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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 Η πτυχιακή αυτή εργασία είναι αποτέλεσμα έρευνας και αγάπης για τον 

τόπο που έζησα τα 15 πρώτα χρόνια της ζωής μου πριν έρθω στην Αθήνα για 

σπουδές. Το ερέθισμα για το θέμα μου το έδωσε η καθηγήτρια του τμηματος 

Πολιτικων Δομικων Εργων ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κ. ΠΟΠΗ Π. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ – 

ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ Δρ. αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π. και εποπτεύτηκε από τον κ. 

ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΒΑΡΕΛΙΔΗ Δρ. αρχιτέκτων μηχανικός – πολεοδόμος Ε.Μ.Π. επίσης 

καθηγητής του ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ τους οποίους ευχαριστώ πολύ και τους εύχομαι να 

έχουν πάντα υγεία. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κάστρα οι πύργοι και οι βίγλες στο 

νησί της Άνδρου. Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται μια αποτίμηση της πρώτης φάσης 

των ανασκαφών στο κυρίως αντικείμενο της έρευνας που είναι το Κάτω Κάστρο.

 Τελειώνοντας, γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης της σημερινής 

κατάστασης όπως αυτή αποτυπώθηκε στο Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2006, ημέρα 

που πάρθηκα οι σύγχρονες φωτογραφίες του παράρτημα, κάτω από αντίξοες 

συνθήκες που δημιούργησαν η δύσβατη διαδρομή και οι σφοδροί άνεμοι που 

έδερναν, κυριολεκτικά, το Κάστρο. Για να έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτή η εργασία 

προτείνουμε τρόπος ώστε να αναδειχθεί το μνημείο ως μέρος της ιστορίας του 

νησιού με κατάλληλες ενέργειες χωρίς να αλλοιωθεί η αυθεντικότητα του. 

 Καθ’ όλη την διάρκεια τον σπουδών μου στο τμήμα αλλά και στην 

πραγματοποίηση της πτυχιακή εργασίας είχα συμπαραστάτες του γονείς μου τους 

συγγενείς μου αλλά και την οικονομική και ηθική στήριξη από το Κοινωφελές 

Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης που ήμουν υπότροφος. 

 

 

 

Α. Οικονόμου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΚΑΣΤΡΑ, ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΒΙΓΛΕΣ  

ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ 

 
Παντού στα νησιά, και στα μικρότερα, οι Βενετοί έκτισαν κάστρα ή έκτιζαν 

τα σπίτια της εξωτερικής ζώνης ούτως ώστε να σχηματίζουν ψηλά τοιχώματα. Το 

ίδιο έκαναν και στην Άνδρο, την οποία όταν την κατέλαβαν το 1207 έσπευσαν με 

μεγάλη δραστηριότητα να οχυρώσουν, ανεγείροντας για να εμπεδώσουν την 

εξουσία των πολλών του νησιού στις πιο επίκαιρες θέσεις της  κάστρα, βίγλες, 

καστέλια, φορτέτσες και πύργους, στην αρχιτεκτονική και οχύρωση των οποίων 

χρησίμευαν πιθανών ως πρότυπα τα φραγκικά κάστρα της Παλαιστίνης. 

 Εννέα από τα κάστρα αυτά σώζονται μέχρι σήμερα, επιδεικνύοντας τη 

μελαγχολία που αποπνέει από τα σκυθρωπά τους ερείπια, αλλού μεν αιωρούνται 

σε ικανό ύψος από την επιφάνεια της γης, αλλού δε σε λιγότερο και μέχρι τα 

θεμέλια σχεδόν κατά τους τελευταίους αυτούς καιρούς τα περισσότερα από αυτά 

έχουν καταρριφθεί, όπως χρησιμοποιείται το οικοδομήσιμο υλικό τους στα 

νεώτερα κτίρια. 

 Τα κυριότερα από τα κάστρα της Άνδρου είναι το Κάτω Κάστρο, το Μέσα 

Κάστρο και το Επάνω Κάστρο, σε όλα τα χρόνια της φραγκοκρατίας στην Άνδρο 

(1207-1566). Το κάστρο στην Άνδρο ονομάζεται όχι μόνο το κυρίως φρούριο, το 

οποίο είναι στη θάλασσα και ανεγείρεται από ψηλό βράχο, κείμενο στην άκρη του 

ακρωτηρίου της πόλης της Άνδρου, καλείται κατ΄ αντιδιαστολή Μέσα Κάστρο, 

αλλά και αυτή η πόλη της Άνδρου, όντας κτισμένη στη γλώσσα της γης, βαθιά 

εισχωρούμενη στη θάλασσα, ήταν κτισμένη και υψωνόταν μέσα σε περίβολο 

αμυντικό κατά τον συνηθισμένο τύπο των Βούργων (burgo). 
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Κάστρα, πύργοι και βίγλες 

 
Η Άνδρος το έτος 1700 κατά τον Γάλλο περιηγητή Tournefot 
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 Και είναι μεν η λέξη κάστρο λατινική (castrum), απαντά δε συχνά και το 

υποκοριστικό καστέλλιον (castellum), αλλά εισήχθη από εμάς για χρήση από τα 

βυζαντινά χρόνια, από τότε καθιερώθηκε ως γεωγραφικό όνομα. Έτσι πολλά της 

Ελλάδος χωριά ονομάζονται επισήμως Κάστρο ή παράγονται από αυτό, ως 

Καστράκι, Καστρί, Καστριά, Καστριάνικα, Καστρίτσι, Καστριώτισσα, Καστέλλα, 

Καστέλι, Καστελλάνοι, υπάρχουν δε πολλά άλλα που δεν φέρνουν επίσημα το 

όνομα Κάστρο, αλλά καλούνται έτσι από τους χωρικούς. 

Έτσι εκτός από την πόλη της Άνδρου, από τους κατοίκους, όπως βρέθηκε, 

ονομάζεται Κάστρο και Κάτω Κάστρο, και σήμερα επισήμως η εν τη διοικήσει 

καλούμενη Ερμιόνη από τους εγχώριους ονομάζεται Καστρί. Και οι κάτοικοι δε 

της Χίου, καθώς και οι της Λήμνου, την  πρωτεύουσα του νησιού την ονομάζουν 

Κάστρο. 

 Εν συντομία Κάστρα καλούνται όχι μόνο τα κυρίως φρούρια, αλλά και 

πόλεις που περιβάλλονται από οχυρά τείχη. Και Χώρα μεν καλείται η ανοχύρωτη 

πόλη, Κάστρο δε η οχυρωμένη. Οι οικισμοί γύρω από το Κάστρο ονομάζονται 

Βούργα ή Μπούργα. Η λέξη Νειμποργιός μπορεί να θεωρηθεί νοθογενής. 

Νειμποργιός = Νέος Μπούργος. Στα Κάστρα κατοικούν πρώτοι οι Φράγκοι, οι 

οποίοι έκτισα αυτά, και κατόπιν οι Τούρκοι κατακτητές, οι δε Έλληνες κάτοικοι 

διέμεναν είτε στην ύπαιθρο χώρα, είτε και στα βούργα, μέσα μετέφεραν οι αγρότες 

και οι έμποροι τα προϊόντα και εμπορεύματά τους. 

 Η δε λέξη βούργο ή μπούργο, ιταλ. burgo και borgo και γερμ. Burg, 

παρήχθει από το λατινικό burgus. Ο Δουκάγγιος στο Γλωσσάριό του των 

συγγραφέων του μέσου και φθίνοντος λατινισμού (mediae et infimae latinitatis) 

γράφει: «Burgow, burgen: ita appelabant crebra habitacula constituita ……… 

seu domorum congregationem, quae muro non clauditor». Που σημαίνει «ούτως 

εκάλουν οικήματα πυκνώς ιδρυμένα .......... ή άθροισμα οικιών μη 

περικλειομένων υπό τείχους». Έτσι τα βούργα δεν περιβάλλονται συνήθως δια 

συστηματικού φρουριακού τείχους, αλλά ασφαλίζονται με τους κοινούς τοίχους 

των συνεχόμενων οικιών. Μεταγενέστερα δε η λέξη  βούργο σήμαινε την δια 

τάφρων, τοίχων και άλλων οχυρωματικών έργων  περιβεβλημένη κώμη. Ακόμη 

βραδύτερα καλούσαν βούργα και τα μικρά κάστρα, τους πύργους. Κατά δε τον 
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Boeekh η λέξη Burg είχε την έννοια της τειχισμένης πόλης ή κώμης και 

ακολούθως και του δήμου παρήχθη από την ελληνική πύργος. Ήταν μια από τις 

δώδεκα παρά τας Κλαζομενάς της Μικρά Ασίας  ελληνικών πόλεων, πύργοι 

καλούνταν οι παρ΄ Αθηναίων δήμοι. Είναι δε το όνομα βούργο συνηθέστατο στις 

ευρωπαϊκές γλώσσες και εξ αυτού καλούνται πολλές πόλεις σήμερα της Ευρώπης. 

 Στα βούργα ή τις τειχισμένες αυτές πόλεις μορφώθηκαν και αναπτύχθηκαν 

πρώτα οι Κοινότητες. Στη Γερμανία συνενώθηκαν σε μία εκδοχή τα ονόματα του 

Burg και του δήμου και του Burger, ήτοι το του κατοίκου του Burg. Επειδή δε σε 

αυτά τα βούργα κατοικούσαν αυτοί που δεν ανήκαν στην κληρονομική ευγένεια, 

καθόσον οι φεουδάρχες και οι ευπατρίδες κατοικούσαν συνήθως στα ίδια φρούρια 

ή ακροπόλεις, είτε σε οχυρούς πύργους κείμενους σε υψώματα για να δεσπόζουν 

στους γύρω, Burger και Burgenses αποκαλούνταν στη Γερμανία αυτοί που δεν 

ανήκαν στην κληρονομική ευγένεια, ήτοι οι αστοί, οι απλοί πολίτες. Εκ τούτου 

προέκυψε και το bourgeois των Γάλλων στην έννοια των αστών, ήτοι σ΄ αυτούς 

που δεν ανήκαν στην αριστοκρατική οικογένεια. 

 Την ίδια έννοια έχει και το δικό μας επωνύμιο βούργαρης, το οποίο 

συνηθίζεται να είναι ίδιο και στα Ιόνια νησιά και στις Κυκλάδες, δηλαδή την επί 

μακρύτερο χρόνο φραγκοκραθείσα ελληνική χώρα. Το επωνύμιο δηλώνει ότι αυτό 

είναι φραγκικό, δεν έχει εθνική έννοια, όπως μπορεί εκ πρώτης όψεως να εικάσει, 

και δηλώνει τον κάτοικο του βούργου, που δεν είναι ευγενής, τον απλό πολίτη, τον 

αστό, σε αντίθεση με τον ευπατρίδη, τον άρχοντα. Κακώς φέρουν το επίθετο 

Βούργαρης γράφοντας αυτό με το λ, αφού, κατά τα λεγόμενα, το επωνύμιο αυτών 

δεν είναι εθνικό. Σημειωτέον  ότι οι πατέρες αυτών ακολουθούν πάντοτε την ορθή 

γραφή Βούργαρης. 
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Ερείπια των τειχών του Κάτω Κάστρου κατά τη θέση Παραπόρτι 

 

 Το Κάτω Κάστρο της Άνδρου, είναι η σημερινή πρωτεύουσα του νησιού, 

αποτελεί ιδιαίτερο φρούριο ή βούργο, που είναι με οχυρό περιστοιχισμένη για 

άμυνα κατά πάντων εχθρικών επιδρομών και από ξηρά και από θάλασσα. Και ίδιο 

μεν δεν είχε το Κάτω Κάστρο της Άνδρου κατά την κύρια σημασία της λέξεως 

φρουριακό τείχος, αλλά αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από τους έξω 

τοίχους των συνεχόμενων οικιών, των οποίων η εξωτερική ζώνη κτιζόταν ούτως 

ώστε να σχηματίζει ψηλά τοιχώματα, συμπληρωμένα στα μεταξύ αυτών κενά μέρη, 

φέροντας δε στις επιμήκης αποστάσεις παρακυπτικές κόγχες, οι οποίες 

καλύπτονταν μεγάλες τρύπες, από τις οποίες οι βρισκόμενοι μέσα στο κάστρο 

υπερασπιζόταν τους εαυτούς τους αμυνόμενοι είτε με όπλα, είτε ρίχνοντας καυτό 

λάδι ή άλλων πυρακτωμένων υλών. Τα μέρη δε αυτά και μέχρι σήμερα 

ονομάζονται από τους κατοίκους τειχία, και επειδή δεν υπήρχε ανάγκη, προ 

πολλού αυτά κατεδαφίστηκαν και σχεδόν ούτε ίχνος αυτών σώζεται σήμερα, μόνο 

λείψανα και θεμέλια αυτών υπάρχουν. 
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Όπου χρειαζόταν τα συνεχόμενα τείχη να ανοιχθούν για χάρη της 

συγκοινωνίας τότε κλεινόταν με σιδερένιες πύλες, πάνω από τις οποίες υπήρχαν 

πάντοτε απειλητικές πολεμίστρες, αποτελούμενες από εξέχοντα υπεράνω αυτών 

μασγάλια, σχηματίζοντας μικρές γωνιώδες επάλξεις για άμυνα. 

