρό πόλισµα, 
οχυρωµένο µε ένα όχι ιδιαίτερα ισχυρό οχυρό περίβολο, το οποίο ακόµη δεν διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, 
οικονοµικό ή πολιτικό, στην ευρύτερη περιοχή. Τζοµπανάκη Χρυσούλα, Η οχύρωση του Χάνδακα, ανέκδοτη 
εργασία στον υπό έκδοση συλλογικό τόµο Το Ηράκλειο στο πέρασµα των αιώνων, σ.1. 
658 Βλ. παραπάνω σ.28,29. 
659 Πλάτων Ν., Τα τείχη του Χάνδακος κατά την Β' Βυζαντινή περίοδον, Κρητικά Χρονικά Α' (1947), σ.240 και 246.  
660 Μόνο πηγάδια και µία µοναδική δεξαµενή στο δουκικό ανάκτορο, αναφέρεται σε έγγραφο του 1403 από τις 
βενετικές αρχές, όπου διαπιστώνεται ότι η πόλη είναι ανέτοιµη να αντιµετωπίσει πολιορκία και απαιτείται µέριµνα 
για την αποτελεσµατική ύδρευσή της. Στις 23 Αυγούστου του 1474 η διοίκηση επιστρέφει στο ίδιο θέµα. 
Ξανθουδίδης Στ., Η ύδρευσις του Χάνδακος, εφηµ. Νέα Ελευθερία, φ.22, Ηράκλειο (14-9-1903), σ.2α-γ. Γεγονός 
που επιβεβαιώνει την επί 2,5 αιώνες έλλειψη πηγαίων υδάτων στο Χάνδακα. Για τα δεδοµένα της ίδρυσης πόλεων 
στα βυζαντινά χρόνια κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο. 
661 Προσωπική παρατήρηση, όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη φάσεων, χρονολογούνται και διακρίνονται εύκολα τα 
ρωµαϊκά στοιχεία όµως τίποτα δε µαρτυρεί βυζαντινά τείχη. Ο Ανδριανάκης στον κατάλογο των στρατιωτικών 
οχυρώσεων αναφέρει το Καστέλι σαν κτίσµα του 13ου αι. Οι βενετοί χρονογράφοι του 14ου-16ου αι. αναφέρουν 
τον Πεσκατόρε σαν ιδρυτή του Καστελίου Κισάµου, όπως και των άλλων παραλιακών πόλεων (Χανιά, Χάνδακα, 
Σητεία). 



 

Νίκος Μ. Γιγουρτάκης, Μεταπτυχιακή εργασία,  «Βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη, Β\βυζαντινή περίοδος» 

136

                                                

χρησιµοποιήθηκαν ίσως από τους Άραβες χωρίς να καταστραφούν, µε δεδοµένο το ότι 

επρόκειτο για αστικό πληθυσµό, ενώ διαπιστώνεται ότι οι Κρήτες χωρικοί είναι αυτοί που 

καλλιεργούσαν κατά την αραβοκρατία τους αγρούς662. Τούτο προκύπτει από την απουσία 

αστικών κέντρων στην Κρήτη κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο. Μετά από τη µελέτη των 

οχυρώσεων µπορούµε -σε αδρές γραµµές- να διαµορφώσουµε µία εικόνα για το ιστορικό 

πρόβληµα της κατοίκησης ή µή των αστικών κέντρων κατά τη Β' βυζαντινή περίοδο. 

Κατά την περίοδο της αραβοκρατίας ο εντόπιος πληθυσµός χωρίς να έχει υποστεί 

κάποια σηµαντική αλλοίωση θρησκευτική κι εθνολογική ζει σε αγροτικούς µικρούς 

οικισµούς µακριά συνήθως από τα παράλια και καλλιεργεί τη γη για λογαριασµό των 

αράβων. Οι άραβες ήταν η άρχουσα τάξη η οποία αντικατέστησε τη βυζαντινή εξουσία663 

ενώ οι ίδιοι αποζούσαν από δραστηριότητες όπως η πειρατεία και το εµπόριο664. Μετά την 

ανακατάληψη της Κρήτης από το Νικηφόρο Φωκά, εφαρµόστηκε το σχέδιο οχύρωσης του 

νησιού το οποίο προέβλεπε την ασφαλή προστασία του πληθυσµού σε κάστρα665, σε 

απόσταση ασφαλείας από τις ακτές. Οχυρωµατικό σχέδιο για την προστασία της 

θαλάσσιας επικοινωνίας από τις επιθέσεις των Αράβων, είχε ήδη εφαρµοστεί στο 

ανατολικό Αιγαίο, (µε επιτυχία), κατά τον 9ο και α' µισό του 10ου αι. Συγκεκριµένα 

οχυρώθηκαν ή επιδιορθώθηκαν θέσεις στη Σάµο, Νάξο, Κάλυµνο, Λέσβο666. Μπορούµε να 

αντιστοιχίσουµε τα µεγάλα οχυρωµατικά έργα µε αντίστοιχα στρατηγικά σηµεία στα οποία 

στο πέρασµα των αιώνων υπήρξε κατοίκηση σε πόλεις667 και εµπορική δραστηριότητα. 

Έτσι, κοντά στο κέντρο της πολεµικής και εµπορικής δραστηριότητας των αράβων, τον 

Χάνδακα κτίστηκε το Τέµενος, ένα οχυρό µεγάλων διαστάσεων που εκτός από την 

αντικειµενική λειτουργία του ως χώρο προστασίας, λειτούργησε και ως «αντίπαλο δέος» 

 

  
  

           
   

   

662 Τωµαδάκης Ν.Β., Προβλήµατα της εν Κρήτη Αραβοκρατίας, ΕΕΒΣ Λ΄, (1960-61) σ.6, Τσουγκαράκης, Crete, 
σ.598-9. 
663 Τσουγκαράκης, ∆., Παρατηρήσεις στο χαρακτήρα των οικισµών της βυζαντινής Κρήτης. Πεπραγµένα ΣΤ΄
∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Χανιά 1991, σ.599. 
664 Χρηστίδης Β., Η κατάληψη της Κρήτης από τους Άραβες (824). Μία αποφασιστική καµπή στον αγώνα µεταξύ
του Βυζαντίου και Ισλάµ. Αθήνα 1982, σ.82-84 και 107. 
665 Η λογική του «εγκλεισµού» σε κάστρα η οποία κυριάρχησε µετά τον 9ο αι. έχει, θεωρούµε, διεξοδικά 
παρουσιαστεί στο µέρος της εργασίας µας µε τίτλο Βασικές αρχές βυζαντινής οχυρωτικής, σ. 8-20. Επρόκειτο για 
µία ευρύτατη πρακτική φύλαξης και προστασίας των περασµάτων, διαβάσεων και των στρατηγικών σηµείων εν 
γένει η οποία φρόντιζε για την επισκευή των Ιουστινιάνειων ή αρχαίων οχυρώσεων και την ίδρυση νέων 
φρουρίων, ικανών να στεγάσουν τον πληθυσµό, τα υπάρχοντά του και την απαραίτητη στρατιωτική φρουρά. 
Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι δεν επρόκειτο για «προσωρινά µέτρα» αλλά για µόνιµη µεταφορά των 
οικισµών (οι οποίοι είχαν ήδη συρρικνωθεί) µέσα σε οχυρές θέσεις. Χρονικά η πρακτική αυτή συσχετίζεται µε την 
αυξανόµενη επιθετικότητα των αράβων και την έντονη στρατιωτικοποίηση του βυζαντίου επί Μακεδόνων. Στην 
πραγµατικότητα η κατανόηση της λογικής των οχυρώσεων συµβαδίζει µε τη γνώση των περιόδων έντονης 
κινητικότητας των λαών στα σύνορα, αρχικά της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας και µετέπειτα της βυζαντινής. 
666 Στη Λέσβο µονάχα, οχυρώνονται 11 θέσεις εκείνη την περίοδο (Μήθυµνα, Αγ. Παρασκευή, Μυτιλήνη, 
Μόλυβος, Κυδωνία, Καλονή, Ερεσσός, Βρίσα, Βασιλικά, Άγ. Θεόδωροι, Μολίνος Στρατής, Κάστρα και Καστέλλια, 
Αθήνα 1984, σ.30-97. 
667 Είναι εµφανές ότι η στρατηγική εµπειρία των βυζαντινών αξιοποίησε τις ιστορικές θέσεις. Τούτο προϋποθέτει 
καλή γνώση των αρχαίων θέσεων και την επιβίωση πληροφοριών από την Α' βυζαντινή περίοδο οι οποίες έκαναν 
γνωστές λεπτοµέρειες για την κατοίκηση αρχαίων πόλεων, λιµανιών. Ο Κωνστ/νος Ζ'  στα κείµενά του φανερώνει 
την εξαιρετική γεωγραφική, ιστορική και πολιτισµική γνώση που είχε διασωθεί κατά την εποχή της ακµής του 
βυζαντίου. 
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στο επαχθές κέντρο της πειρατικής ασυδοσίας των αλλόθρησκων αράβων668. Ασκούσε 