 Η κυριότερη πύλη, η οποία ήταν διπλή και θολωτή, αποτελούσε μικρή 

στοά, υπάρχει στην νυν κατοικία Βροντίση (πρώην Κωτάκη, ή Καμπάνη (Παντία), 

κατόπιν Κονδύλη και ύστερα Δερτούζου και Βογιαζίδου). Αυτή  η πύλη λεγόταν Ο 

ξ ω π ο ρ τ α, δε άλλες μικρότερες Π α ρ α π ο ρ τ ι α. Κατά μήκος δε των οδών 

εντός του βούργου της Άνδρου σχηματιζόταν η εσωτερική όψη των οικιών, οι 

οποίες αυτόθι και επί του δεύτερου μόνο ορόφου τους είχαν μικρά αψιδωτά 

παράθυρα γοτθικού ρυθμού, που τα διαπερνούσε πυκνό πλέγμα χονδρών σιδηρών 

ράβδων, μία δε και μόνη θύρα θολωτή και στερεότατη, τόσο δε χαμηλή, ώστε 

αυτός που ήθελε να περάσει μέσα ήταν αναγκασμένος να σκύψει βαθειά για να 

μπορέσει με δυσκολία να περάσει. Η θύρα δε αυτή, η οποία ως επί τω πλείστον 

ήταν, στους πύργους κυρίως των αρχόντων, κατασκευασμένη από δρύινους 

δοκούς επενδυμένη με παχιά σιδερένια ελάσματα,  ασφαλιζόταν εσωτερικά με 

ισχυρά δοκάρια και προεξείχε πάντοτε πάνω από αυτή μασγάλια ή πολεμίστρες, 

εκ των οποίων οι ένοικοι μπορούσαν να αμύνονται, πυροβολώντας εκ του 

ασφαλούς ή ρίχνοντας, όπως υφίσταται, πυρακτωμένες ύλες κατά όποιου 

προσπαθούσε να παραβιάσει την είσοδο. 

 Ο πρώτος όροφος δεν είχε παράθυρα, αλλά φωτιζόταν αμυδρά από στενά 

ανοίγματα του τοίχου ή ακριβέστερα από σχισμές κάθετες, οι οποίες 

χρησιμοποιούνταν ως τουφεκίθρες, άφηνα δε να περνάν λίγες ακτίνες φωτός, 

πλατυνόμενοι προς τα μέσα λοξά.   

Οι σχισμές αυτές ονομάζονταν λοξίκα, και σώζονται ακόμη και μέχρι 

σήμερα σε πολλούς πύργους και σε παλιές ψηλές κατοικίες. 

Το πάχος των εξωτερικών τοίχων των οικιών αυτών υπερέβαινε πολλές φορές 

τα δύο και έφθανε συχνά μέχρι και τα τρία μέτρα. 

 Προς νότο δε του Κάτω Κάστρου και έξω ακριβώς των τειχών αυτού άνοιξε 

επί Βενετών και κατά τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας βαθιά και πλατιά 

τάφρος, η οποία ένωνε τη θάλασσα του Νειμποργιού με τη θάλασσα του 
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Παραπορτιού ούτως ώστε το ακρωτήρι, στο οποίο υπάρχει η πόλη της Άνδρου, 

είχε την εποχή εκείνη μεταβληθεί τεχνικά σε νησί, συνεχόμενο μετά την ξηρά και 

συγκοινωνούσαν με αυτή με ξύλινη γέφυρα, η οποία προστατευόταν από δύο 

πύργους, που βρισκόταν εκατέρωθεν αυτής. 

Υπήρχε δε η γέφυρα αυτή πριν τη θέση, στην οποία σώζεται σήμερα η 

ονομαζόμενη, όπως είπαμε, Οξώπορτα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια η γέφυρα ήταν 

αιρετή και ανασυρόταν με τροχαλίες στη διάρκεια της νύχτας και σε καιρό 

κινδύνου. 

 Σε πολλά παλιά έγγραφα της Άνδρου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, από 

κείμενα που γράφτηκαν, το Κάτω Κάστρο, ήταν η σημερινή πόλη της Άνδρου, 

ονομάζεται Κάστρο του Νειμποργιού, συχνά δε και Κάστρο του Εμπορίου. Το 

Κάστρο της πόλης της Άνδρου, επειδή η απόκρημνη βραχώδης νησίδα, στην 

οποία αυτό εγείρεται, είναι χαμηλότερη της ψηλής ορεινής οροφής Κορθίο, μέσα 

βρίσκεται άλλο Βενετικό φρούριο, ονομάζεται Κάτω Κάστρο, το δε του Κορθίου 

Επάνω Κάστρο. Οι σε κάτοικοι εκείνου μεν μέχρι και σήμερα ονομάζονται από 

τους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού Κατωκαστριανοί, τούτου δε 

Απανωκαστριανοί. Οι ονομασίες αυτές επικράτησαν από τα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας, όταν το νησί διαιρείτο σε τέσσερα τμήματα, το Κάτω Κάστρο, το 

Επάνω Κάστρο, την Άρνη και τον Αμμόλοχο, που αποτελούν μετά την ίδρυση του 

βασιλείου και μέχρι της ψηφίσεως του τελευταίου περί κοινοτήτων νόμου τους 

Δήμους Άνδρου, Κορθίου, Άρνης και Γαυρίου. 
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Το Μέσα Κάστρο της Άνδρου βλέποντάς το από τη θέση Αγίας Θαλασσινής 

 

 Ο Τουρνεφόρ λέει, ότι το 1700, όταν επισκέφτηκε την Άνδρο, το Κάτω 

Κάστρο ήταν πλήρες από αρχαία μάρμαρα, αποδεικνύοντας ότι αυτό είχε κτισθεί 

από τα ερείπια αρχαίας και υπερήφανης πόλης. 

Σήμερα ούτε ίχνος αυτών των μαρμάρων σώζονται στην πόλη της Άνδρου 

και απορώ πως παρέχει τις πληροφορίες αυτές ο επιφανής Γάλλος περιηγητής. 

Υποθέτουμε ότι τακτοποιώντας τις σημειώσεις του μεταγενέστερου από τον εκδότη 

του θα επήλθε σύγχυση του Κάτω Κάστρου προς το Επάνω Κάστρο, προς το οποίο 

περισσότερο προσαρμόζονται τα γραφόμενα. Δεν είναι δε απίθανη η σύγχυση 

αυτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιήγηση του Τουρνεφόρ εκδόθηκε ικανά έτη 

μετά τον θάνατο αυτού. 

 Το Κάτω Κάστρο της Άνδρου εγείρεται στο ακρωτήρι, βαθύτατα εισχωρώντας 

στη θάλασσα, την οποία διχοτομεί, σχηματίζοντας δύο κόλπους. Μπροστά στο 

ακρωτήρι αυτό και στην προέκταση αυτού εγείρετε ψηλό βραχώδες νησίδριο, το 

οποίο ενώνεται με το ακρωτήρι του Κάτω Κάστρου με παλιά λίθινη γέφυρα, 

μονότοξου και αψιδωτής, η οποία αντέχει μέχρι και σήμερα στις τρομερές 

τρικυμίες επτά ολόκληρων αιώνων. 
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 Το βραχώδες αυτό μικρό νησί, λίαν, ως υφίσταται, ψηλό και απόκρημνο, 

ήταν ολόκληρο περιβεβλημένο με φρουριακό τείχος ισχυρό και δυνατό να αντέξει 

στο πυροβολικό, το οποίο ήταν σε χρήση στους στόλους της εποχής εκείνης. Σε 

αυτό δε εγείρετε υπερήφανο το φραγκικό κάστρο, εκ του οποίου δεν σώζονται 

σήμερα παρά μόνο πενιχρά ερείπια γύρω από τα τείχη και στο εσωτερικό δύο 

κτίρια θολοσκέπαστα, το μεν υπόγειο, μικρότερο, πιθανώς δεξαμενή νερού, το δε 

υπεράνω αυτού. Θύρες δεν σώζονται, έχει μόνο στο μέσο του φρουρίου ψηλός 

πύργος δύο μεγάλες οπές, την μια στη στέγη και την άλλη επί της πλευράς. Η επί 

της πλευράς οπή είναι στραμμένη προς την πόλη, η δε άλλη προ το πέλαγος.  

 Η συνδέουσα το Μέσα Κάστρο προς το Κάτω Κάστρο αψιδωτή γέφυρα 

ονομάζεται από τους εγχώριους λόγω του σχήματος αυτής Καμάρα, από κει και το 

όνομα ολόκληρης της παρ΄ αυτήν συνοικίας. 

 Μέχρι το ΙΘ’ αιώνα σώζονταν σε καλή κατάσταση τα τείχη του Μέσα 

Κάστρου, οι πύλες, οι πύργοι και οι επάλξεις του με τα χάλκινα κανόνια τους. 

Σήμερα δεν σώζονται παρά μόνον τα ερείπια δύο πύργων και η δεξαμενή του. 

Γραφικότατη δε είναι η εις αυτό μετάγου γέφυρά του, όπου σώζεται ακόμη 

ακέραια. Τώρα άοπλη δεν χρησιμεύει παρά μόνο ως βοσκή λίγων αιγών. Και εκεί 

όπου θούρια και πολεμικές ιαχές σιδηρόφρακτων ιπποτών αντηχούν δεν ακούει 

κανείς σήμερα παρά μόνο τους κρωγμούς των γλαυκών και ρόχθο των κυμάτων. 
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Η Φραγκική γέφυρα του Μέσα Κάστρου 
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 Τα χάλκινα κανόνια, με τα οποία ήταν οπλισμένο το Μέσα Κάστρο, 

αφαιρέθηκαν και μετακομίσθηκαν στην Αίγινα με διαταγή του Κυβερνήτη της 

Ελλάδος Ι.Α. Καποδίστρια, όπως χρησιμοποιήθηκαν στο λειτουργίας τότε εθνικό 

νομισματοκοπείο για την κοπεί χάλκινων κερμάτων των πέντε, δέκα και είκοσι 

λεπτών, τα οποία τότε κυκλοφόρησαν στη νεοσύστατη Ελληνική Πολιτεία.  

Τα λίγα που απέμειναν τα παρέλαβε κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας 

του ο Όθωνας για τον ίδιο σκοπό. 

 
Η γέφυρα του Μέσα Κάστρου από άλλη θέση 

 

 Έχει δε το κάστρο αυτό της Άνδρου ολόκληρη ιστορία συνυφασμένη με την 

ιστορία του φραγκοκρατούμενου νησιού. Ανεγέρθηκε από τον πρώτο Φράγκο 

δυνάστη της Άνδρου Μαρίνο Δανδόλο (1207-1233), περιήλθε μετά τον θάνατο 

αυτού, μη καταλείποντας τέκνα, στη χήρα του Ιελίζαν το μισό του νησιού ως 

αποτίμημα χηρείας, κατά τα υπό του φεουδαλικού κώδικα της Ρωμανίας 

κελευομένα.  Αλλά κατέλαβε το κάστρο με τη βία και έστησε τη σημαία του σ΄ 

αυτό ο τότε κύριος ετέρου μισού νησιού ο επιφανής Βενετός ευπατρίδης Ιερεμίας 

Γκίζης, άνδρας ισχυρός, αλαζόνας και ακάθεκτος, και στην πραγματικότητα ο 

μεγαλύτερος από όλους πειρατής στο Αιγαίο. Μετά από περιπετειώδες δικαστικούς 
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αγώνες στη Βενετία το κάστρο, πεθαίνοντας εν τω μεταξύ ο Ιερεμίας Γκίζης, 

περιήλθε στους νόμιμους δυνάστες του νησιού. 

 Τα ερείπια του φραγκικού αυτού κάστρου της Άνδρου, όπως και τα άλλα 

της Ελλάδος που σώζονται, δεν διακρίνονται για την αρχιτεκτονική ομορφιά, 

επειδή οι Φράγκοι δυνάστες οικοδομούσαν τα κτίρια εκείνα σπουδάζοντας και 

μόνο χάρη πολεμικού σκοπού, προνοώντας από ένστικτο ότι η κυριαρχία στην 

Ελλάδα θα ήταν παροδική. 

 Φαίνεται εν τούτοις, ότι το βενετικό αυτό της Άνδρου κάστρο δεν ήταν 

όμορφο και σκαιό κτίσμα, ούτε κομψό, όπως μπορεί κανείς να υποθέσει σήμερα 

από τα υπολειπόμενα ερείπια, γιατί η ιστορική μαρτυρία, ότι το μεσαιωνικό αυτό 

φρούριο της Άνδρου έφερε πίσω από την είσοδο το μαρμάρινο άγαλμα του Ερμού, 

έργο βεβαίως αρχαίας τέχνης, μεταφέρθηκε και αναστηλώθηκε αυτό για 

διακόσμηση του φρουρίου. Και το μεν άγαλμα φαίνεται, αλλά το πράσινο σκληρό 

λίθινο κάστρο σώζεται ακόμη, με το μεγαλύτερο μέρος κατεστραμμένο, η δε 

θάλασσα έχει διαβρώσει την όψη αυτού ούτως ώστε παρουσιάζεται σαν τα κομμένα 

δόντια του πριονιού. Όροφος δε καμαρωτός, κατασκευασμένος μέσα σε ένα 

ογκόλιθο της τειχοδομίας, είναι πιθανώς ο ευκτήριος οίκος των δυναστών του 

νησιού. 