έλεγχο στον κόλπο του Ηρακλείου και (σε συνδυασµό µε άλλες θέσεις) σε όλη την βόρεια 

παραλία της κεντρικής Κρήτης. Κοντά στην αρχαία Ρίθυµνα οικοδοµήθηκε το κάστρο του 

Μονοπαρίου, στην πεδιάδα της Μεσαράς το κάστρο του Μονοφατσίου (κεντρικά), του 

Ρίζου (Ριζόκαστρο, Μπελβεντέρε) στα ανατολικά και η Γόρτυνα στα δυτικά. Στην περιοχή 

της αρχαίας Κυδωνίας σε µικρή απόσταση οικοδοµείται ο Κάστελος στο Βαρύπετρο, µία 

µεγάλων διαστάσεων και χωρητικότητας κατασκευή η οποία ελέγχει όλο τον κόλπο των 

Χανίων και την αντίστοιχη πεδιάδα. ∆ίπλα στην αρχαία Κίσαµο και στον στρατηγικής 

σηµασίας κόλπο669 οικοδοµείται το Παλιόκαστρο στα ερείπια της αρχαίας Πολυρρήνιας. Σε 

συνδυασµό µε το κάστρο της Μαλάθυρου εξασφαλίζει ισχυρή προστασία στο δυτικό άκρο 

της νήσου, κοντά στο στρατηγικό πέρασµα ανάµεσα Κρήτης - Πελοπονήσου. 

Η συγκριτική µελέτη της οχύρωσης της Κύπρου αµέσως µετά την ανάκτησή της από 

τους βυζαντινούς το 965, µπορεί να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τα βασικά σηµεία του 

οχυρωµατικού σχέδιου της Κρήτης. Στην περίπτωση της Κύπρου επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι 

των βυζαντινών γιατί αµέσως µετά την ανάκτησή της το 965 από τις δυνάµεις του Νικηφ. 

Φωκά, οι Άραβες της Αιγύπτου µε πολυάριθµο στρατό και ένα στόλο 32 πλοίων 

επιτίθενται στο νησί670. Η βυζαντινή κυριαρχία απειλήθηκε σοβαρά, υπαγορεύοντας την 

αναγκαιότητα οχύρωσης του νησιού. Αυτήν την εποχή οικοδοµήθηκαν τρία κάστρα στη 

βορεινή οροσειρά της Κύπρου, το Βουφαβέντο671, η Καντάρα672 και το φρούριο του Αγίου 

Ιλαρίωνος673. Και τα τρία αυτά οχυρά ενώ ήλεγχαν τις ακτές βρίσκονταν σε απόσταση 

ασφαλείας απ'  αυτές674. Η οικοδόµησή τους σε θέσεις που ελέγχουν τα περάσµατα από 

τις βόρειες ακτές στην ενδοχώρα αλλά και τις ίδιες τις ακτές, φανερώνουν οργανωµένο 

οχυρωµατικό σχέδιο. 

Η κεντρική εξουσία αντιµετώπισε την περίπτωση της Κύπρου και της Κρήτης µε ένα 

οργανωµένο στρατηγικό σχέδιο οχύρωσης που εµπεριέχει κοινά χαρακτηριστικά: 

απόσταση ασφαλείας από τις ακτές, πρώτη προτεραιότητα η προστασία της ενδοχώρας, 

 

 

 

668 Στα κείµενά τους οι βυζαντινοί χρονικογράφοι δεν κρύβουν τη βδελυγµία τους για τους άραβες της Κρήτης. 
669 ∆εν θα πρέπει να λησµονούµε ότι πρόκειται για το πλησιέστερο σηµείο µε την Πελοπόνησο, άρα κατ' επέκταση 
µε τον κορµό του κυρίως ελλαδικού χώρου. Ήδη έχουµε εντοπίσει στο κάστρο της Μονεµβασίας πύργο ο οποίος 
είχε οπτική επαφή µε την Κρήτη, από όπου πληροφορούνταν για τις επιθετικές κινήσεις των αράβων. Επειδή, 
λοιπόν, η στρατηγική σηµασία της θέσης του Κισάµου ήταν εµφανής, οι βυζαντινοί έδωσαν ιδιαίτερη σηµασία 
στην επιτήρηση και προστασία του δυτικότερου άκρου της Κρήτης. Για τούτο εντοπίζουµε τη συνδυασµένη 
παρουσία τριών (3) θέσεων: Πολυρρήνιας, Ρόκας, Μαλάθυρου. 
670 Οι επιτιθέµενοι κατεσφάγησαν σύµφωνα µε τις πληροφορίες του Άραβα ιστορικού Yahia Ibn Said από την 
Αντιόχεια, Χατζηψάλτης Κ., Η Κύπρος το Βυζάντιο και το Ισλάµ, Κυπριακαί Σπουδαί Κ', (1957), σ.29. 
671 Λοϊζίδου Κοραλλία, Φρούριον του Αγ. Ιλαρίωνος ή του θεού του Έρωτος, Κυπριακαί Σπουδαί Β', Λευκωσία 
(1938), σ.51. 
672 ό.π., σ.51, Müller-Wiener Wolfgang, Burgen der Kreuzritter, Deutscher Kunstverlag Munchen-Berlin, Βερολίνο, 
χ.χ., σ.86. 
673 Η παλαιότερη αναφορά σαν φρούριο είναι το 1191, κτισµένο ήδη από τον 10ο αι., Λοϊζίδου Κοραλλία, 
Φρούριον του Αγ. Ιλαρίωνος ή του θεού του Έρωτος, Κυπριακαί Σπουδαί Β', Λευκωσία (1938), σ.51,53 και 
διαπίστωση ότι έχει ήδη κτιστεία από τον 10ο αι. και χρησιµοποιείται µε επισκευές αργότερα από τον Αλέξιο τον Α' 
(1191), Müller-Wiener Wolfgang, Burgen der Kreuzritter, Deutscher Kunstverlag Munchen-Berlin, Βερολίνο, χ.χ., 
σ.87-8. 
674 Είναι ενδεικτικό ότι η παραλιακή αρχαία θέση της Κερύνειας (Κηρύνεια) δεν επισκευάζεται ούτε οικοδοµείται 
αυτήν την εποχή, αλλά κατά τους Κοµνήνειους χρόνους, (1092) 
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επιλογή οχυρών θέσεων κοντά σε διαβάσεις. Η διαπιστωµένη επιστροφή των κατοίκων 

κατά τη διάρκεια του 11ου αι. στα παράλια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και µε 

λεπτοµέρειες που αγνοούµε, αποδεικνύει ότι η ίδια η ζωή επιφυλάσσει διαφορετικές 

δυνατότητες κι εξελίξεις. 

 
11ος - 12ος αι. Κοµνήνεια περίοδος. 
 

Κατά την Κοµνήνεια περίοδο, όταν η οικονοµική ζωή της Κρήτης είχε αρχίσει να 

κινείται και αρκετές ενδείξεις µας πληροφορούν για οικονοµικές κι εµπορικές 

δραστηριότητες στα παράλια, η κεντρική εξουσία αντιµετωπίζει από το β' µισό του 11ου 

αι. νέους κινδύνους. Την αυξανόµενη επιθετικότητα ενός νεοεµφανιζόµενου εχθρού, τους 

Σελτζούκους Τούρκους. Μία έξαρση των σχεδίων για τη δηµιουργία οχυρών εµφανίζεται 

σε όλη την έκταση της βυζαντινής επικράτειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την 

αυξανόµενη επεκτατική διάθεση των Φράγκων στα µέσα του 12ου αι. το οχυρωµατικό 

πρόγραµµα των Κοµνηνών παίρνει πραγµατικά µεγάλες διαστάσεις. Νέα αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά εµφανίζονται στην τοιχοδοµία των οχυρώσεων675 Στην Κύπρο τότε 

ενισχύονται τα κάστρα του Βουφαβέντο, Αγ. Ιλαρίωνος, Καντάρας, ενώ οικοδοµείται το 

φρούριο της Κηρύνειας στα παράλια. Οι αυτοκράτορες Κοµνηνοί δείχνουν υπερβάλλοντα 

ζήλο για το νησί της Κύπρου µε στόχο να το καταστήσουν σηµαντική ναυτική βάση της 

αυτοκρατορίας στην προσπάθεια ανάκτησης της Μ. Ασίας676. Κάστρα επιδιορθώνονται και 

χρησιµοποιούνται στη Σελεύκεια677, στην Παµφυλία678, στη βόρεια και κεντρική Συρία679 

στην Λυκία680, Λυδία681, Κεντρική και βόρεια Μ. Ασία682, Αρµενική Κιλικία683 και στην 

Πισιδία684.  