 Το άλλο μεγάλο φραγκικό φρούριο της Άνδρου είναι το Επάνω  Κάστρο , το 

οποίο οι εγχώριοι ονομάζουν με διάφορα ονόματα, Παλαιόκαστρο, Κάστρο της 

Φανερωμένης και της Γριάς το Κάστρο, εγειρόμενο ακριβώς στην κορυφή του 

ψηλού βουνού, το οποίο υπέρκειται του όρμου του Κορθίου, υψωμένο σε μικρή 

απόσταση από το χωριό Κοχύλου. Σχηματίζει δε η ακρώρεια αυτή στενό και 

επίμηκες οροπέδιο, αιωρούμενο  σε ύψος 600 περίπου μέτρων πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Ο βράχος δε επί του οποίου είναι κτισμένο το κάστρο 

αυτό του Κορθίου  μοιάζει στο μεγαλύτερο μέρος με το σχήμα αυτού, όπως 

εύστοχα παρατήρησε ο Μπυσόν, προς το βράχο της Ακροπόλεως των Αθηνών, 

αλλά η επιφάνεια αυτού είναι πολύ μεγαλύτερη. 
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Το Μέσα Κάστρο βλέποντάς το από τον κόλπο του Παραπορτίου 

 

 Ολόκληρη η μεσαιωνική πόλη, ήταν αδύνατο να περιλάβει πολλές χιλιάδες 

κατοίκους, είναι όλη οικοδομημένη, και τα τείχη της σήμερα νεκρής αυτή πόλης, 

έχουν παντού πλάτος δύο και πλέον μέτρα, αναμειγνύονται μετά των ψηλών 

βράχων, συμπληρώνοντας τα μεταξύ τους κενά. Κατά μήκος των τειχών αυτών 

σώζονται ερείπια πύργων, οι οποίοι σύμφωνα με τον τρόπο κατασκευής τους δεν 

παρουσιάζουν κανένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των ελληνικών χρόνων, όντας 

φραγκικοί. Παντού δε φαίνονται μέχρι το έδαφος κατακείμενα ερείπια οικιών και 

δεξαμενών, μια εκ των οποίων κεκαλυμμένη και επί της οπής έχει κτισμένο 

οικίσκο, σώζεται και μέχρι σήμερα πλήρης ύδατος. Πολλές δε άλλες δεξαμενές 

υπάρχουν εντός των βράχων, καθώς και υδραγωγεία. Εκκλησίες οι οποίες 

φέρνουν οικόσημα φραγκικά, σώζονται μισοερειπομένες. Φαίνεται ότι αυτές ήταν 

αρχικά του δυτικού δόγματος και μεταγενέστερα μεταποιήθηκαν σε ορθόδοξο 

ανατολικό. 

 Στο μέσο της ερείπια κατακείμενης μεσαιωνική αυτή πόλης της Άνδρου 

σώζεται και ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, λεγόμενης της Φανερωμένης, 

από κει και το Επάνω Κάστρο ονομάζεται και Κάστρο της Φανερωμένης. 
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 Προς το Β’ Μέρος, το προς τη θάλασσα, φαίνονται τα ίχνη στενής και 

απότομης εισόδου του φρουρίου. Επί της ψηλότερης θέσης του εδάφους, σώζονται 

τα ερείπια μεγάλου πύργου, κτισμένου με ασβεστοκονία. Επί δε της βόρειας 

κορυφής προς τον όρμο της Μελίσσης, υπάρχει ψηλός βράχος δίκη σκοπιάς, 

υπάρχουν τα ερείπια και άλλου παλιού πύργου, καθώς και δεξαμενής. Φρέαρ δε, 

από το στόμιο του οποίου εξέρχεται άφθονο νερό, υπάρχει ακόμη, σε ύψος εκατό 

μέτρων άλλη δεξαμενή, στην οποία χύνεται το νερό από το βουνό. Παράδοση που 

σώζεται στο νησί είναι ότι για μακρύ χρονικό διάστημα στο κάστρο αυτό διεξήχθη 

κρατερά και άγρια πάλη μεταξύ των κατεχόντων το φρούριο Βενετών και των 

επιχειρώντας να καταλάβουν αυτό Τούρκων. Η επικρατούσα παράδοση στο Κορθί 

έχει ως εξής: 

 Οι Τούρκοι, μη κατορθώνοντας να κυριεύσουν το φρούριο, που το 

υπερασπιζόταν οι Βενετοί, με λυσσαλέες και επανειλημμένες εφόδους, 

μεταχειρίστηκαν το εξής τέχνασμα. Υποκρίθηκαν ότι λύνουν την πολιορκία και 

απομάκρυναν το στρατό τους από τα τείχη. Λίγο μετά τη δύση του ηλίου έστειλαν 

προς τις πύλες του φρουρίου μια γριά με την εγκυμονούσα κόρη της, χριστιανές 

ορθόδοξες, λέγοντας σε αυτές να ζητήσουν άσυλο στο κάστρο. 

 Η γριά με ικεσίες και κλάματα, δείχνοντας και τη κόρη της ως 

εγκυμονούσα, εξαπάτησε του Βενετούς, οι οποίοι από οίκτο έβαλαν και τις δύο 

μέσα στο κάστρο. 

 Αλλά η γριά, η οποία ήταν συνεννοημένη με τους Τούρκους, διαλαθούσα 

στην ασέληνο νύχτα τη φρουρά, άνοιξε την πύλη και έβαλε μέσα τους Τούρκους 

που περίμεναν, οι οποίοι με αυτό τον τρόπο έγιναν κύριοι του φρουρίου.  Προς Β. 

Του Παλαιοκάστρου υπάρχει και έως τώρα ακόμη θέση, η οποία ονομάζεται 

Σφαγείο, διότι κατά την άλωση αυτή έλαβε χώρα η σφαγή της φρουράς που 

αρνήθηκε να παραδοθεί και των κατοίκων που έφευγαν, και το αίμα έρεε πυκνό. 

Από τη γριά αυτή προδότρια το Επάνω Κάστρο του Κορθίου ονομάζεται και της 

Γριάς το Κάστρο. 

 Αυτή είναι με λίγα λόγια  η επικρατούσα παράδοση για το Επάνω Κάστρο 

της Άνδρου, την οποία διηγούνται στους ξένους οι γέροντες κάτοικοι του Κορθίου. 

Τα κάστρα υπήρξαν η κοιτώνες όλων των ωραίων παραδόσεων, όλων των απλών 
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και αυθορμήτων στίχων, οι οποίοι διέσωσαν στην αιωνιότητα την ανδρεία και την 

αρετή υπέροχων πολεμιστών. Από τα τιτανικά πελασγικά κάστρα, τις ακροπόλεις, 

τα μεσαιωνικά καστέλλια και μέχρι των λίθινων εκείνων θαυμάτων, τα οποία 

ύψωσε παντού, όπου δεσπόζει ακτή, η γαληνότατη Βενετική Δημοκρατία, και 

μέχρι και των σύγχρονων μόνιμων οχυρώσεων των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, 

τα κάστρα υπήρξαν η πηγή των ψηλότερων εθνικών θρύλων, με τους οποίους 

έζησαν γενεές γενεών. Μια πολιορκία, ένας αγώνας γύρω από κάποιο κάστρο 

υπήρξε πάντοτε η τελευταία συγκλονιστική στιγμή ενός αιματηρού ομαδικού 

δράματος. Είναι η μεγαλοπρεπέστερη τραγωδία. Δεν υπάρχει συγκινητικότερο 

ανάγνωσμα από το χρονικό που περιγράφει την πολιορκία ενός οιουδήποτε 

κάστρου. Όσο ξηρότερος και όσο αδεξιότερος μάλιστα είναι ο συγγραφέας, τόσο 

περισσότερο ελκυστική αποβαίνει η διήγησή τους. Διότι εκεί όπου μιλούν τα 

πράγματα η φιλολογία είναι περιττή. Όσοι ζητούν από ένα βιβλίο συγκλονιστικές 

συγκινήσεις δεν έχουν παρά να ανοίξουν αδιακρίτως ένα από αυτούς τους τόμους. 

Για τις παλιότερες πολιορκίες υπάρχει πάντοτε ο θρύλος, ή ο ανώνυμος ποιητής, 

το μέγα πλήθος που φρόντισε να μας διασώσει στους στίχους αφελής και θερμούς 

το μέγα δράμα. Στους θρύλους αυτούς διακρίνει κανείς συνήθως δύο σύμβολα. 

Τον προδότη και την ωραία γυναίκα, την ψυχή του κάστρου, η οποία δίνει δύναμη 

στους ανθισταμένους και την οποία στερεότυπα ερωτεύεται ο πολιορκητής. Ο 

αιώνιος δε αυτός προδότης, ο οποίος εμφανίζεται την τελευταία στιγμή επί της 

αιματηρής σκηνής για να λύσει το δράμα κατά τον τραγικότερο τρόπο, δεν είναι, 

αλίμονο, παρά η ενσάρκωση της αδυναμίας του ηττημένου.  Οι λαοί προτιμούν να 

προδίδονται παρά να νικιούνται. Και όταν δεν υπάρχει ακόμη προδοσία την 

εφευρίσκουν. Και όταν δεν υπάρχει προδότης τον δημιουργεί αμέσως η λαϊκή 

μούσα. Δεν υπάρχει παλιό κάστρο, το οποίο να μην έπεσε με προδοσία. Και αφού 

το λέει ο μέγας ποιητής, ο λαός, είμαστε υποχρεωμένοι να τον πιστέψουμε. 

 Το Επάνω Κάστρο ή Παλαιόκαστρο μπορούσε να περιλαμβάνει στην ανάγκη 

όλους τους κατοίκους του σημερινού δήμου Κορθίου. Εγειρόμενο δε, όπως 

είπαμε, σε ύψος 600 μέτρων και απόκρημνο ων εκατέρωθεν, κατέχει θέση λίαν 

επίκαιρη και οχυρότατη, δεσπόζουσα όλων των γύρω απ΄ αυτό.  Από το όνομα 

αυτού οι κάτοικοι του όλου δήμου Κορθίου ονομάζονται Επανωκαστριανοί. Στο 
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Παλαιόκαστρο και προς Μ. αυτού κείτεται μετόχι της μονής Παναχράντου, η 

Φανερωμένη, άλλοτε μονή Αγίου Λεοντίου. 

 Και είναι μεν το Παλαιόκαστρο όπως τούτο παρίσταται σήμερα σε μορφή 

φραγκικό κτίσμα, αλλά πιθανότατα είναι ότι τούτο θα χρησίμευε ως ακρόπολη και 

κατά τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους, διότι βεβαίως η εύφορη κοιλάδα του 

Κορθίου και παλιά θα καλλιεργούνταν όπως και κατά τη μεταγενέστερη εποχή και 

επομένως θα περιελάμβανε και τότε μεγάλο αριθμό αγροτών, που 

χρησιμοποιούσαν το φρούριο αυτό ως ακρόπολη. Ότι δε το μέρος κατοικούνταν το 

αποδεικνύει η εύφορη παρά τον Όρμο του Κορθίου και οι αγροί απέχουν από τη 

θάλασσα γύρω στα διακόσια βήματα διαφόρων  ανορυσσόμενων φρεατίων αρχαίων 

αντικειμένων, ως αγγεία, λύχνους και άλλα παρόμοια, καθώς και νομίσματα. 

 Στο Κορθί, προς Δ. της Αγίας Μονής,  στη δυτική παραλία και παρά την 

άκρη Άσπρη Βολάδα, σώζονται ίχνη κάστρου μέχρι βάθρων κατεστραμμένο. 

Φαίνεται ότι στην επίκαιρη αυτή θέση υπήρχε αρχαία σκοπιά, την οποία 

διαδέχθηκε αργότερα φραγκικός πύργος, βίγλα, ή μικρό φρούριο. 

 Στο λιμάνι δε του Γαυρίου, αντίκρυ της ακριβώς  ήταν η ακρόπολη του 

Γαυρίου παραλία, σώζεται τοπωνυμία Καστρί. Όχι μακριά από αυτή το Κάτω 

Καστρί, παρά το ότι φαινόταν ο λιμένας, στο λόφο προεκτινόμενου ΜΑ του 

ακρωτηρίου Χάρακος, αποτελείται το δυτικό άκρο του λιμένα Γαυρίου. Και επί 

του λόφου αυτού φαίνονται ίχνη φρουρίου, από κει και το όνομα αυτού. 

Αμφότερα τα κάστρα αυτά αναμφίβολα ανεγέρθηκαν για άμυνα του λιμένα επί 

φραγκοκρατίας ή και προγενέστερα. 