Στην Κρήτη, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι ολοκληρώθηκαν οχυρωµατικά έργα όπως 

αυτά είχαν προβλεφθεί από το αρχικό οχυρωµατικό σχέδιο της αυτοκρατορίας. 

Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά αναγνωρίσιµα, στα κάστρα του Τεµένους, Μονοπαρίου, 

Μονοφατσίου, Κυριακοσέλια µας δίδουν τη δυνατότητα να συµπεράνουµε ότι 

ολοκληρώθηκαν (Κυριακοσέλια), ή επισκευάστηκαν και συµπληρώθηκαν (Τέµενος, 
Μονοπάρι, Μονοφάτσι). Κάποια άλλα εγκαταλείφθηκαν (Λύκτος, Γόρτυνα), άλλα 

συµπληρώθηκαν και αναβαθµίστηκαν όντας προηγουµένως πύργοι για τον έλεγχο 

διαβάσεων (Μέλισα, Καστέλι Πεδιάδας). Εκείνα τα χρόνια συναντούµε στην Κρήτη 

 

  

675 Γεγονός που µας βοηθάει στην αναγωγή κάποιων κατασκευών στους χρόνους των Κοµνηνών (βλ. Μονοπάρι). 
676 Μπακιρτζή-Παπανικόλα ∆ήµητρα, Βυζαντινή Μεσαιωνική Κύπρος, Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου, 
Λευκωσία 1997, σ.20. 
677 Müller-Wiener Wolfgang, Burgen der Kreuzritter, Deutscher Kunstverlag Munchen-Berlin, Βερολίνο, χ.χ., σ.82. 
678 Foss, Asia Minor, IV, σ.1-62. 
679 Müller-Wiener Wolfgang, Burgen der Kreuzritter, Deutscher Kunstverlag Munchen-Berlin, Βερολίνο, χ.χ., σ.42-
78. 
680 Foss, Asia Minor, IΙ, σ.1-52. 
681 Foss, Asia Minor, VI, σ.297-320. 
682 Foss, Asia Minor, V, σ.145-205. 
683 Edwards J., The fortifications of Armenian Cilicia, Dumbarton Oaks Studies  XXIV, Washington DC, 1987, σ.1 
κ.ε. 
684 ό.π., σ.78 κ.ε. 
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µεγάλες οικογένειες µε προνοµιακές ιδιοκτησίες685, γεγονός που ευνοεί µικρότερα 

οχυρωµατικά έργα σε σχέση µε τις πλέον παραγωγικές περιοχές της Κρήτης. Έτσι, 

αναγνωρίζουµε ότι οχυρώσεις όπως τον Κάστελο Μελεσών, Κάστελο Καταλαγαρίου, 

Μέλισα, Ριζόκαστρο, Καστέλι Πεδιάδας συνδέονται µε τις τοπικές καλλιέργειες και την 

παραγωγή εισοδηµάτων686. 

Με την πάροδο του χρόνου, πιθανότατα από το α' µισό του 12ου αι. αρκετά από τα 

κάστρα τα οποία ήταν κατοικηµένα και σε χρήση στη Β' βυζαντινή περίοδο, απέκτησαν 

εξώβουργο ο οποίος µετατράπηκε σε µικρό οικισµό, όντας πλησιέστερα στις καλλιέργειες 

και στο νερό, χωρίς να υφίστανται την ταλαιπωρία της ανάβασης στις οχυρές θέσεις. Κάτι 

τέτοιο θα έγινε δυνατό σε µία περίοδο ηρεµίας, µακριά από την πολεµική ατµόσφαιρα που 

επικρατούσε στη Μ. Ασία και στη Μέση Ανατολή. Η διαπιστωµένη687 παρακµή του 

θεµατικού στρατού σε ευρύτερη κλίµακα είχε συνέπειες στη στρατιωτική διοίκηση της 

Κρήτης. Οι φρουρές εγκατέλειψαν τα κάστρα και τα οχυρά, ενώ δεν υπήρχε αξιόλογη 

δύναµη ναυτικού που στάθµευε στην Κρήτη. Η εξουσία του διοικητή του θέµατος Κρήτης 

καθίσταται περισσότερο πολιτική παρά στρατιωτική688. Οι οχυρώσεις, εποµένως, έπαψαν 

να παίζουν το στρατιωτικό τους ρόλο, µέχρι την επόµενη περίοδο που οι Γενουάτες κι οι 

Βενετοί θα επιδιώξουν να τα χρησιµοποιήσουν ξανά σαν οχυρά. 

 
Η περίπτωση του Γενουάτη Πεσκατόρε: 
 

Το 1205 ο Γοδεφρείδος ντε Μπουγιόν πούλησε στους βενετούς την Κρήτη αντί 1000 

αργυρών µάρκων689. Πριν την οριστική κατάκτηση του νησιού, ο επονοµαζόµενος κόµης 

της Μάλτας Ερίκο Μπασάνο (Enriko Peskatore), έβαλε πλώρη για την Κρήτη, όπου το 

1206 αποβιβάστηκε και όπως παραδίδουν κάποιες πληροφορίες έγινε δεκτός από τους 

βιλάνους των Χανίων και των Σφακίων690. Κατέλαβε µε τη βοήθειά τους µέρος της Κρήτης 

κι έκτισε αρκετά φρούρια στο εσωτερικό και στα παράλια του νησιού. Στόχος του ήταν να 

εγκαθιδρύσει την εξουσία ενάντια στην αναµενόµενη άφιξη των Βενετών και στη 

διεκδίκηση εκ µέρους τους των νόµιµων δικαιωµάτων τους στο νησί της Κρήτης. Η 

Βενετία στέλνει ισχυρές ναυτικές δυνάµεις και µετά από µακροχρόνιες πολεµικές 

επιχειρήσεις, στο 1211 , οι Βενετοί εγκαθιδρύουν τη δική τους εξουσία στο νησί µέχρι το 

1669. Τα παραπάνω αποτελούν συνοπτικά τις πληροφορίες που διαθέτουµε για την 

πειρατική κατάκτηση του νησιού το 1206 από τον Πεσκατόρε και πώς οι Βενετοί 

κατάφεραν τελικά να τον εκδιώξουν το 1211. Την έρευνά µας ενδιαφέρει η πληροφορία 

ότι ο Γενουάτης Ερ. Μπασάνο έκτισε οχυρά στα παράλια και στην ενδοχώρα της Κρήτης. 

 

 

    

685 Βλ. παραπάνω το θέµα µε τα θρυλούµενα 12 αρχοντόπουλα, σελ.30-31. 
686 Βλ. παραπάνω, Μέλισα, Καταλαγάρι, Καστέλι Πεδιάδας. 
687 Τσουγκαράκης, Crete, σ.192-3. 
688 ό.π., σ.192-3. 
689 Ξανθουδίδης Στ., Εκ της εν Κρήτη Ενετοκρατίας. Η ίδρυσις, εφηµ. Νέα Ελευθερία, Ηράκλειο (28-9-1903), σ.2-
3, στο Μελετήµατα, επιµ. Παναγιωτάκη Ν., ∆ετοράκη Θ., β' έκδοση, Ηράκλειο 2002, σ.84. 
690 Basilicata Francesco, Relazione, 1630, Βενετία, µτφρ. Στ. Σπανάκη, ΜΚΙ, τοµ. V, Ηράκλειο 1969, σ.68 και 
Ζουδιανός Νικ., Ιστορία της Κρήτης επί Ενετοκρατίας, τ.Α', Αθήνα 1960, σ.56.  
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Ας παρακολουθήσουµε τη διαδροµή της πληροφορίας. Στην παραπάνω πληροφορία 

του Fr. Basilicata διαβάζουµε ότι έκτισε το Μεραµπέλο, το Μονοφάτσι, το Καινούργιο, το 

Μπελβεντέρε, την Πεδιάδα και το Τέµενος691. Ο Στέφανος Ξανθουδίδης το 1903 σε 

δηµοσίευµά του περιγράφει την κατάληψη της Κρήτης από τον Πεσκατόρε αναφέροντας 

τα φρούρια που έκτισε: και κατέλαβεν µεν ο Πισκατόρης την νήσον .. προς τούτον ωχύρωσε
µεν τας πόλεις Χάνδακα, Ρέθυµνον, και πιθανώς και την Σητείαν, έκτισε δε εις το εσωτερικόν της
νήσου 14 µικρότερα φρούρια, άλλα µεν εκ θεµελίων εγείρας, άλλα δε παλαιότερον προϋπάρχοντα
επισκευάσας και συµπληρώσας, και ταύτα πάντα επετέλεσεν εντός ενός το πολύ έτους. Εκ των 14 
αυτών αναφέρονται υπό των χρονογράφων ονοµαστί ως οχυρωθέντα υπό του Πεσκατόρη τα εξής
οκτώ: Το MontForte σήµερον Επάνω Καστέλλι, ... το Mirabello, (παρά τον σηµερινόν Άγιον
Νικόλαον Μεραµβέλλου) το Bonifatio (σήµερον Τσιφούτ Καστέλι εν Μονοφατσίω), το Castelnuovo 
(σήµ. Επάνω Καστέλλι εν Καινούργιω), το Temenos (σήµερον Ρόκκα παρά το Κανί Καστέλλι), το
Milopotamo (σηµ. Καστέλλι Μυλοποτάµου), το Belreparo (το σηµ. Μονοπάρι), και τον S.Nicola  
(παρά το χωριό Κυριακοσέλλια Αποκορώνου). Τα λοιπά εξ πρέπει να ζητηθώσι µεταξύ των εν
αρχή της Ενετοκρατίας αναφεροµένων φρουρίων Κάτω Σύβριτος, Άγιος Γεώργιος, Αλµυρός, ή των
γνωριµοτέρων ακόµη, περί ων δεν υπάρχει ακριβώς είδησις πότε εκτίσθησαν, ήτοι Gerapetra, 
Priotissa (σήµερον Πυργιώτισσα παρά το Τυµπάκι), Malvesin, (παρά το Κεραµούτσι), Pediada 
(σηµ. Καστέλι Πεδιάδας), Bicorna (παρά το χωρίον Καλύβες Αποκορώνου) και Chissamo (σηµ. 