 Στις 4 Ιουνίου 1416 η Βενετία επέτρεψε στον Γιαννούλη Δελλαγραμμάτικα, 

ακόλουθο του δούκα της Άνδρου Πέτρου Ζένου, να οχυρώσει κατά των Τούρκων 

το επί της Άνδρου κείμενο φρούριό του,  το οποίο είχε δοθεί σε αυτόν ως τιμή 

παρά του Ζένου. Που κείτονταν στην Άνδρο το κάστρο αυτό, το οποίος βεβαίως 

ήταν δευτερεύον, δεν γνωρίζουμε. 

 Λείψανα φραγκικού κάστρου σώζονται και στο χωριό Χώνες του Κορθίου, το 

οποίο και αυτό ονομάζεται από τους επιχώριους Παλαιόκαστρο. 

 Προς το βόρειο δε άκρο του κολπίσκου Πύργου, στη δυτική παραλία του 

Γαυρίου, υπάρχει βραχώδης ψηλή προέκταση στη θάλασσα, συνεχόμενη προς την 
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ξηρά, ώστε η προς αυτή διάβαση ευκολότερα γίνεται από τη θάλασσα. Οι ακτές 

της προεκτάσεως αυτής είναι απόκρημνες και δυσπρόσιτοι. Σώζεται δε επί αυτής 

οικοδόμημα τετράγωνο, χωρίς παράθυρα, μέσα σε μεγάλο πύργο, κτισμένο στερεά 

με λίθους συγκολλημένους με ασβέστη και άμμο. 

 
Χάρτης της νήσου Άνδρου, γράφτηκε από τον Πιατσέντζα τέλος του ΙΖ΄ αιώνα 

 

 Ο πύργος αυτός, τον οποίο οι περιηγητές ονομάζουν Πύργο του 

Μακροταντάλου, έχει μήκος 5 μέτρων, ύψος το ίδιο περίπου και πλάτος 4,70. Το 

μέρος που σώζεται είναι πιθανότατα δεξαμενή του οχυρού πύργου, όπου υπήρχε 
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και με την πάροδο του χρόνο κατέρρευσε, αφού έγινε στόχος των κανοστοιχιών 

μεγάλου αγγλικού θωρηκτού, που εκτελούσε για δεκαετίες σε αυτή τη θάλασσα 

γυμνάσια σκοποβολής, κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε για την καταστροφή αυτή ενός 

μεσαιωνικού μνημείου του νησιού.  Ο πύργος αυτός του Μακροταντάλου είναι 

παρεμφερής με τον σωζόμενο πύργο του φραγκικού φρουρίου του Κάτω Κάστρου, 

του καλούμενου, όπως είδαμε, Μέσα Κάστρο, στο οποίο αρκεί να εισέλθει στην 

ανοιγμένη ευμεγέθους οπή, όπως ήδη να σημεία της απολιθώσεως των υδάτων και 

των υδροχόων πάνω οπές. Είναι δε κτισμένοι αμφότεροι οι πύργοι κατά τον ίδιο 

τρόπο, επιχρισμένοι εσωτερικά με κεραμοκονία. 

 Πλησίον του πύργου του Μακροταντάλου και επί της ίδιας βραχώδους 

θέσεως ευρίσκεται άλλος πύργος, στρογγυλός, καταστραμμένος δε σήμερα κατά το 

μεγαλύτερο μέρος, καθώς και ίχνη οικημάτων. Η θέση αυτή, εκ της οποίας 

κατοπτεύει σε ολόκληρο τον πορθμό του Καφηρέως, ήταν οχυρωμένη κατά τον 

μεσαίωνα, διότι υπήρχε σε επίκαιρη θέση για κατασκόπευση των ερχόμενων 

πειρατικών ή εχθρικών πλοίων. 

 Ο περιηγητής Χριστόφορος Βουονδελμόντης λέει, ότι προς Δ της Άνδρου 

υπήρχε μικρό νησί, επί του οποίου φαίνεται υπήρχε αρχαία πόλη, προς την οποία 

μετέβαιναν με λίθινη γέφυρα. Προς τη θάλασσα δε σώζεται πύργος, στον οποίο 

τοποθετούνταν φρουροί για απόκρουση των πειρατών. 

 Ο Μποσκίνι το αυτό σημειώνει. Εικονίζει δε και στον χάρτη της Άνδρου, τον 

οποίο και αυτός παραθέτει, το φρούριο, την νησίδα και την γέφυρα. 

 Ο περιηγητής Βαρθολομαίος ντάλλι Σονέττι, επισκέφτηκε την Άνδρο το 

1482, όταν ηγεμόνευε το νησί ο Κρονσίνος Β΄ Σουμμαρίπας (1468-1500), 

μνημονεύει πόλη κείμενη ΒΔ του νησιού, συνδεόμενη δε μετά του φρουρίου με 

λίθινη γέφυρα. Αυτά περίπου αναφέρει και ο Μπορντόνε  στο έργου του Isolario, 

παραθέτοντας και αυτός όμοιο χάρτη. 
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Μεσαιωνικός χάρτης της Άνδρου κατά τον Χριστόφορο Buondelmonti (1414) 

 

 Ο Πασ βάν Κρίνεν γράφει ότι προς δυτικά της Άνδρου υπάρχει νησί ή 

μάλλον σκόπελος, επί της κορυφής του οποίου ευρίσκονται τα ερείπια 

αρχαιότατου φρουρίου, στο οποίο δεν ήταν δυνατόν να μεταβαίνουν χωρίς 

γέφυρα. Προσθέτει δε ότι και άλλος σκόπελος υπάρχει στη βόρεια γωνία, όπου 

φαίνονται τα ίχνη πύργου, ο οποίος συνέχεται και αυτός με γέφυρα από την ξηρά. 
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Ονομάζουν δε  οι περιηγητές το φρούριο αυτό Castello de Ortodosta ή Chateau d’ 

Ortodosia, περιγράφοντας αυτό ως οχυρό. 

 Οι περιγραφές αυτές αναφέρονται πιθανώς στον πύργο του Μακροταντάλου. 

Φαίνεται δε ότι, πλην του Pasch van Krienen, οι υπόλοιποι από τους παραπάνω 

περιηγητές έγραψαν με διηγήσεις και όχι με αυτοψία. 

 Ο πύργος αυτός του Μακροταντάλου, όπως ονομάζεται και Πύργος του 

Αγίου Πέτρου του Μακροταντάλου, διότι στην αμμώδη εκεί ακτή υπάρχει ναΐσκος 

του Αγίου Πέτρου, αποτελεί μέρος μεγαλύτερου κάστρου, τα τείχη τους 

κατερρίφθησαν, χρησιμοποιηθέντα προς ανέγερση των αιμασιών των γύρω αγρών. 

Το φρούριο δε αυτό είναι πιθανότατα το προμνημονευθέν Κάστρο της Οστοδοσιάς, 

όπως περιγράφεται, καθώς είπαμε και πιο πάνω, ως οχυρό και χρησίμευε προς 

άμυνα της κατ΄ εξοχήν επίκαιρης εκείνης θέσης, ο δε ψηλός πύργος ήταν σκοπιά, 

ημέρας και νύχτας άγρυπνα φρουρούμενη, για αποφυγή αιφνιδιαστικών εχθρικών 

και ιδίως πειρατικών επιδρομών του νησιού. Αυτό το σκοπό είχε και ο βορειότερος 

αυτού ανεγειρόμενος έτερος πύργος, περί του οποίου ομιλεί ο Κρίνεν. 

 Ο Ολλανδός Ντάππερ στο χάρτη της Άνδρου, τον οποίο παραθέτει, 

σημειώνει το φρούριο, τίποτε όμως δεν γράφει για αυτόν και τη γέφυρα. 

 Λείψανα φραγκικού κάστρου σώζονται και στο χωριό Χώνες του Κορθίου, το 

οποίο και αυτό ονομάζεται από τους επιχώριους Παλαιόκαστρο. 

 Το κτίσιμο των κάστρων αυτών της Άνδρου αναφέρεται στην εποχή της 

καταλήψεως του νησιού από τους Βενετούς, των οποίων η πρώτη φροντίδα ήταν η 

εξασφάλιση των κτήσεών τους με ανέγερση φρουρίων επί υψηλών και δυσπρόσιτων 

μερών ως επί το πλείστον. Αλλά έννοια αυτών, ιδίως εκ τω εφεξής 

περιγραφόμενων, δεν είναι απίθανο να ανεγέρθηκαν επί των ερειπίων φρουρίων ή 

ακροπόλεων αρχαιότερων χρόνων, ως εκ πολλών τεκμηρίων δυνάμεθα να 

υποθέσουμε.  
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Μεσαιωνικός χάρτης της νήσου Άνδρου (συντάχθηκε το έτος 1688 από τον Ολλανδό 

Olfert Dapper) 

 

 Όπως και πριν είπαμε, τα φραγκικά στην Ελλάδα κάστρα δεν διακρίνονται 

για το αρχιτεκτονικά κάλος τους, ήταν μόνο άξια έρευνας υπό στρατιωτική ιδίως 
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άποψη. Για αυτό πιστεύουμε, ότι τα μάλλον εκ τούτων σημαίνοντα έπρεπε και για 

ιστορικούς ακόμη λόγους να διατηρηθούν μετά των οπλισμό τους ανέπαφα, 

καταβάλλοντας και πάσης δυνατής μέριμνας για διαφύλαξη αυτών από τις βλάβες 

των ανθρώπων και επήρειας των καιρών. 

 Λείψανα παλιού πύργου ή μικρού φρουρίου υπάρχουν και κατά την 

υπεράνω και ΜΑ της Παλαιοπόλεως θέση Παντουκιά παρά την Αγία Τριάδα, 

ακριβώς κάτω από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στον αγρό του Πέτρου 

Τζίκα Λάβδα, παρουσιάζοντας όψη αρχαίου τείχους. Του τείχους αυτού, το οποίο 

είναι κτισμένο με αργούς λίθους κατά τον τρόπο της οικοδομικής του στη 

Παλαιόπολη αρχαίων τειχών, μικρό μόνο μέρος σώζεται στο ύψος όσο περίπου 

δύο μέτρων.  

Παρουσιάζει δε σχήμα τετράγωνο, αλλά καταστράφηκε κατά το μεγαλύτερο 

μέρος με πυρίτιδα προς χρησιμοποίηση των λίθων για την ανέγερση των αιμασιών 

των καλλιεργούμενων αυτών αγρών. Είναι δε αναμφισβήτητα το τείχος αυτό 

λείψανο παλιού φρουρίου ή πύργου, ανεγερθέντος κατά την επίκαιρη αυτή θέση, 

όντας υψηλά κείμενη, απέχει μεν από την θάλασσα υπέρ την μισή ώρα, έχει δε 

πριν από αυτή μαγευτική άποψη το νησοβριθές πέλαγος, στο οποίο  ως 

καλειδοσκόπιο παρελαύνουν η Σύρος, η Γυάρος, η Κύθνος, η Κέα, η Εύβοια, και 

πλαισιώνουν προς δυτικά τον ορίζοντα, τα κυανόχροα βουνά της Αττικής. 

Βρέθηκαν εκεί και αρχαίοι τάφοι με διάφορα κτερίσματα, πολλά δε θραύσματα 

αρχαίων μαρμάρων είναι σπαρμένα και εντοιχισμένα επί των  αιμασιών. Και ο 

παρακείμενος δε ναΐσκος του Αγίου Γεωργίου φέρει ανοικοδομημένα αρχαία 

λευκά και τετράγωνα μάρμαρα, καθώς και αρχαία επιγραφή, παράτριβα ατυχώς 

και εξίτηλο.   

 Σε όση ώρα από την Παντουκιά απόσταση κείται η Ζαγορά, προς Ν της 

οποίας βρίσκεται η θέση Κακάβα, στην οποία υπήρχε κρήνη και υδραγωγείο 

αρχαίο. Οι πήλινοι του υδραγωγείου αυτού της Ζαγοράς σωλήνες καταστραφέντες 

με την πάροδο του χρόνου και υπάρχουν εκεί έρημοι αφήνουν να ρέει το νερό 

ήδη κατά τη θέση αυτή επί της επιφάνειας του εδάφους ακάλυπτο. Αναμφίβολα η 

Ζαγορά ήταν κατοικημένη και κατά τους αρχαίους χρόνους και επί 

φραγκοκρατίας. Το έδαφός της είναι πλήρες συντριμμάτων πήλινων αγγείων, επί 
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των οποίων διακρίνεται καλά το μελανό γάνωμα, φαίνονται παντού βάσεις αρχαίων 

τοιχωμάτων, στα οποία δε των σημερινών τοίχων βρίσκονται ανοικοδομημένα και 

μάρμαρα επεξεργασμένα, ληφθέντα εξ αρχαίων κτιρίων. Τον αυχένα δε της 

γλώσσης της Ζαγοράς της προς τη θάλασσα διοικούσης περίφρασσε τείχος, του 

οποίου σώζονται ακόμη ικανά ίχνη. Προς την ανατολή επί υψώματος κείτεται 

βάση τετράγωνη από ογκόλιθους, πιθανώς πύργου, άγνωστο να αρχαίου ή 

φράγκικου, καθώς και τοίχοι αρχαίοι. Βρέθηκαν δε στη Ζαγορά και αρχαία 

αργυρά νομίσματα, μεταξύ των οποίων, στον αγρό του Θεμιστοκλέους Δράκου, και 

αργυρός αθηναϊκός στατήρας και χάλκινη πυξίδα, στην οποία υπήρχαν δυο 

χρυσοί δακτύλιοι. Στο αγρό δε του Μιχαήλ Πανταζή ή Πυριώτη, επικαλούμενου 

Καρυοφύλλη, σε απόσταση δεκάλεπτη από τη θάλασσα, δύο τάφοι, περιέχοντας 

αγγεία γεωμετρικά, ανοίχτηκαν από τον γραφόμενο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Άνδρου. 

 Η άκρη αυτή της Ζαγοράς, μακράν κείμενη των σημερινών κατοικούμενων 

μερών, οι από προς την θάλασσα τραπεζοειδείς αυτής κορυφής και επί των 

κατωφερειών της κατακείμενοι ογκωδέστατοι βράχοι και οι σχεδόν κρεμάμενοι εκ 

των πλαγίων πλευρών τεράστιες πέτρες, απειλούσαν προσεχή κατάπτωση, η 

αδιάλειπτος βοή των συντριβόμενων κάτωθεν κυμάτων, τα συρίγματα του ανέμου 

δια μέσου των ρωγμών των βράχων και των κοιλωμάτων, η εκ του ύψους της 

κορυφής φαινόμενη προς το βάθος ποικιλία των χρωμάτων της θάλασσας, των 

παραλίων και των πετρωδών τοιχωμάτων, οι εκατέρωθεν βαθιές φάραγγες, εκ των 

οποίων μια είναι αληθινά μέγιστο αμφιθέατρο με φυσικές βαθμίδες εκ γεωλογικών 

στρωμάτων, σε αυτά δε πάντα οι πανταχού φαινόμενοι και βρισκόμενες συχνά 

αρχαιότητες, τόση εντύπωση προξενούν στην φαντασία των εγχώριων που 

καλλιεργούν τους γύρω αγρούς, ώστε να λέγουν ότι εκάστη μεσημβρία αόρατος 

κώδωνας ηχεί, και ότι φάσματα βαδίζουν επί των ερειπίων εκείνων της φύσεως. 

Παράδοση δε παρά τους κατοίκους του Κορθίου κρατά ζωηρά μέχρι σήμερα, ότι 

πειρατές με επιδρομές φόνευσαν και ξυλοκόπησαν όλους σχεδόν τους κατοίκους 

της Ζαγοράς, οι δε απ΄ αυτούς λίγοι διασωθέντες εγκατέλειψαν την παραλιακή 

Ζαγορά και μετοίκησαν μεσογειότερα στο σημερινό χωρίο Ζαγανιάρι. 
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 Στη δυτική παραλία του νησιού, μεταξύ των ακρωτηρίων Αγίου Σώστη και 

Περιστέρι, βρίσκεται το ακρωτήρι Πύργος, σ΄ αυτό σχηματίζεται ομώνυμος 

κολπίσκος, προς δυτικά αναπεπταμένος. Το ακρωτήρι αυτό έχει προς βορρά  

βραχώδη υψηλή επί της θάλασσας προέκταση, ήταν πύργος φραγκικός, από κει 

και το όνομα του ακρωτηρίου και του απ΄ αυτού σχηματιζόμενου κολπίσκου. 

 Κατά την περιφέρεια του χωριού Βαρίδι, στη θέση  Ζόρκος, λόφος 

ονομαζόμενος Βρηόκαστρον και ίχνη σ΄ αυτό το φρούριο μεσαιωνικών χρόνων. 

Στη ίδια περιφέρεια θέση Πύργος, μέσα αρχαίο ελληνικό τείχος, λείψανο του 

πύργου αυτού. 

Βουβόπυργος. Στο δήμο Άνδρου. 

Παλαιόκαστρο. Στη περιοχή του Κορθίου χωριού Πισκοπειού και μεταξύ 

τούτου και της Αλαμανιάς, παρά την θέση Μπερνούρι. 

Παληόπυργος. Παρά το χωριό Μελίδα. 

Λιχάδα. Αυτόθι, και ακριβώς στη θέση Ελληνικό της περιφέρειας 

Ξυλοκαρύδας του Γαυρίου, βάση αρχαίου πύργου και όχι μακριά διάφορα 

μάρμαρα, εκεί και μαρμάρινη πλάκα τάφου σπασμένη. 

Κατάκοιλος. Ερείπια μεσαιωνικού πύργου, από κει εγείρεται ο ναός των 

Αγίων Αναργύρων ένθα το νεκροταφείο του χωριού. 

Όρμος Ταρσανά. Κάτων της εν Άρνη μονής της Αγίας, ένθα παρεκκλήσι 

Αγίου Κυπριανού, εδώ βρίσκονται οικοδομημένα μάρμαρα ειλημένα εξ αρχαίας 

χρήσεως, σώζονται πλησίον λείψανα παλιού πύργου, εγειρόμενου αυτόθι 

προδήλως προς φρούρηση της επίκαιρης θέσης από πειρατικές επιδρομές κατά 

τους χρόνους της φραγκοκρατίας ή και παλαιότερα. 
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Βαρσαμιά. Στο χωρίο Φελλός του Γαυρίου. Παρά τα κελιά που σώζονται στο 

μετόχι της μονής Αγίας λόφος βραχώδης αποτελούσε την ακρόπολη 

περιβαλλόμενη από παλαιότατο πελασγικό τείχος. Κάτω από τη Βαρσαμά, 

παράλληλα με τη ροή του ποταμού, στη θέση που ονομάζεται Ελληνικό, 

υπάρχουν ερείπια αρχαίου πύργου. 

Βρηόκαστρο. Στην υπερκείμενη και δεσπόζουσα του χωριού Κατακοίλου 

κορυφή, εκεί είχε περιβληθεί με διπλό τείχος το υπάρχων φρούριο. Επειδή δε το 

πρώτο τείχος δεν ήταν επαρκές να καλύψει την όλη περιοχή αναγέρθηκε και 

δεύτερο τείχος. Σήμερα φαίνονται μόνο τα ίχνη αμφότερων των τειχών και ερείπια. 

Από την έξω μεριά της νοτιοδυτικής προσόψεως του τείχους βρίσκεται βράχος που 

φέρει στις τρεις προεξοχές αυτού την επιγραφή: 
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ΔΙΟΣ ΓΗΣ ΗΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Επί της ράχης της αγούσης από το χωριό Γίδες ως τη θάλασσα και όχι 

μακριά από το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου υπάρχει μικρό 

κάστρο ή ακρόπολη, της οποίας οι βράχοι είναι λαξευτοί. 

Επί του όρους Πλούσκα, πέρα από την κορυφή Ούτσι παρά τη θέση Γκάλμι 

του Τράπη Μανώλη σώζονται ερείπια στρογγυλού οικοδομήματος, πιθανόν βίγλας 

φραγκικής. Από αυτή κατέρχονται βόρεια δύο τείχη και καταλήγουν σε πύργο 

πανάρχαιο, κτισμένο με αργούς λίθους χωρίς κάποιας συνδετικής ύλης, το οποίο 

όμως στο μεγαλύτερο μέρος είναι κατεστραμμένο, χρησιμοποιήθηκαν οι λίθοι του 

για την ανέγερση των τειχών των γύρω επιμελώς καλλιεργούμενων αγρών. Αλλά 

σώζεται η πύλη του πύργου, της οποίας οι παραστάδες αποτελούνται από 

μονόλιθους. 

Κόκκινο. Κάτω από τη μονή Αγίας, υπό τα θεμέλια πεζούλας, αρχαίο κτίριο, 

επί δε των υπερκείμενων βράχων λείψανα παλιών οικοδομημάτων. Εντός δε του 

παρακείμενου δάσους σχοινιών βρίσκονται τα ερείπια μεσαιωνικού πύργου ή 

σκοπιάς. 

Κυπρί. Στην περιφέρεια αυτή, μέσα στο κτήμα της μονής Αγίας 

ονομαζόμενο Μεγάλο Χωράφι, ερείπια αρχαίου πύργου, λίθοι λαξευτοί και σωρεία 

μεταλλευμάτων στα αρχαία χρόνια εξορύχτηκαν. Πάνω από αυτό και προς τη θέση 

Χούμπιας στοά αρχαίου μεταλλείου. 

Παρά τη θέση Φουφούνα Κάμπος, όχι μακριά από το Μπατσί, μέσα και 

μέσα στον ποταμό που έρεε, σε βάθος τόσου μέτρου, κτίρια μεσαιωνικά, πιθανώς 

βυζαντινά, λουτρά, τάφοι, παλιά φρέατα και κατά τη θάλασσα ίχνη παλιού 

λιμενοβραχίονα. Στο κτήμα Όθωνος Βολίκα, παρά το αλώνι, λείψανα μεγάλου 

παλιού οικοδομήματος πύργου φραγκικών ή και παλιότερων χρόνων, στα θεμέλια 

το 1870 καταστράφηκαν για ανέγερση από τους λίθους αυτού της αυτής οικίας 

του προμνημονευθέντος ιδιοκτήτου του κτήματος. Ο πύργος λεγόταν Τσούκα 

Πύργος, και από αυτό η δεσπόζουσα της περιοχής ράχη ονομαζόταν και αυτή 

Πύργος Τσούκα. 
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Στη θέση παρά το Μεργαλά, συνοικισμό του χωριού Μακροταντάλου, 

βρέθηκαν λείψανα μικρού πύργου, καθώς και ερείπια μεσαιωνικής εποχής. Η 

θέση καλείται Πυργάκι ή Παλιοχώρα. 

Στο Ξηρόκαμπο του Γαυρίου, σε ψηλό λόφο, σώζεται παρεκκλήσι του Αγίου 

Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το παρεκκλήσι αυτό εγείρεται επί των ερείπιων 

στρογγυλού οικοδομήματος, όπως από τη τοιχοδομία αυτού φαίνεται ότι αποτελεί 

αρχαία σκοπιά. Γύρω από το έδαφος είναι σπαρμένα από συντρίμμια αρχαίων 

αγγείων, από τα οποία πολλά είναι μελανοβαφή.  

Κατά τη θέση Ξυλοκαρύδα, στην από Γαυρίου μέχρι Μπατσί οδό, σώζονται 

οι τρεις κατώτατοι δόμοι, και ούτε είναι πλήρεις, αρχαίου πύργου, πιθανώς 

μεσαιωνικού, αυτοί είναι συγχεόμενοι προς τον τοίχο της οδού, και έχουν σχήμα 

τοξοειδές, φαίνονται στον απρόσεκτο παρατηρητή ότι αποτελούν μέρος παλιάς 

αιμασιάς ή ως στήριγμα της οδού. 

Σκίμπι Καστελλάκι.  Μεσαιωνικό μικρό κάστρο παρά το χωριό Γίδες σε 

ορεινή κορυφή. Εξαιρούμενου του ΒΔ μέρους, μέσα αυτό προφυλάσσεται με 

νεότατο τείχος, κατά τα άλλα μέρη η θέση είναι απότομη και απρόσιτη και 

πιθανών αποτελεί μικρή αρχαία ακρόπολη. Όχι μακριά από αυτό, επί της 

θάλασσας αγούσης ράχης, έτερο μικρό κάστρο. 

Κάστελλας. Στο χωριό Συνετί, σε απόσταση ένα τέταρτο της ώρας πάνω από 

την Δρακοσπηλιά. 

Καστέλλι. Στο Κόρθι, μέσα λείψανα μικρού φραγκικού κάστρου. 

Επί της οδού της αγούσης στο φάρο της Φάσας υπάρχει η θέση Χώρεζα. Η 

θέση λέγεται και Ελληνικό, σώζεται εκεί ερείπια φρουρίου από μάρμαρο 

μεσαιωνικής εποχής. 

Κάστριζα. Μικρό κάστρο στη Βουρκωτή, κατεδαφίστηκε κατά τους 

τελευταίους καιρούς προς λήψη των λίθων του για νεώτερες ανάγκες. 

Δράκου Μάνδρα. Στην περιφέρεια της Βουρκωτής κατά τη θέση Μουζούρι, 

υπάρχει αγρός Ιω. Κατσαρού. Είναι λείψανα μεγάλου τετράγωνου πύργου, που 

διασώζεται πάνω από το μέτρο της επιφάνειας του εδάφους, αποτελούμενο από 

πελώριους αργούς λίθους. 
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Δράκου πύργος  σ τ η  Βόρη. Βρίσκεται σε απόσταση χιλιομέτρου από την 

αμμώδη παραλία της Βόρης. Τετράγωνο το σχήμα είναι οικοδομημένο με 

τεράστιου μεγέθους ογκόλιθους χωρίς καμία άλλη συνδετική ύλη. Καταστράφηκε 

για να χρησιμοποιηθούν οι λίθοι του, κατατεμαχισμένοι με πυρίτιδα, για 

κατασκευή των αιμασιών των γύρω αγρών. Το σωζόμενο μέρος που είναι πάνω από 

την επιφάνεια του εδάφους έχει ύψος όσο δύο μέτρα. 