Καστέλλι Κισσάµου)692. Οι πηγές του Ξανθουδίδη αναφέρονται στην αρχή του άρθρου του 

και είναι η εργασία του G. Gerola, La dominazione Genovese in Creta, 1902693. Στο 

τετράτοµο έργο του I Monumenti Veneti dell΄ isola di Creta,694 αναφέρεται αποκλειστικά 

στις πληροφορίες που βρήκε για τον Πεσκατόρε. Συστηµατοποίησε τις πηγές του και τις 

κατέταξε σε τρεις κατηγορίες. Πρόκειται για βενετούς χρονικογράφους ανώνυµους κι 

επώνυµους, τους οποίους µελετά ο ίδιος σε κώδικες της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης και της 

βιβλιοθήκης του Μιλάνου και για δηµοσιευµένες εργασίες. Συγκεκριµένα: 

 

 
Gerola G., I Monumenti Veneti dell΄ isola di Creta, (Βενετία 1905), τ.Ι1, σ.93-96 

Β
ε
ν ί  

Όνοµα Στοιχεία πηγής 
Λεπτοµέρε

ιες 

Οχυρά που 

κτίζει ο 

Πεσκατόρε 

 

                                                 

 

691 Basilicata Francesco, Relazione, f 22v, 15, 1630, Βενετία, µτφρ. Στ. Σπανάκη, ΜΚΙ, τοµ. V, Ηράκλειο 1969, 
σ.69. 
692 Εκ της εν Κρήτη Ενετοκρατίας. Η ίδρυσις, εφηµ. Νέα Ελευθερία, Ηράκλειο (28-9-1903), σ.2-3, στο 
Μελετήµατα, επιµ. Παναγιωτάκη Ν., ∆ετοράκη Θ., β' έκδοση, Ηράκλειο 2002, σ.85,86. 
693 Πρόκειται για πρώιµη έκδοση του Gerola µε τόπο έκδοσης το Roveretto, ο ίδιος αναφέρεται αρκετές φορές σ' 
αυτήν, στο αναλυτικό έργο του Monumenti Veneti di Creta... ∆εν έγινε δυνατό να βρεθεί στις βιβλιοθήκες  στην 
Κρήτη. Και ο Σπανάκης στην έκδοση του Basilicata φέρεται ότι το µελετά από φωτοαντίγραφο του ιταλικού 
πρωτότυπου. Αρκετά σηµεία παρουσιάζονται από τον Ξανθουδίδη στο εν λόγω άρθρο. 
694 Βενετία 1905, στον Ι1 τόµο, στις σελ. 93-95. 
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Muratori L.A. 
Rerum 

Italicorum 
Scriptores, 

v.XXII,  
Sanudo,  
Vite dei Duchi di 
Venezia 
σ.544 

τέλη 14ου 
αι. 
Argiro di 
Malta... 
molti castelli 
per l' isola 

1η
 ο

µά
δα

 

 

Ανώνυµοι 
 

cod.Ital VII 
2034, 48. 

 

Mirabello 
Montforte 
Bonifacio 
Castelnuovo 
Belriparo 
S. Nicolo 
Longobordi* 
citta di Candia 
Chanea 

*Ο Gerola 
το ταυτίζει 

µε το 
Μυλοπόταµο

 

2η
 ο

µά
δα

 

Ανώνυµοι 
cod. Ital VII 
40, 42, 76, 92, 780, 
789, 790, 973, 2169. 

14 Fortezze, 
... et alcuni 
altri uloghi 

Mirabello 
Monfera 
Bonifacio 
Castelnuovo 
Belriparo 
Milopotamo 
S. Nicolo* 
citta di Candia 
Rettimo 
Settia 

*Κυριακο-
σέλια

 
 

3η
 ο

µά
δα

 

Andrea 
Corner 

Historia di Candia di 
Andrea Corner 
quondam Giacomo 
nobile Veneto 
abbitante nella citta 
di Candia. 
Biblioteca Marciana 
cod. Ital IV 
286, (5985) 
16ος αι. 

conte Rigo 
fece far 
molti casteli 
... che 
furono 
dodeci 
casteli in 
tutta l' isola. 

Mirabello 
Bonifacio 
Castelnuovo 
Belriparo 
Milopotamo 
Pediada 
Priotissa 
Belveder 
Malvesin 
Gerapetra 
Chissamo 
Bicorna 
Temenos 
S. Nicolo* 

Με 
διαφορετικό 
χρωµατισµό 
σηµαδεύουµε 
όσα 
εµφανίζονται 
µόνο µία 
φορά στις 
πηγές 
 
*Κυριακο-
σέλια 

 

Όπως διαπιστώνουµε ο Basilicata, ήδη έχει ενσωµατώσει τις πληροφορίες που 

αποτελούν την 3η οµάδα, δηλαδή τις πληροφορίες του Ανδρέα Κορνέρ. Ο Στ. 

Ξανθουδίδης επαναλαµβάνει και υιοθετεί αυτές τις πληροφορίες, όπως παραπάνω 

αναφέραµε.   Έκτοτε, η πληροφορία για τον Πεσκατόρε ως ιδρυτή των προαναφερόµενων 

κάστρων µεταφέρεται από όλους ανεξαιρέτως κι ελάχιστες φορές διατυπώνεται επιφύλαξη 

για την αλήθεια της πληροφορίας695.  

Οι πληροφορίες αυτές ελέγχονται από τον ίδιο τον Gerola ο οποίος επιφυλακτικά τις 

παρουσιάζει παραθέτοντας µία σειρά από επιχειρήµατα. Αναφέρει την Πυργιώτισα σαν 

γενικά αποδεκτό οχυρό των βυζαντινών χρόνων, το κάστρο του S. Nicolo το ταυτίζει µε 

το Καστέλι στα Κυριακοσέλια και το θεωρεί βυζαντινό, όπως ελέγχει και την παλαιότητα 

του Παλαιόκαστρου δίπλα στο Χάνδακα το οποίο θεωρεί ελληνιστικό ή κλασικής εποχής. 

Επίσης, αναφέρεται στο Τέµενος ως Βυζαντινό κάστρο της Β' περιόδου, όντας γνώστης 

της µαρτυρίας του Λ. ∆ιακόνου. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ότι το όνοµα του 

Τεµένους όπως και του Μπελβεντέρε και Πυργιώτισας εµφανίζονται µόνο στο κείµενο του 

                                                 
695 Ο Σπανάκης σε κάθε αναφορά συγκεκριµένης θέσης παραθέτει σαν πρώτη προέλευση του εν λόγω οχυρού τον 
Πεσκατόρε, λόγω της γραπτής αυτής πηγής αν και αρκετές φορές το λήµα του περιέχει κι άλλες απόψεις µε τη 
µορφή πληροφοριών που δηµιουργούν αντίφαση. 
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Corner696. Ο Gerola πάλι παραδέχεται ότι οι πόλεις Σητεία, Χάνδακας, Ρέθυµνο και 

Χανιά είχαν κατοικηθεί ήδη κατά το τέλος της Β' βυζαντινής περιόδου οπότε δεν ευσταθεί 

ο ισχυρισµός του Πεσκατόρε697. Ο Ν. Πλάτων ανατρέπει (σε δηµοσιεύµατά του για τα 

τείχη του Χάνδακα) την άποψη ότι ο Γενουάτης τειχίζει τον Χάνδακα698. 

Σε κάθε συγκεκριµένη αναφορά οχυρωµένης θέσης έχουµε συµπεριλάβει στην εργασία 

µας την άποψη ότι ο Πεσκατόρε έκτισε αυτή τη θέση και τις όποιες ενδείξεις για τον 

έλεγχο αυτού του ισχυρισµού. Μία επιπλέον ένδειξη για το πόσο απίθανο είναι να 

αυσταθεί ο ισχυρισµός του για το κτίσιµο 14 οχυρών στα 5 χρόνια της παρουσίας του 

στην Κρήτη είναι το µέγεθος των οχυρώσεων που αναφέρονται. Είναι πράγµατι περίεργο 

να γίνει δυνατόν να εργαστεί τόσος κόσµος µε οργανωµένα σχέδια και µελέτες τεχνικών 

ώστε να έχουµε το αποτέλεσµα που γνωρίζουµε στα εν λόγω οχυρά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά του οχυρωµατικού προγράµµατος 
κατα τη Β' βυζαντινή περίοδο 

 
Από τις οχυρές θέσεις που εξετάστηκαν προκύπτουν τα παρακάτω: 

• Οι οχυρές θέσεις βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τις ακτές.  

Συνήθως οι θέσεις των κάστρων δεν είναι ορατές από κάποιον που αποβιβάζεται στις 

ακτές. Η περίπτωση του Κέρατου, του Μαλεβυζίου, της Ρόκας αναφέρεται σε 

µικρότερα φρούρια-πύργους και όχι σε κάστρα. Όπως αναφέραµε το ίδιο 

χαρακτηριστικό διαθέτουν τα οχυρά της Κύπρου κτισµένα κατά την ίδια πρίοδο. 

 

• Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ενδοχώρας. 

Όπως ήδη προαναφέραµε δεν προβλέπεται παρουσία ισχυρού στόλου στην Κρήτη 

αλλά κυρίως χερσαίων δυνάµεων. Επιπλέον, η Κρήτη αντιµετωπίζεται από την 

                                                 

 

696 Στη δεδοµένη περίπτωση θα πρέπει ν' αναζητηθούν κίνητρα για τη σύνταξη του καταλόγου από τον A. Corner 
κατά τον 16ο αι. Ποιες σκοπιµότητες λόγω του αξιώµατός του και των σκοπιµοτήτων της συγκεκριµένης περιόδου 
οδηγούν στο να αποδώσει τα συγκεκριµένα οχυρά στον Γενουάτη Πεσκατόρε; 
697 Gerola, σ.95. 
698 Πλάτων Ν., Τα τείχη του Χάνδακος κατά την Β' Βυζαντινή περίοδον, Κρητικά Χρονικά Α' (1947), σ.239-240. 
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αυτοκρατορία σαν ενδοχώρα. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη γεωγραφική σύσταση 

του εδάφους699 µε βαθιές κοιλάδες και µεγάλους ορεινούς όγκους, αποµονωµένες 

περιοχές και οροπέδια, απόµερες παραλίες και µία πεδιάδα µεγάλης έκτασης και κατά 

συνέπεια στη δυνατότητα αγροτικής παραγωγής. 

 

• Επιλογή οχυρών θέσεων κοντά σε διαβάσεις-δρόµους επικοινωνίας. 

Η χάραξη των οδικών αξόνων στην Κρήτη αντιµετωπίζεται στην εργασία µας σαν ένα 

από τα σηµεία αναφοράς που συνδέεται µε την παρουσία των οχυρώσεων700. Σε κάθε 

περίπτωση διαπιστώνουµε ότι οι θέσεις ελέγχουν ή τουλάχιστον εποπτεύουν 

σηµαντικές αρτηρίες. Είναι διαπιστωµένο ότι από την εποχή που υπάρχουν λεπτοµερείς 

πηγές για την οικονοµικοκοινωνική πραγµατικότητα της Κρήτης (13ος αι.), οι δρόµοι 

που υφίστανται ήταν ακριβώς ίδιοι µε αυτούς της βυζαντινής εποχής701. Στην Κρήτη οι 

οδικοί άξονες συνδέονται µε τις ιδιαίτερες ζώνες επιρροής ανάλογα και µε τη 

διαµόρφωση του εδάφους. 

 

 

• Οι οχυρώσεις εκµεταλλεύονται θέσεις που και στην αρχαιότητα χρησιµοποιήθηκαν 

σαν καταφύγια ή οχυρά. 

Τούτο συµβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων και αποτελεί ασφαλώς έξυπνο 

εφεύρηµα το οποίο αξιοποιεί τις δοκιµασµένες σε προηγούµενες εποχές θέσεις. Και σε 

άλλες περιοχές αξιοποιείται οχυρωµατική υποδοµή συνήθως πόλεων, όµως στην 

περίπτωση της Κρήτης η εµπειρία της υστεροµινωικής εποχής σε αναζήτηση 

καταφυγίων σε οχυρές θέσεις αξιοποιήθηκε επαρκώς702. 

 

• ∆ιάκριση σε συγκεκριµένες ζώνες επιρροής. 

Ο συνδυασµός των οχυρών θέσεων µε την ιδιαίτερη φύση του εδάφους και η 

επικοινωνία µεταξύ τους είναι το ζητούµενο στην περίπτωση των οχυρωµατικών 

δικτύων, ακριβώς επειδή έτσι εξασφαλίζεται αποτελεσµατικότερος έλεγχος και 

δυνατότητα συντονισµένης δράσης. Η φυσική διαµόρφωση δεν επιτρέπει το ιδανικό 

µοντέλο επικοινωνίας οχυρών που θα ήταν µία επίπεδη έκταση µε απρόσκοπτη οπτική 

επαφή. Για το λόγο αυτό βλέπουµε περιοχές µε σχετικά αυτόνοµο σύστηµα οχύρωσης. 

Θα πρέπει εδώ να αναφέρουµε ότι θα θεωρήσουµε βέβαιη την παράλληλη ύπαρξη 
                                                 
699 Γάσπαρης Χ., Επαρχιακοί και αγροτικοί δρόµοι στον Ύστερο Μεσαίωνα (13ος-14ος αι.). Η περίπτωση της 
Μακεδονίας και της Κρήτης, Θησαυρίσµατα 25, (1995), σ. 49 κ.ε. 
700 Από τους πρώτους αιώνες της ελληνιστικής περιόδου που εµφανίζονται οχυρώσεις συνδέονται µε τον έλεγχο 
των κεντρικών οδικών αξόνων. 
701 ό.π. σ.49-51. 
702 Θα πρέπει να υποθέσουµε (όπως προαναφέραµε), ότι οι βυζαντινοί έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες για 
πόλεις και οικισµούς προηγουµένων εποχών (Συνέκδηµος του Ιεροκλέους, Στράβων, Βυζάντιος), όπως και ότι 
επιτόπου επισκέπτονται τις θέσεις ύστερα από πληροφορίες εντοπίων. ∆εν θα πρέπει να παραβλέψει κανείς τη 
σύµπτωση των θέσεων λόγω, απλώς, της καταλληλότητός τους για οχυρά, γνωρίζοντας όµως την ιδιαίτερη 
σηµασία που αποδίδουν τα κείµενα των Τακτικών στην επιλογή των θέσεων κατόπτευσης θα πρέπει να 
αποκλείσουµε την τυχαία σύµπτωση µε διαπιστωµένες οχυρές θέσεις του παρελθόντος. 
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δικτύου πύργων (βίγλες) µε τους αντίστοιχους καµινοβιγλάτορες οι οποίοι 

εξασφάλιζαν την τελική σύνδεση µεταξύ όλων των οχυρώσεων703. 

Περιοχές µε ενιαία χαρακτηριστικά (ζώνες επιρροής) και σχετικά αυτόνοµες 

θεωρούνται οι εξής: 

-περιοχή Σητείας. Ο ισθµός από τη βόρεια ακτή έως τη νότια στο Μακρύ Γιαλό. 

Προστατεύεται µε το οχυρό του ΜοντΦόρτε, του Γρα και το οχυρό του Λιόπετρου κοντά 

στη Σητεία. Επικοινωνεί µε τη ζώνη της Ιεράπετρας (Γρας-Μεσοκάστελα). 

-περιοχή Ιεράπετρας, νότιας ακτής. Περιλαµβάνει τον Ισθµό από τη βόρεια (Παχιά 

Άµµος) µέχρι τη νότια ακτή και όλη την εκτεταµένη νότια παραλία της Ιεράπετρας. 

Προστατευόταν από τη θέση Μεσοκάστελα και πιθανόν τη θέση Αρχοντικά704. Επικοινωνεί 

µε τη ζώνη νότια της Σητείας (Μεσοκάστελα-Γρας). 

-περιοχή Βιάννου-Τσούτσουρου-Κερατόκαµπου. Ελέγχεται από τη θέση Κέρατον. 