Κάστρο. Προς δυτικά της Αγίας Μονής, στη δυτική παραλία, δίπλα στην 

άκρη Άσπρη Βολάδα του Κορθίου. Φαίνεται ότι στην επίκαιρη αυτή θέση υπήρχε 

αρχαία σκοπιά, την οποία διαδέχθηκε μεταγενέστερα μικρό φραγκικό κάστρο. 

Επί του προς Α του χωριού Άγιος Πέτρος όρους Τσούκα, έναντι της μονής 

Αγίας παρά το Κυπρί, βρίσκεται η θέση Χούμπια, επί της οποίας βρέθηκαν 

λείψανα φρουρίου, πιθανώς μεσαιωνικού. Χούμπια στα αλβανικά σημαίνει 

φρούριο. 

Ερείπια κάστρου σώζονται και στην περιοχή του χωριού Βιτάλι, αυτά από 

τους αλβανόφωνους κατοίκους του χωριού καλούνται Χούμπια. 

Στη θέση Γιάννουλα, κάτω από τη μονή Αγίας, πύργος αρχαιότατος. Εκεί 

βρέθηκαν νομίσματα ελληνικών και ρωμαϊκών χρόνων, τεμάχια αγάλματος, κίονες 

μαρμάρινοι, συντρίμμια πίθων αρχαϊκών, κρύπτες ασβεστόκτιστοι και άλλα 

αρχαία λείψανα μαρτυρούν την ύπαρξη πυκνού τότε συνοικισμού. 
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Σχέδιο της Ακροπόλεως Λίνδου. Κατά τον Th. Sauciuc και τον αρχιτέκτονα 

Αναστάσιο Ορλάνδο 

 

Και στη Παλαιόπολη σώζονται λείψανα παλιών πύργων, από κει και η 

σχετική τοπωνυμία. Σώζεται δε και η αρχαία του νησιού ακρόπολη. 

Παρά το χωριό Λάμυρα στο περιβόλι του Λορέντζου Μ. Καϊρη υπήρχε 

παλιός πύργου, από κει και το περιβόλι αυτό ονομάζεται μέχρι σήμερα 

Παλιόπυργος. Όταν κατά τον πρώτο επί Αικατερίνης Β΄ ρωσοτουρκικό πόλεμο 

(1768-1774) οι Ρώσοι κατέλαβαν τις Κυκλάδες, μεταξύ των οποίων και την Άνδρο, 

απέστειλαν δύο μεγάλους λέμβους κανονιοφόρους, για να μεταφέρουν στη Πάρο, 

εκεί ναυλώθηκε ο ρωσικός στόλος, όλους τους Τούρκους που ήταν στην Άνδρο, 

κρίνοντας αυτούς επικίνδυνους για την αδιατάρακτη ρωσική κατοχή. Έτσι 

συνελήφθησαν αιφνιδιαστικά οι Τούρκοι της Άνδρου.  

 
Τείχος της Ακροπόλεως Άνδρου 
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Αλλά λίγοι από αυτούς πρόλαβαν να καταφύγουν και να κλειστούν μέσα στο 

μεγάλο αρχαίο πύργο, ο οποίος ήταν μεταξύ Λαμύρων και Υψηλού, λίαν δε 

οχυρός ήταν μετά του περί αυτόν κτήματος τουρκική ιδιοκτησία. Αλλά μη 

διαθέτοντας μέσα για μακρά πολιορκία και επιτυχή άμυνα, παραδόθηκαν στους 

Ρώσους. Από κει δε οι κανονιοφόροι λέμβοι μετέφεραν αυτούς στο λιμάνι της 

Πάρου  ορμώντας ο ρωσικός στόλος, σφοδρή θύελλα, όχι συνηθισμένη στο Αιγαίο, 

ανέτρεψαν αυτές και καταπόντισαν αυτούς στο μεταξύ Άνδρου και Τήνου στενό. 

Παρά τον Παλιόπυργο, ανασκάπτοντας το έδαφος το 1897, βρέθηκαν ικανά 

αρχαία αργυρά νομίσματα, ως μια έννοια τετράδραχμα. 

Παλαιόπυργος μνημονεύεται ότι υπάρχει το 1832 στο χωριό Υψηλό, κοντά 

στη Βρύση. Στο Παλαιόπυργο αυτό είχε κτήμα η καλόγρια Σωφρονία ποτέ 

Αντωνίου Χιώτη, όπου και αφιέρωσε την 31 Δεκεμβρίου 1832 στην Αποικία μονή 

της Αγίας Μαρίνας, η οποία ήταν και μονή της μετάνοιάς της. 

Στο Πιτροφό υπήρχε εκεί παλιός οχυρός πύργος. Η θέση, στην οποία 

κείτεται ο πύργος αυτός, ονομάζεται επίσης Παλιόπυργος και κείτονταν κοντά στα 

κτήματα Ιωάννου Γονέου, Πέτρου Γονέου και Νικόλαου Λ. Κωτάκη. 

Σχετικό με τον πύργο αυτό είναι το παρακάτω ποίημα: 

ΣΤΟ ΚΥΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 

Μαύρα ντουγάρια 

και σωροί συντρίμμια 

πέτρες, λάσπε .... 

Τα γκρεμισμένα τείχη σου 

σιγομιλούν και λένε: 

Δόξες παληές εφύγατε 

των νικητών στεφάνια, 

κανόνια νίκης και η βοή 

του οχτρού, που χτυπημένος 

για το λιμέρι τράβαγε 

την ήττα του να κλάψη ..... 

Τώρα του χρόνου του παληού 
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μια ανάμνηση θα μένη, 

της δόξας η συντρόφισσα 

μες του άπειρου το διάβα. 

               ΙΙ 

Χορτάριασε ο περίβολος 

τη νύχτα οι κουκουβάγιες 

κλαίνε μαζί με του έρημου 

του Πύργου την ταφή. 

Κι΄ ένας διαβάτης σιωπηλός, 

οπού περνά από κάτου 

με τις Νεράϊδες σου μιλεί 

τη γλώσσα της σιγής 

για τη παληά τη δόξα σου 

και κλαίει ...... 

                                               ΙΩΝ ΔΑΣΗΣ 

 

 Παλαιόπυργοι  στα   Αποικία. Την 26 Μαΐου 1837 ο άλλοτε κοτζαμπάσης 

Άνδρου Δημήτριος Περράκης Καμπάνης πούλησε στην Λούλα Ανδρίκου Πολίτου, 

από τη Χίο η καταγωγή της και διέμενε στην Αποικία, τους στο χωρίο αυτό 

κείμενους πατρικούς του Παλαιόπυργους μαζί με τα προαύλια τους και τα 

περιβόλια τους.  

 Στα τείχη του Κάτω Κάστρου της Άνδρου, τα προς το Παραπόρτι και την 

προς τα Λιβάδια υπάρχουσα οδό, υπήρχε οχυρός παλιός πύργος, του οποίου 

κανένα ίχνος σώζεται σήμερα. Μνεία του πύργου αυτού γίνεται γραπτώς της 28 

Ιανουαρίου 1855, από κείμενο που γράφτηκε. 

 Μπροστά από ΒΑ της μονής Αγίας κείμενο παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδος 

σώζονται τα ερείπια μεσαιωνικού πύργου με παλιό υδραγωγείο. 
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Τείχη της αρχαίας Πόλεως της Άνδρου 

 

 Πύργοι υπήρχαν και στην μονή Αγίας, οχυρωμένοι με μικρά κανόνια, όπως 

αυτά σώζονται στο μοναστήρι. Η μονή της Αγίας, εκτός των άλλων μικρότερων επί 

των τειχών αυτής πύργων, είχε και ιδιαίτερα υψηλό προστατευτικό πύργο 

αποτελούμενο από επτά ορόφους, αμφιθεατρικό και δέσποζε στα ασθενή και 

ευπρόσβλητα σημεία της μονής, συγκοινωνούσε δε μεταξύ τους και προ το 

σκευοφυλάκιο της μονής με μυστικά διόδια και με απόκρυφες καταπακτές. 

 Ψηλός πύργος, ερειπωμένος ήδη, εγείρεται στη μεσημβρινή γωνία και της 

εν Κορθίω μονή των Φιλετρών για προστασία αυτής, όπως εκ της θέσεώς της ήταν 

ενδεχόμενο να υφίσταται συχνά εχθρικές από τη θάλασσα προσβολές. 

 Εκτός των κάστρων και πύργων, για τους οποίους μιλήσαμε μέχρι τώρα, 

στην Άνδρο σώζεται και άλλο σπουδαιότερο σχετικό μνημείο, εκ των αρχαιοτάτων 

χρόνων. Είναι δε το πανάρχαιο αυτό μνημείο ο περίφημος Πύργος του Αγίου 

Πέτρου, όπως κλήθηκε τότε βρισκόμενος κάτω από το χωριό Άγιος Πέτρος. 

 Υπάρχει δε το χωριό Άγιος Πέτρος όχι μακριά από το Γαύριο της δυτικής 

παραλίας του νησιού, απέχει από το λιμάνι του Γαυρίου λιγότερο της ώρας. Οικίες 

44 και κάτοικοι 132 (απογρ. 1928). Στο χωριό αυτό, που εγείρεται σε υψηλή 
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θέση, ρέει από κρήνη άφθονο νερό, όπου μαζεύεται σε μεγάλη δεξαμενή αρχαίας 

κατασκευής, της οποίας το πλάτος των τοιχωμάτων είναι δυο ολόκληρα μέτρα. 

Από τη δεξαμενή αυτή με υδραγωγούς σωλήνες, των οποίων βρέθηκαν τεμάχια, 

διοχετεύεται νερό στον πύργου του χωριού. Σήμερα από την κρήνη αυτή 

αρδεύονται οι γύρω αγροί του χωριού, για την χλοερή βλάστηση εκεί και υπάρχει 

και θέα τερπνή. 

Πλησίον της κρήνης πελώριος συκαμινέας σκιάζει μικρό επίπεδο χώρο, 

όπου και καφενείο υπάρχει,  από το οποίο εξελίσσεται μαγευτική όντως άποψη. 

Κατάφυτο εκτείνεται κάτω το φαράγγι με τους γύρω από αυτό καλλιεργημένους 

λόγους, λίγο δε πιο κάτω υψώνεται ο παλιός πύργος, σκυθρωπός γίγας δεσπόζει 

στα γύρω, και κατωτέρω εκτείνεται ο γιαλός,   πιο πέρα είναι το Γαύριο και οι 

προσκείμενες σ΄ αυτό νησίδες (Γαυριόνησα), από μακριά φαίνονται οι λίθοι 

κολοσσιαίοι ερημωμένοι στη θάλασσα. Πέρα από τον ορίζοντα διακρίνονται τα 

βουνά της Εύβοιας και ο Καφηρεύας, πιο πέρα δε αμυδρά φαίνονται τα όρη της 

μεσημβρινής άκρης της Αττικής. Κάτω από το χωριό, προς την παραλία, κείτεται 

ναΐσκος του Αγίου Πέτρου, από κει και το όνομα του χωριού, του οποίου το 

πολυτιμότερο σήμερα προϊόν είναι το μέλι, ανώτερο του Υμηττού και εφάμιλλο 

προς το ροδόμελι της Καρύστου.  

 Ο πύργος του Αγίου Πέτρου εγείρεται ακριβώς υπό το ομώνυμο αυτό χωριό 

του Γαυρίου, επί των ΜΑ κλιτών υπερκείμενου βουνού και εντός αγρού που 

ανήκει στη Μονή Αγίας. Από της προς νότο και προ αυτού κείμενης θάλασσας 

απέχει όσο μισή ώρα. 