-περιοχή Μεσαράς. Μία ξεχωριστή περίπτωση ευρύτατης περιοχής η οποία ελέγχεται 

από το Ριζόκαστρο, Μονοφάτσι, Γόρτυνα, Πυργιώτισα που καλύπτουν όλο το εύρος της 

πεδιάδας. Πιθανόν ενδιάµεσα επικοινωνούσαν µε πύργους αν κρίνουµε από δύο θέσεις µε 

το τοπωνύµιο Πύργος στο νότιο άκρο της περιοχής, ενώ στη θέση του βενετσιάνικου 

οχυρού Χάρακας πιθανόν υπήρχε βίγλα κατά τα βυζαντινά χρόνια705. Η περιοχή της 

Μεσαράς είχε επαφή µε την περιοχή της Πεδιάδας µέσω του Ριζόκαστρου (µε τη Λύκτο και 

τους Θόλους) και µε την περιοχή Μονοφατσίου µέσω Μονοφάτσι (επαφή µε κάστρο 

Μέλισας) κια από εκεί µε το Τέµενος και Μαλεβύζι (άρα µε τη βόρεια ζώνη του 

Ηρακλείου). Η πεδιάδα της Μεσαράς αποτελεί µία στενόµακρη νότια ζώνη µε ενιαία 

χαρακτηριστικά. 

-περιοχή Πεδιάδας. Μία ευρεία καλλιεργήσιµη περιοχή σχετικά επίπεδη και ενιαία. 

Ελέγχεται από τις θέσεις Λύκτος-Καστέλι Πεδιάδας-Κάστελος Μελεσών-Κάστελος 

Καταλαγαρίου-Θόλοι. Επικοινωνεί όπως είδαµε µε την περιοχή της Μεσαράς (Λύκτος-

Ριζόκαστρο). 

-περιοχή Ηρακλείου. Περιλαµβάνει όλη τη βόρεια ακτή του Ηρακλείου, την περιοχή 

Τεµένους, Γιούκτα, Μαλεβυζίου, µέχρι το όρος Ίδη δυτικά και τα υψώµατα στον Άγιο 

Θωµά νότια. Ελέγχεται από τις θέσεις Μαλεβύζι-Τέµενος-Μέλισα και οι τρεις σε οπτική 

επαφή µεταξύ τους. Επικοινωνεί µε την περιοχή Μεσαράς (Μέλισα-Μονοφάτσι). 

 

 

703 Τον 9ο αι. ο επίσκοπος Θεσσαλονίκης Λέων βελτίωσε το σύστηµα αποστολής πληροφοριών των φρυκτωριών 
µε το Ωρονόµιο, σύστηµα συγχρονιζόµενο µε µηχανικά ωρολόγια υποδιαιρούµενα σε αντίστοιχες ώρες και 
συνδυασµένα µε αριθµογραφικό κώδικα των πιο σηµαντικών ειδήσεων. Μ' αυτόν τον τρόπο οι καµινόβιγλες 
κάλυπταν τεράστιες αποστάσεις π.χ. στη Μ. Ασία έχει διερευνηθεί η ύπαρξη δικτύου 670 χλµ. µε 9 διαφορετικούς 
σταθµούς οι οποίοι µετέδιδαν µέχρι την Κωνστ/λη το µήνυµα σε ελάχιστο χρόνο, Πολυκράτης Στέλιος, Οι 
βυζαντινοί καµινοβιγλάτορες, Επτά Ηµέρες, Καθηµερινή (18-5-1999), σ.8. 
704 Οι θέσεις Λιόπετρο και Αρχοντικά δεν έγινε δυνατόν να µελετηθούν για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή 
µας αν και αρχικά είχαν συµπεριληφθεί στο σύνολο των υπό µελέτη θέσεων. Θεωρούµε όµως ότι πρέπει να 
περιληφθούν στο δίκτυο µε κάθε επιφύλαξη. 
705 Αυτοψία. Σύµφωνα και µε την Θεοχαροπούλου που αναστήλωσε το οχυρό του Χάρακα το 2000-2001 τα 
θεµέλια τετράγωνου οικοδοµήµατος στη βραχώδη κορυφή του υψώµατος ανήκουν πιθανόν σε πυργοειδή 
κατασκευή των βυζαντινών χρόνων. 
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-περιοχή Αµαρίου, Ρέθυµνο. Η κοιλάδα που εκτείνεται από βορά προς νότο δυτικά 

από το όρος Ίδη. Πρόκειται για µια αποµονωµένη περιοχή της ενδοχώρας. Ελέγχεται από 

τη θέση της Συβρίτου. Επικοινωνεί µε τη θέση Μονοπάρι στο βόρειο τµήµα του Ρεθύµνου. 

-περιοχή Ρέθυµνου. Περιλαµβάνει όλη τη βόρεια παραλία του Ρεθύµνου και τον κάµπο 

µέχρι τον Βάµο βόρεια δυτικά και την Αργυρούπολη δυτικά και νότια. Ελέγχεται από το 

Καστέλι στο Μονοπάρι. Επικοινωνεί οπτικά µε το Αµάρι στα ανατολικά (Σύβριτος) και µε 

τον Αποκόρωνα δυτικά (Κυριακοσέλια). 

-περιοχή Αποκορώνου. Περιλαµβάνει την παραλία Αλµυρίδας, (είσοδος του κόλπου της 

Σούδας), την περιοχή του Βάµου, την κοιλάδα Στύλου Χανίων. Ελέγχεται από τη θέση 

Καστέλι στα Κυριακοσέλια. Επικοινωνεί ανατολικά µε την περιοχή Ρεθύµνου (Μονοπάρι). 

-περιοχή Κυδωνίας, Χανίων. Περιλαµβάνει όλη τη βόρεια ακτή των Χανίων, το 

Ακρωτήρι, τον κάµπο της Κυδωνίας µέχρι τα δυτικά υψώµατα που χωρίζουν την Κυδωνία 

από την Κίσαµο. Ελέγχεται από τον Κάστελο στο Βαρύπετρο. Επικοινωνεί µε την περιοχή 

Κισάµου (Ρόκα, Πολυρρήνια). 

-περιοχή Κισάµου. Περιλαµβάνει τον κόλπο Κισάµου και όλη την ενδοχώρα του 

Κισάµου, τις χερσονήσους Γραµβούσα και Ροδωπού. Ελέγχεται από τρεις θέσεις, την 

Πολυρρήνια, τη Ρόκα και τη Μαλάθυρο. Επικοινωνεί µε την περιοχή Κυδωνίας Χανίων 

(Βαρύπετρο-Ρόκα). 
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_______________________________________________________________ 

Επίλογος 
Η προσπάθειά µας να καλύψουµε όσο γίνεται περισσότερο ικανοποιητικά τις θέσεις 

των οχυρώσεων που εντάσσονται στα πλαίσια των βυζαντινών οχυρώσεων ολοκληρώνεται 

εδώ. Με εξαίρεση δύο θέσεις (Αρχοντικά και Λιόπετρο) έχουν καλυφθεί συνολικά 23. Κατά 

τη διάρκεια της εργασίας προέκυπτε σταδιακά η εικόνα της αρχικής σύληψης του 

οχυρωµατικού σχεδίου όπως, πιθανόν, διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες, τα 

δεδοµένα, τις ιστορικές ανάγκες της εποχής. Προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα να 

καταλήξουµε έστω και σε µια αµυδρή εικόνα της φύσης του προγράµµατος φάνηκε 

καθαρά πως ήταν ανάγκη να αποσαφηνιστεί η εικόνα της εποχής (χρόνος) κι οι 

ιδιαιτερότητες της Κρήτης (χώρος), σε κάθε επίπεδο. Ένα σύνολο παραγόντων που θα 

µπορούσαµε να ονοµάσουµε ιστορική γεωγραφία της Κρήτης έπρεπε να ληφθεί υπόψιν 

µας. Ταυτόχρονα έγινε απαραίτητο να αποκτηθεί µία σαφής εικόνα των αρχιτεκτονικών 

και ιστορικών δεδοµένων που χαρακτηρίζουν τις οχυρώσεις. Πράγµα καθόλου εύκολο µε 

δεδοµένη την ελάχιστη καταγεγραµµένη ανασκαφική εµπειρία και τη µεγάλη διασπορά 

των οχυρωµατικών έργων. Σε συνδυασµό µε την έλειψη συνολικών εργασιών και τις 

λανθασµένες απόψεις που ενίοτε κυριαρχούν στο ελάχιστα γνωστό αυτό πεδίο, έπρεπε να 

ανοιχτεί µία δίοδος, στενή ίσως, που όµως µας επέτρεψε, πιστεύω, να θέσουµε 

ερωτήµατα και αφού αξιολογήσουµε τις υπάρχουσες πληροφορίες και τις ενδείξεις που τα 

ίδια τα µνηµεία µας παρέχουν, να καταλήξουµε σε κάποιες διαπιστώσεις.  

Τα ερωτήµατα που παραµένουν, είναι πολλά. Η αρχαιολογική και ιστορική έρευνα στο 

µέλλον, έχει την ευκαιρία να αντιληφθεί στο σύνολό της τη βυζαντινή παρουσία στο νησί 

της Κρήτης από το 961 µέχρι και τον ερχοµό των Βενετών. Σε κάθε περίπτωση η σοβαρή 

µελέτη των βυζαντινών οχυρώσεων στην Κρήτη θα αποδώσει καρπούς αποκαλύπτοντας 

απίστευτα σηµαντικές πληροφορίες που αγνοούµε.  

Γιατί, πέρα από τη µοναχική παρουσία, των ερειπωµένων ανεµοδαρµένων τειχίων που 

θυµίζουν την περιδεή βιασύνη των βυζαντινών να κλείσουν το φόβο και την απειλή 

θανάτου απ' έξω, πρόκειται για µνηµεία που στα σπλάχνα τους κρύβουν την κορυφαία 

τεχνολογία της εποχής και σηµαντικές πληροφορίες για τον αστικό και αγροτικό βίο της 

Κρήτης. 
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Γλωσσάρι  όρων οχυρωτικής: 
 
ακρόπολη: Βρίσκεται στο ψηλότερο άκρο της πόλης ή κάστρου. Αποτελεί την τελευταία γραµµή 
άµυνας και στην πραγµατικότητα αποτελεί ένα οχυρό µέσα στο οχυρό. ∆ιαθέτει δικό της οχυρωµατικό 
περίβολο, στρατώνες και πύργους καθώς και αποθήκες νερού ανεξάρτητα απ΄ αυτές της πόλης ή του 
κάστρου. Εκεί στεγάζεται ο διοικητής του οχυρού και συνήθως τα στρατιωτικά σώµατα. 
 
αργολιθοδοµή: βλέπε επόµενο λήµµα. 
 
αργός λίθος: αδρά κατεργασµένος λίθος ή ακατέργαστος λίθος. Η οικοδόµηση µε τέτοιους λίθους 
ονοµάζεται αργολιθοδοµή. Συνήθης τοιχοποιία στις εξωτερικές πλευρές των οχυρώσεων κατά τη µέση 
και ύστερη βυζαντινή περίοδο. Οι λίθοι είχαν σαν συνεκτικό υλικό κονιάµατα τα οποία διαφέρουν 
ανάλογα µε τα υλικά της περιοχής ή/και την χρήση. 
 
βήσαλα: κεραµεικά θραύσµατα, µεγάλου συνήθως µεγέθους, ανήκοντα σε οπτόπλινθους ή κεραµίδια τα 
οποία χρησιµοποιούνται συχνά σαν οικοδοµικό υλικό λόγω της καλής συνεκτικής τους συµπεριφοράς 
µεταξύ των άλλων υλικών. 
 
βίγλα: πύργος φρουράς για την έγκαιρη προειδοποίηση επερχόµενου κινδύνου. Έπαιζε ταυτόχρονα το 
ρόλο φυλάκιου στην περιοχή. Ορισµένες φορές λειτουργούσε σαν µικρό οχυρό. Η συνήθης κατασκευή 
στα µεσοβυζαντινά χρόνια ήταν τετράγωνο οικοδόµηµα µε δύο έως τρία πατώµατα και κιστέρνα στο 
«υπόγειό» της. 
 
γείσο ή παραπέτο: Ο προστατευτικός τοίχος στην κορυφή οχυρωµατικού τείχους που έχει σαν σκοπό 
να προστατεύει τους στρατιώτες που µάχονται ή κυκλοφορούν στον περίδροµο του τείχους. Τα γείσα 
συχνά κατέληγαν σε οδοντωτά ανοίγµατα για να µάχονται προστατευµένοι, (συνήθως οι τοξότες), τις 
γνωστές µας επάλξεις. 
 
διατείχισµα: µεγάλου µήκους (συνήθως), τείχος το οποίο είναι ικανό να αποκόψει και να προστατέψει 
περιοχές ολόκληρες, ώστε να είναι ελεγχόµενη η πρόσβαση. ∆ιατειχίσµατα βρίσκουµε και σε 
περιπτώσεις συµπλήρωσης  ή/και επιδιόρθωσης παλαιών οχυρωµατικών έργων. Παραδείγµατα 
διατειχίσµατος είναι τα µακρά τείχη της Θράκης (Αναστασιούπολις-Περιθεώριον) σε απόσταση 65 χλµ. 
από την πρωτεύουσα, τα τείχη στον Ισθµό της Κορίνθου και της Κασσανδρείας στη Χαλκιδική. 
 
καµινόβιγλα: πύργος µε στόχο την κατόπτευση (εξ ού και βίγλα), αλλά µε τη δυνατότητα να ειδοποιεί 
µε τη χρήση φωτιάς για επερχόµενο κίνδυνο ή να µεταδίδει µε τον τρόπο αυτό οδηγίες και µηνύµατα. 
Τη νύχτα τα σήµατα ήταν ορατά µε τη λάµψη της φωτιάς, την ηµέρα µε τον πυκνό µάυρο καπνό που 
προκαλούσαν. Οι πύργοι αυτοί ήταν ικανοί να στεγάσουν ολιγόριθµη φρουρά και τα υλικά για 
προσάναµµα. Είναι ευνόητο ότι έπρεπε να εξασφαλίζεται η οπτική επαφή µε άλλους πύργους ή φρούρια 
ή κάστρα. 
 
κάστρο: Η λέξη κάστρο έχει τρεις έννοιες, το κάστρο, την οχυρωµένη ακρόπολη µιας πόλης, το σύνολο 
µιας οχυρωµένης πόλης (καστροπολιτεία). Από τα τέλη του 6ου αι. η διαφορά ανάµεσα στην πόλη και 
το κάστρο δεν είναι σαφής. Τα κάστρα προορίζονται για τον έλεγχο της υπαίθρου και την προστασία 
αγροτικού πληθυσµού, εξασφαλίζουν την έδρα της κεντρικής εξουσίας αλλά και βασικών οικονοµικών 
λειτουργιών. Ανάµεσα στον 7ο και 9ο αι. διαφοροποιείται η έννοια και στους επόµενους αιώνες κάστρο 
ή καστρί ή καστέλλι σηµαίνει το κάστρο, δηλαδή έναν οχυρωµένο οικισµό ή πόλη. Το διαχωρίζουµε από 
το φρούριο. Τα κάστρα χωρίζονται σε κείνα που συνήθως διατηρούσαν µόνιµη φρουρά και σ΄ εκείνα τα 
µεµονωµένα χωρίς έµψυχο υλικό, εφοδιασµένα µόνο µε τις απαραίτητες προµήθειες, ζωοτροφές και 
νερό, για να προστατέψουν τον πληθυσµό που έτρεχε να κρυφτεί µέσα όταν εµφανιζόταν επικίνδυνος 
εισβολέας (καταφύγια ή µονόκαστρα και -τελευταία- φρούρια). Τα κάστρα µε µόνιµη φρουρά 
περιέβαλαν κέντρα πόλεων, πολίχνες ολόκληρες οι οποίες έµειναν γνωστές ως περιτείχιστες κώµες. 
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Στην περίπτωση διοικητικών και εµπορικών κέντρων έχουµε µεγαλύτερες κατασκευές περισσότερο 
πολύπλοκες όπως το Τέµενος στην Κρήτη, η Ρεντίνα στη Μακεδονία, κατασκευές που 
διαφοροποιούνται από τις µητροπόλεις που είναι η Θεσσαλονίκη. 
 
καταχύστρα: αλλιώς φονιάς, machicoulis, πετροµάχος ή ζεµατίστρα. Τρύπες στον οχυρωµατικό 
περίβολο οι οποίες εγκάρσια διατέµνουν το τείχος και µέσω κεκλιµµένου επίπεδου καταλήγουν σε 
άνοιγµα στην εξωτερική παρειά του τείχους. Από τα ανοίγµατα αυτά οι αµυνόµενοι έριχναν καυτό λάδι 
λίθους ή πίσσα στους επιτιθέµενους. 
 
κινστέρνα: δεξαµενή νερού παραλληλόγραµµου ή τετράγωνου σχήµατος (σπάνια ακανόνιστου), 
λιθόκτιστη, θολοσκέπαστη, επενδυµένη εσωτερικά (µέχρι το ύψος που θα µπορούσε να ανέλθει το 
νερό) µε υδραυλικό κονίαµα. Έχει την αρχή της στα ρωµαϊκά χρόνια. Μέσα της διατηρείται βρόχινο 
νερό ή νερό κάποιας εποχιακής πηγής. Αρκετές φορές έχει ανοίγµατα στην οροφή ή στο πλάι για την 
άντληση του νερού. 
 