 Ο πύργος έχει σχήμα κυλινδρικό, στηρίζεται σε στρογγυλή βάση, 

περιφέρειας 21 μέτρων, αποτελούσης στο σύνολο μετά του σώματος του πύργου, 

αλλά διακρινόμενη από το μεγαλύτερο αυτής όγκο και το είδος της τοιχοδομίας. 
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Ο Πύργος του Αγίου Πέτρου της Άνδρου. Κατά σχεδιάγραμμα του Fielder 

 

 Η βάση αυτή, ύψους από το έδαφος τέσσερα μέτρα, είναι οικοδομημένη με 

μεγάλους και ογκώδες λίθους, από τους οποίους πολλοί έχουν μήκος τριών μέχρι 

τριών και μισό μέτρων, πάχος δε όσο ενός μέτρου. Οι λίθοι αυτοί του είδους των 

ατιζωικών πετρωμάτων του νησιού, συναρμοσμένοι μεταξύ τους χωρίς άλλη 

συνδετική ύλη, έχουν την άνω και κάτω επιφάνεια αυτών ομαλή όχι από τέχνη, 

αλλά εκ φύσεως, διότι ο ατιζωικός σχιστόλιθος κοπτόμενος σχηματίζει ομαλά και 

επίπεδα τις διατομές της επιφάνειας.  Η πλάγια δε συναρμογή των λίθων, έχοντας 

την τομή όχι κάθετα, αλλά πολύ κεκλιμένη, είναι μεν ανώμαλη, αλλά τεχνική, 

συμπλεκόμενων των λίθων κατά το τρόπο της καλούμενης πελασγικής 

οικοδομικής. Και αυτά μεν κατά τον Ross, ο οποίος πρώτος επισκέφθηκε τον 

πύργο και περιέγραψε αυτόν λεπτομερώς, τον Bursian, τον Weil και άλλους. Αλλά 

κατά τον Fiedler, ο οποίος δεν ήταν αρχαιογνώστης αλλά ορυκτολόγος, ο πύργος 

είναι βυζαντινών χρόνων κτίσμα. Για τη γνώμη του όμως αυτή τον ειρωνεύεται ο 

Ross. 
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Η βάση του πύργου είναι ακατέργαστη, ώστε που μεν εξέχουν, που δε 

εισέχουν οι αποτελούντες αυτήν ογκόλιθοι. Στη βάση αυτή υψώνεται το πελώριο 

κτίριο του πύργου, οικοδομημένο τεχνικότατα, ούτως ώστε η εξωτερική αυτού 

επιφάνεια, ιδίως από του δεκάτου και εξής δρόμου, είναι λίαν ομαλή μέχρι της 

ανώτατης ζώνης. 

 Η θύρα της εισόδου του πύργου, κείμενη επ΄ αυτού του επίπεδου του 

εδάφους, επί του οποίου υψώνεται ο πύργος, νεύει προς μεσημβρία, προς το 

πρανές δηλαδή του βουνού και το αναπεπταμένο χώρο. Την ίδια κατεύθυνση 

έχουν και τρεις υπέρ αυτής αλλεπάλληλες θυρίδες. Έχει δε ο πύργος ΒΑ και τρεις 

άλλες θυρίδες παρεμφερείς προς πολεμίστρες. 

 
Ο Πύργος του Αγίου Πέτρου σε φωτογραφία του 1965 

 

 Η θύρα, αυτή και μόνη αποτελεί την είσοδο του πύργου, είναι τετράγωνη,  

ύψους μέχρι ενός μέτρου και τριάντα εκατοστά. 

Σύγκειται δε από τέσσερις ογκόλιθους, από τους οποίους δύο όρθιοι, ίση στο 

ύψος, αποτελούν τις παραστάδες, και από τους άλλους δύο, ο μεν το ανώφλι, ο δε 

το κατώφλι, απλούστατης κατασκευής και αρχαιότερης, παρεμφερείς προς την της 

θύρας του εν Μυκήνες θησαυρού του Ατρέως, αν και η σύγκληση των παραστάδων 
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της Μυκηναίας πύλης, η οποία υπάρχει και επί της εν Παλαιοπόλεως της Άνδρου 

αυτής, δεν παρατηρείται εδώ. Το πλάτος της θύρας είναι ενός μέτρου, οι λίθοι 

όμως του ανωφλίου και κατωφλίου είναι μακρύτεροι και προεξέχουν εκατέρωθεν 

των παραστάδων, έχοντας τα άκρα αυτών οικοδομημένα μετά των ογκολίθων της 

βάσεως χάριν μεγαλύτερης στερεότητας. Το πάχος δε των παραστάδων είναι ίσο 

προς το πάχος του τοίχου της βάσεως του πύργου, ακριβώς δύο μέτρα. 

 
Η θύρα του πύργου της Άνδρου 

 

 Στη θύρα αυτή εισέρχεται σε θάλαμο κυκλικό, διαμέτρου 5 μέτρων και 50 

εκατοστών, έχοντας στέγη θολωτή, του  θόλου σχηματιζόμενου  καμπυλώσεως του 

γύρω τοίχου, όπως συμβαίνει στα δώματα των αρχαίων λεγόμενων θησαυρών. Αντί 

κλειδιού δε στο μέσο του σφαιροειδούς θόλου φαίνεται, ότι τοποθετούνταν πλάκες, 

και αυτό είναι αμφίβολο, διότι καταπέφτοντας ικανού μέρους της στέγης, μεταξύ 

των κατακείμενων τεμαχίων αυτής είναι και τινά φέροντα απεργασμένο τέρμα 

κυκλοειδούς στομίου, όπως μπορούμε να εικάσουμε, ότι πιθανών να μη υπήρχαν 

πλάκες στο μέσο του θόλου, όπως υποστηρίχθηκε, αλλά ότι αφήνοντας σε ομαλές 
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περιστάσεις ανοικτό το μέρος εκείνο, αφ΄ ενός μεν χάρη του πάνω φωτός, αφ΄ 

ετέρου δε, που είναι σπουδαιότερο, προς διευκόλυνση της εκεί στο άνω μέρος του 

πύργου αναβάσεως, επειδή ήταν δύσκολη η άνοδος μέσω της οπής που υπήρχε, η 

οποία πιθανώς χρησιμοποιούνταν μόνο εν καιρώ κινδύνου,  τότε κλεινόταν 

αμέσως για να ασφαλιστεί το μέσο του ορόφου μέγα κυκλοειδές άνοιγμα. 

 Εκατέρωθεν δε της θύρας και προς το ύψος αυτής, βρισκόταν δύο 

επιμήκεις θυρίδες ή μάλλον στενόμακρα ανοίγματα, πυραμιδοειδώς μέσα 

αναστομούμενα, που χρησίμευαν κυρίως, ως και το σχήμα και η θέση αυτών 

υποδεικνύει, σε υπεράσπιση της εισόδου και συγχρόνως όπως μέσα από αυτές 

εισέρχονται ασθενής ακτίνες φωτός στον κάτω όροφο. 

Τα ανοίγματα αυτά φαίνεται ότι μπορούσαν να φραχθούν από μέσα, καθώς 

δεικνύουν οι αύλακες οι υπάρχουσες επί του δεξιού προς αμφότερα τα ανοίγματα 

αυτά τοίχου, τέτοιο αυλάκι υπάρχει και επί του αριστερού τοίχου και χρησιμεύει 

για την σύγκληση του από μέσα τιθέμενου φράγματος. 

 Και είναι μεν αληθές ότι επειδή τα στενά αυτά λοξοειδή ανοίγματα κείτονται 

πολύ υπεράνω του εδάφους μπορεί από την πρώτη αφετηρία να υποθέσει ότι δεν 

καθίστατο δυνατή η χρησιμοποίηση αυτών ως πολεμίστρων, τουφεκοθυρίδων ή 

και τοξοτίδων, αναλόγως της αμφισβητούμενης εποχής, καθ΄ όταν ανεγέρθη ο 

πύργος, αλλά προς τούτο φαίνεται ότι ευθύς από μέσα, υπέρ της θύρας, υπήρχε 

εξώστης που χρησίμευε ως προμαχώνας, επί του οποίου οι πολεμιστές ανέβαιναν 

και μάχονταν, όπως αποδεικνύουν τα υπάρχοντα σημεία, στων οποίων ο 

προμαχώνας ήταν συμπεπηγμένος, και τέσσερα εν συμμετρία απόσταση και ικανή 

σε βάθος στον τοίχο εισχωρούσε οπή, κείμενες υπεράνω των δυο γωνιών της θύρας 

και υπό τα, όπως βρέθηκε, στενόμακρα ανοίγματα τα από μέσα της θύρας, 

χρησιμεύουν για την υποδοχή των δοκών, επί των οποίων στηρίζεται ο πολεμικός 

αυτός εξώστης. 

Από τις δύο αυτές πολεμοθυρίδες ήταν στενότερη από μέσα η δεξιά, 

πλατύτερη η αριστερά. 

 Ο εισερχόμενος από τη θύρα του πύργου είναι  αναγκασμένος να σκύψει. 

Εισερχόμενος δ΄ εντός του κυκλικού και θολωτού θαλάμου εκπλήσσεται διότι 

ουδεμία βλέπει δίοδο προς τους άνω ορόφους του πύργου, αν δε υποτεθεί ότι ήταν 
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εχθρός, αγνοώντας την αρχιτεκτονική κατασκευή του οικοδομήματος, μπορούσε 

να συλληφθεί σαν σε παγίδα. Τούτο δε συμβαίνει, διότι σκύβοντας κατά την 

είσοδό του δεν μπορεί να δει οπή στο ανώφλιο της θύρας τετράγωνο, χάνονταν 

πάνω εντός του πάχους του τοίχου του πρώτου ορόφου, και χωρούσε μόλις έναν 

άνθρωπο όρθιο, έχοντας τα χέρια προς τα πάνω τεταμένα. Η οπή αυτή χρησιμεύει 

ως είσοδος στο δεύτερο όροφο, η δε άνοδος γινόταν με ανασυρόμενο σχοινί ή με 

αναρρίχηση, διότι υπάρχουν εσοχές και εξοχές ανάγλυφοι στα τοιχώματα της 

στενής αυτής εισόδου. 

 Ο ανερχόμενος δια της οπής αυτής εισέρχεται στο δεύτερο όροφο. 

Ομολογούμε εν τούτοις, όπως παρατηρήθηκε, ότι είναι όντως παράδοξο αυτό το 

κτίριο να έχει μοναδική την είσοδο με αναρρίχηση και μάλιστα αναρρίχηση τόσο 

δύσκολη, για να μην πούμε επικίνδυνη. Για αυτό εύλογα καθίσταται η σκέψη, ότι 

πιθανώς η είσοδος αυτή να χρησιμοποιούνταν μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, 

της ανόδου και καθόδου τελούμενης συνήθως μέσω της θολωτής οροφής του κάτω 

θαλάμου υπάρχοντος, ως προαιρείται, κυκλικού ανοίγματος, το οποίο εν καιρώ 

κινδύνου φραζόταν, ανασυρόμενης της ξύλινης κλίμακας, με την οποία τελούνταν 

η συγκοινωνία.  

 Εκ του θολωτού δε πατώματος του δεύτερου ορόφου άρχεται ελικοειδής 

κλίμακα, της οποίας οι αναβαθμοί φτάνουν μέχρι της ανώτατης ζώνης του 

πύργου, οι αναβαθμοί δε αυτοί, εκ των οποίων σώζονται 25 στον αριθμό, είναι 

μεμονωμένοι ογκόλιθοι ατιζωικού σχιστόλιθου, εντοιχισμένοι κατά μέγα μέρος 

έκαστος στους τοίχους του πύργου, εκ του οποίου προεξέχουν 1 μέτρο και 10 

εκατοστά. 

 Η αρχαϊκή αυτή ελικοειδής κλίμακα δυστυχώς διακόπτεται, ραγίζοντας και 

καταπέφτοντας μια των αναβαθμίδων προς την βόρεια ακτίνα του πύργου, ώστε 

δεν δύναται να φθάσει μέχρι της ανώτατης ζώνης του πύργου, αν δεν έχει ξύλινη 

μικρή κλίμακα όπως συμπληρώσει για αυτή το κενό. 

 Το ύψος του δεύτερου ορόφου είναι 2 μέτρα και 30 εκατοστά, μέχρι δε της 

κορυφής του πύργου φαίνονται τα ίχνη έξι ακόμη ορόφων, τα οποία χωρίζονταν με 

ξύλινα πατώματα, έχοντας κοινή της ελικοειδή κλίμακα και θύρα. Από αυτό δε 

υπολογίζεται το ύψος του πύργου από της βάσεως περίπου 20 μέτρα. 
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 Το δεύτερο όροφο φωτίζει θυρίδα ίση προς την θύρα της εισόδου και της 

ίδιας κατασκευής, φαίνονται δε ακόμη σε αυτή προς την άνω και κάτω γωνία του 

ανωφλίου και κατωφλίου οι οπές, μέσα στρέφεται το θυρόφυλλο, καθώς και η αφ’ 

ενός των παραστάδων οπή, μέσα αφ’ ετέρου ο μοχλός. 

Η θυρίδα αυτή κείτεται σε ύψος 1 μέτρου και 60 εκατοστών υπέρ το 

ανώφλιο της θύρας της εισόδου. 

  

 

 
Το εσωτερικό του πύργου της Άνδρου και η αρχαϊκή ελικοειδής κλίμακα 

 

Διάφορες οπές, προς τη βόρεια εσωτερική ακτίνα του τοίχου υπάρχουν, 

χρησιμοποιούνταν πιθανώς για σύνδεση δοκών. Υπάρχουν δε κατά διαστήματα για 

την κλίμακα και φωταγωγοί. 
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 Η δε εσωτερική επιφάνεια του πύργου καλύπτεται από δεύτερο τοίχο 

συνημμένο του εξωτερικού, κτισμένου δε εκ μικρών λίθων αργασμένων και καλώς 

αρμοσμένων καθ’ όλα αυτών τα πλευρά και γωνία, άνευ συνδετικής κάποιας ύλης, 

κατά τον τρόπο της οικοδομικής του εξωτερικού τοίχου. Ο δεύτερος αυτός τοίχος 

σήμερα είναι σε πολλές μεριές καταρριγμένος, κτίσθηκε δε βεβαίως όπως 

καταστήσει την εσωτερική επιφάνεια του πύργου ομαλή, και διακωλύει την είσοδο 

του ανέμου μέσω των κενών διαστημάτων, τα οποία μπορούσαν να καταλείπουν οι 

συναρμογές των ογκολίθων, μη χρησιμοποιηθέντος κονιάματος. 