κονίαµα: ο σοβάς, το επίχρισµα εσωτερικά ή εξωτερικά κάποιου κτίσµατος. Στα βυζαντινά χρόνια το 
εξωτερικό κονίαµα ήταν από αστρακάσβεστο, πρακτική που συνεχίστηκε σε όλη τη µεσαιωνική περίοδο. 
Η τεχνολογία κατασκευής των κονιαµάτων δεν µας είναι ακριβώς γνωστή. Υπήρχε πολύ υψηλή 
τεχνογνωσία στην σύνθεση κονιαµάτων κάτι το οποίο µας αποκαλύπτει ότι οι τεχνίτες ήταν γνώστες της 
χηµείας αλλά και της συµπεριφοράς των υλικών (µηχανική υλικών). Τα κονιάµατα που προορίζονταν 
για τη συγκράτηση υγρών ονοµάζονται υδραυλικά και διατηρούνται µέχρι σήµερα σε άριστη ποιότητα. 
Αρκετά από τα κονιάµατα περιείχαν τρίµµατα πήλινων οπτών οστράκων (κουρασάνι) προσδίνοντας 
χηµική σταθερότητα και άρα µεγαλύτερη συνεκτική δύναµη στο µίγµα. Στην τοιχοποιία του 10ου αιώνα 
τα κονιάµατα µε ασβεστολιθικά υλικά αποκτούσαν τέτοια συνάφεια µε το δοµικό υλικό των τειχών, 
ώστε σήµερα συµπεριφέρονται σαν µία µάζα, (σε αρκετές περιπτώσεις, λόγω σεισµών ή διάβρωσης του 
εδάφους, έχουν κατακρηµνιστεί τεράστια τµήµατα τείχους χωρίς να θρυµατιστούν αλλά έχουν κυλήσει 
σαν ολόκληρος βράχος). Ακόµα µία ένδειξη ότι οι γνώσεις των κατασκευαστών περιελάµβαναν την 
τεχνογνωσία αντοχής και ισχυροποίησης των υλικών µε την πάροδο του χρόνου κάτι το οποίο µας 
διαφεύγει σήµερα εντελώς. 
 
µεσοπύργια διαστήµατα: τα τµήµατα του τείχους ανάµεσα στους πύργους. Ονοµάζεται και 
µεταπύργιον.  
 
µητροπόλεις: Μεγάλες πόλεις, κέντρα. Τέτοιες ήταν η Θεσσαλονίκη, η Νικόπολη, η Αντιόχεια, η 
Άγκυρα. Συγκέντρωναν διοικητική, οικονοµική και στρατιωτική εξουσία για ευρείες περιοχές. Ήταν 
πάντα τειχισµένες µε µεγάλης έκτασης και σηµασίας οχυρωµατικά έργα σε αλλεπάλληλα επίπεδα και 
πάντα περιέκλειαν µία ακρόπολη στο υψηλότερο και πλέον δυσπρόσιτο σηµείο της οχυρωµένης 
έκτασης. Οι ακροπόλεις αποτελούσαν την τελευταία γραµµή άµυνας. 
 
παραπέτο: βλ. λέξη γείσο 
 
παρειά: η πλευρά, κάθετη επιφάνεια του τείχους. 
 
περίβολος οχυρωµατικός: τείχος µε πύργους που περιβάλλει τον χώρο που απαιτείται να οχυρωθεί 
(πόλη, ύψωµα, όχθη ποταµού, παραλιακή έκταση). Κατά µήκος του περιβόλου παρεµβάλλονται πύργοι 
σε διαστήµατα ανάλογα µε τις ανάγκες άµυνας αλλά και ανάλογα µε την τεχνολογία του πολέµου. 
Συνήθως, ο οχυρωµατικός περίβολος µαζί µε τους πύργους αποτελούσε την κύρια γραµµή οχύρωσης. 
 
περίδροµος: διάδροµος αρκετού πλάτους επί των οχυρωµατικών περιβόλων, ώστε να διακινούνται 
εύκολα οι αµυνόµενοι στρατιώτες αλλά και να µπορούν να στέκονται µαχόµενοι. Συνήθως έχουν 
πλάτος 1,2 - 2 µέτρα. Προστατεύονται εξωτερικά µε παραπέτο. 
 
Πλινθοπερίκλειστο σύστηµα τοιχοποιίας: Η τεχνική όπου οι δόµοι (λίθοι) περιβάλλονται από πλίνθες 
µε κανονικό τρόπο, συνήθως συµµετρικά. Στόχος αυτής της τεχνικής ήταν αρχικά η ισχυροποίηση της 
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στατικής των τειχίων µε το συνδυασµό λίθων κεραµεικών και η διακόσµηση κατά δεύτερο λόγο. Το 
άτακτο πλινθοπερίκλειστο σύστηµα εµφανίζεται στα Κοµνήνεια χρόνια και συνίσταται σε τυχαία 
παρεµβολή πλίνθων µέσα στο σύνολο της τοιχοποιίας. 
 
προπύργιο: βλέπε πύργος. 
 
προτείχισµα: γραµµή οχύρωσης µε ή χωρίς πύργους το οποίο αποτελεί, συνήθως, την πρώτη γραµµή 
άµυνας. Βρίσκεται κοντά και έξω από τον κυρίως οχυρωµατικό περίβολο και ενισχύει συνήθως, τα πιο 
ευάλωτα σηµεία του τείχους. 
 
πύργος: αλλιώς προµαχώνας, προπύργιο, τα γνωστά bastione των βενετών (bastion των Αγγλογάλλων). 
Πρόκειται για τις τετράγωνες συνήθως προεξοχές του οχυρωµατικού περιβόλου οι οποίες δέχονταν τα 
ισχυρότερα χτυπήµατα του εχθρού και ήταν ενισχυµένα κτίσµατα. Αρκετές φορές συναντάµε 
ηµισελινοειδείς, ηµικυλινδρικές κατασκευές προµαχώνων καθώς και πλήρως κυλινδρικές κατασκευές. 
Οι πύργοι µπορεί να είναι συµπαγείς όταν βρίσκονται σε σηµεία που πρέπει να υποστηρίξουν στατικά 
τον οχυρωµατικό περίβολο ή κενοί εσωτερικά όπου διαµορφώνονται χώροι κατάλληλοι για τη διαµονή 
προσωπικού µε στόχο την κατόπτευση ή την άµυνα (στην περίπτωση αυτή διαθέτουν και βελοθυρίδες ή 
θυρίδες κατόπτευσης). Ενίοτε πύργοι σε υψηλά σηµεία (ακροπόλεις) ενσωµατώνουν κινστέρνες για την 
αποθήκευση ικανών ποσοτήτων νερού. 
 
ραφή: η ένωση µεταξύ κτισµάτων, τοίχων ή όποιων κατασκευών, όπου, όµως, τα οικοδοµικά υλικά και 
οι λίθοι δεν αλληλοσυµπλέκονται δεν υπάρχει πραγµατική σύνδεση. ∆ιαφέρει από τον αρµό γιατί στην 
περίπτωση της ραφής συνήθως διακρίνει κανείς τα διαφορετικά δοµικά υλικά µεταξύ των δύο 
κατασκευών (τα κονιάµατα δεν είναι συµπαγή), καθώς και πιθανόν κάποιο ελάχιστο κενό µεταξύ τους 
(λόγω της στατικής µετατόπισης εξαιτίας της παρόδου του χρόνου). Η εύρεση ραφής σε κτίσµατα του 
παρελθόντος είναι «χρήσιµη» στην αρχαιολογική έρευνα µε την έννοια ότι πιστοποιεί διαφορετικές 
οικοδοµικές φάσεις, άρα διαφορετικές χρονικές περιόδους. 
 
σπόλια: ενσωµατωµένα σε τείχος ή όποιο οικοδόµηµα αρχιτεκτονικά µέλη συνήθως σε δεύτερη χρήση. 
Τεχνική που συναντάµε σαν κοινή πρακτική ιδιαίτερα κατά τα ελληνιστικά, τα ρωµαϊκά χρόνια και την 
πρώιµη βυζαντινή περίοδο (5ος-8ος αι.). Πρόκειται για πεσσούς, κιονόκρανα, έξεργους λίθους, 
υπέρθυρα, ακόµα κι επιγραφές. Συνήθως, η εύρεση σπολίων σε κτίσµατα αποτελεί ένδειξη 
προγενέστερων χρήσεων του χώρου. 
 
χυτή τοιχοποιία: το «χύσιµο» λίθων στο εσωτερικό τείχους µαζί µε µεγάλες ποσότητες κονιάµατος. 
Μία γρήγορη τεχνική «γεµίσµατος» του εσωτερικού όγκου των οχυρώσεων. Αρχικά κτίζονταν οι δύο 
εξωτερικές παρειές του τείχους ή πύργου και γεµίζονταν µε χυτή τοιχοποιία. Προσθέτει µεγάλη 
σταθερότητα στο τείχος καθιστώντας το συµπαγές σώµα. Η τεχνική αυτή ήταν σε χρήση από τα πρώιµα 
βυζαντινά χρόνια έως και την τουρκοκρατία.  
 
ψευτοϊσόδοµο σύστηµα: τοιχοποιία µε κατεργασµένους λίθους όχι επιµελώς 
τοποθετηµένους, ανάκατους µε αδρά επεξεργασµένους λίθους. ∆ίνει µε την πρώτη µατιά 
την εντύπωση ισόδοµου συστήµατος τοιχοποιίας. 
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