 Ο πύργος προ πολλού στερείται στέγης. Η δε ανώτατη αυτού ζώνη είναι 

ερειπωμένη και όλο τον οικοδόμημα φέρει τα ίχνη της από τον καιρό και των 

ανθρώπων την επήρεια. Ουδέν δε ίχνος σώζεται σήμερα, από το οποίο να 

μπορούμε να εννοήσουμε κατά πιο τρόπο ήταν στεγασμένος. 

 Πάνω από τη θυρίδα του δευτέρου ορόφου υπάρχει μικρότερη θυρίδα, και 

πάνω από αυτή άλλη μεγαλύτερη. Από αριστερά δε της τελευταίας προεξέχει 

όρθια πλάκα εντοιχισμένη στην παραστάδα της θυρίδας. Φαίνεται δε ότι υπήρχε 

και επί της δεξιάς παραστάδας παρόμοια προεξέχουσα πλάκα, η οποία κατέπεσε. 

Προς την ανώτατη δε ζώνη ΜΔ υπάρχουν και δύο άλλες θυρίδες, υπερκείμενες 

αλλήλων. 

 Για την εξωτερική επιφάνεια ο πύργος φέρει τέσσερα αυλάκια τετράγωνα, 

χωρίς βάθος και κάθετα από της ανώτατης ζώνης μέχρι της κατώτατης και με ίση 

απόσταση από άλλα ανάγλυφα, πλάτος τα αυλάκια έχουν 10 εκ. Του μέτρου και 

βάθος 2 εκατοστά. 

 Ο πύργος αυτός, του οποίου η ανέγερση πιθανότατα ανάγεται στην αρχαία 

ελληνική περίοδο, χρησίμευσε βεβαίως ως πρόχειρο φρούριο των μακράν της 

περιτειχισμένης αρχαίας πόλεως κατοίκων ή εργαζόμενων πολιτών διότι, φαίνεται, 

οι γεωργοί της Άνδρου, όπως σήμερα, έτσι και παλιά κατοικούσαν σε 

διεσπαρμένες κατοικίες και έσχατες, δηλαδή απομακρυσμένους άφρακτους 

συνοικισμούς, κατέφευγαν δε σε μεγάλους οχυρούς πύργους, όταν πειρατές ή 

εχθροί ερχόταν στο νησί. Πρωτίστως ο πύργος του Αγίου Πέτρου χρησίμευε προς 

προφύλαξη των εργαζομένων στα γύρω από τον πύργο πλούσια μεταλλεία, τα 
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οποία, όπως αποδείχθηκε εκ των νεοτέρων σε αυτή μετανάστευσαν, 

εκμεταλλεύονταν σε ευρεία κλίμακα και οι αρχαίοι.  

 Αλλά και στα βυζαντινά χρόνια εάν υποθέσουμε τον πύργο αυτό και εν γένει 

μεσαιωνικό, όπως άλλοι υποστήριξαν, βεβαίως σκοπό είχε την άμυνα κατά των 

εχθρικών και ιδίως των πειρατικών επιθέσεων, των οποίων οικτρά θύματα 

διατελούν οι κάτοικοι και εν γένει οι νησιώτες από τα αρχαιότατα χρόνια. 

 Η ύδρευση δε του πύργου γινόταν, όπως είδαμε, από την υπερκείμενη αυτή 

πηγή, όπου βρισκόταν στο χωριό Άγιος Πέτρος, βρέθηκαν δε και οι υδραγωγοί 

σωλήνες, με τους οποίους διοχέτευαν το νερό. Η δε είσοδος, η λόγω της θέσεως 

και του τρόπου της κατασκευής της μπερδεύει αυτόν που προσπαθεί να ανέβει 

στον πύργο, λίαν δε επιτήδειος προς άμυνα και προφύλαξη, μαρτυρεί ενεργώς τον 

προορισμό του οικοδομήματος. Επίσης δε οι εκ της ανώτατης θυρίδας 

προεξέχουσες πλάκες βεβαίως τέθηκαν, όπως ο εκεί μαχόμενος να μη 

προσβάλλεται από τα πλάγια. 

 Απορία εκ πρώτης όψεως φαίνεται σε τι χρησίμευαν τα τέσσερα επί του 

εξωτερικού τοιχώματος του πύργου λαξευμένα αυλάκια, περί των οποίων 

μιλήσαμε προηγουμένως. Ο εν Κέα υπάρχων τετράγωνος πύργος δεν φέρει τέτοια, 

καθώς και ο εν Νάξο, ο οποίος, κατά τις σύντομες περιγραφές του Ross και του 

Dugit, φαίνεται άλλης κατασκευής. Στο πύργο της Κέας παρατηρείται αυτό, το 

οποίο δεν έχει ο πύργος της Άνδρου, εκτός εάν υποτεθεί ότι η ανώτατη τούτου 

ζώνη έχει εντελώς καταρρεύσει, ο πύργος στην Κέα έχει εντοιχισμένες και τις 

τέσσερις πλευρές και στην κορυφή όρθια πλάκα προβλήτας, οι οποίες πιθανότατα 

υποβαστούσαν πλάκα πρανή, αποτελούσαν επάλξεις, από τις οποίες οι μαχητές 

του πύργου μπορούσαν να μάχονται ανώτεροι και αθρόοι. 

 Εκ τούτων ορμώμενοι και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πύργος της Άνδρου 

ήταν φρούριο, δεν είναι δυνατόν να υποθέσουμε ότι οι εν αυτό πολιορκούμενοι 

έμεναν άπρακτοι, ούτε ότι μάχονταν μόνο από τις πολεμοθυρίδες, όπου μόλις 

ένας οπλίτης μπορούσε να σταθεί, εκτεθειμένος και ούτε στην προσβολή των 

πολιορκητών, μαχόμενων σε αναπεπταμένο πεδίο, ούτε ήταν δυνατό οι μέσα στον 

πύργο να αντιτάσσονται ένα ή δύο προς πολλούς. Είναι πιθανότερο ότι έξω από 

τον πύργο υπήρχαν συνημμένες επάλξεις και κροσσέ, επί των οποίων οι μαχητές 
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εξερχόμενοι αναπτύσσονταν και μάχονταν αποτελεσματικά.  Τέτοιες δε προβολές 

είχαν, ως γνωστό, οι ξύλινοι πύργοι των αρχαίων, όπως και τα τείχη. Εικάζουμε 

επομένως, ότι τα αβαθή αυλάκια, τα περί τον πύργο λοξεμένα, χρησίμευαν προς 

γόμφωση των όρθιων δοκών, όπως μη αυτά μετακινούνται όπου και όπου, επί των 

οποίων προσηλώνονται ξύλινες επάλξεις και άλλα αμυντήρια.  

Υποθέτουμε δε ξύλινη την περί τον πύργο πολεμική διασκευή, διότι κανένα ίχνος 

λίθινου κατασκευάσματος φαίνεται γύρω από αυτόν. 

 Και μπορούσε κάποιος μεν να υποθέσει, ότι τα αυλάκια χρησίμευαν προς 

διαρροή των από της στέγης καταπιπτόντων υδάτων ή προς ένθεση δοκών 

υποβαστάζοντας τα γεισώματα της στέγης, αν υπήρχαν τέτοια, ή ως σημεία των 

τεχνικών προς συναρμογή των λίθων και διαμόρφωση του κυλινδρικού σχήματος 

του πύργου, αλλά οι υποθέσεις αυτές ανατρέπονται μετά μάλλον επισταμένη 

έρευνα, ούτε στηρίζονται και επί άλλων ανάλογων παρατηρήσεων. 

 Η όψη του πύργου, φέροντας χαρακτήρα έργου μνημειώδους της 

αρχαιότητας, είναι μεγαλοπρεπής και επιβάλλουσα. Δυστυχώς του πύργου τούτου, 

ο οποίος επί τόσους αιώνες διατηρήθηκε σχεδόν ακέραιος, αγγίζει ο χρόνος της 

καταπτώσεως, εάν δεν σπεύσει επίκουρος η φροντίδα και το ενδιαφέρον των 

φιλαρχαίων. Διότι στην ΒΔ ακτίνα του ο άνεμος και οι βροχές κατέφαγαν τους 

εύθρυπτους ογκόλιθους, διάνοιξαν χάσματα και κατέρριψαν μέρος του εσωτερικού 

τοιχώματος, μόλις δε συγκρατείται η ανώτερη ζώνη μετέωρη επί των ογκόλιθων. 

Επείγουσα ανάγκη επιβάλλει να επιδιορθωθεί το μέρος τούτο και να κλεισθούν τα 

χάσματα. Απαιτείται δε προς αυτές να κτισθεί και ο τοίχος χωρίς θύρα μετά 

κλίμακας έχοντας αναβαθμούς εντοιχισμένους, για να μπορούν να εισέρχονται 

στο πύργο άνθρωποι και όχι ζώα.  

 Ο πριν από πενήντα χρόνια και περισσότερα, και ο Δημήτριος Πασχάλης, 

έριξαν την κραυγή του κινδύνου, που διατρέχει το πανάρχαιο αυτό μνημείο του 

νησιού, χωρίς δυστυχώς κανένα να συγκινηθεί. Τον κίνδυνο αυτό κατέστησε πιο 

εμφανή ο χρόνος που περνούσε, καθώς οι βλάβες επεκτάθηκαν και σε άλλα 

σημεία. Επικαλέστηκαν την σύντομη μέριμνα των αμέσως αρμοδίων 

αρχαιολογικών υπηρεσιών, αυτοί έκτοτε αδιαφόρησαν, και πιστεύουμε ότι και τα 

διάφορα Ανδριακά σωματεία επιβάλλεται να παρέμβουν δραστήρια και με τις 
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ενέργειές τους να συντελέσουν τελικά υπέρ της σωτηρίας του μόνου στην Άνδρο 

αρχαίου μνημείου, όπως ο χρόνος άφησε μέχρι σήμερα όρθιο στο νησί. Είναι το 

ευγενέστερο και τιμητικότερο στάδιο δράσεως. Θα ήταν δε αληθινό όνειρο για τους 

σύγχρονους Ανδρίους, εάν το μοναδικό τούτο του νησιού μνημείο άφηναν επί των 

ημερών τους να καταρρεύσει τελείως. 

 Περί του πύργου του Αγίου Πέτρου σώζεται στο νησί ο εξής θρύλος: 

«Τον παλιό καιρό ήταν στην Άνδρο δύο δράκοι αδέρφια. Ο ένας από αυτούς 

έχτισε τον πύργο του Μακροτάνταλου και ο άλλος τον πύργο του Αγίου Πέτρου. 

Κοίταζε ο καθένας τους να κάμει το δικό του όσο μπορούσε ψηλότερο, για 

να αντικρίζουν και να φαίνονται, έτσι να μπορούν να κουβεντιάζουν από τους 

πύργους τους, αν και ήταν μακριά δύο ώρες ο ένας από τον άλλον και μεταξύ τους 

χώριζαν και βουνά. 

Σαν τέλειωσαν τους πύργους τους ήρθε ο δράκος του Μακροτάντουλου στον 

Άι Πέτρο, και είδε και θαύμασε και από κοντά το θεόρατο πύργο που ως τώρα 

στέκεται εκεί όρθιος, αν και πέρασαν από τότε χιλιάδες χρόνια. Και ανέβηκε στο 

ψηλότερο μέρος του πύργου μαζί με τον αδερφό τους. 

Εκεί όμως από τη ζήλια του έσπρωξε ξαφνικά τον αδερφό τους να τον 

γκρεμίσει. Εκείνος τον άρπαξε και πέσανε και οι δυο και σκοτώθηκαν. Στον τοίχο 

του πύργου, που ζήτησαν να βασταχτούν, φαίνονται ακόμη οι νυχιές τους. 

Οι δράκοι στα κτίριά τους τις μεγάλες πέτρες, τα αγκωνάρια, τα πελεκούσαν 

με τα νύχια τους. Και βλέπει κανείς και σήμερα φανερά τις νυχιές τους στις 

πέτρες. 

Η μάνα τους, από την Κάρυστο που καθότανε, άκουσε το σαματά που 

έκαναν πέφτοντας τα παιδιά της, και έτρεξε μήπως και τα σώσει. Δεν τα πρόφτασε 

όμως ζωντανά.  Και μοιρολογώντας τα ξεψύχησε και αυτή με τα παιδιά της στην 

αγκαλιά της. 

Από τότε ο πύργος του Αϊ Πέτρου στοίχειωσε  και θα μένει όρθιος για πάντα 

εις τον αιώνα τον άπαντα». 

Εκτός από τους προαναφερθέντες πύργους, υπάρχουν στην Άνδρο και 

πολλοί άλλοι πύργοι, οι περισσότεροι από αυτούς κτίσματα των χρόνων καθώς το 

νησί ήταν υπό την κατοχή των Τούρκων. 
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Στους πύργους αυτούς κατοικούσαν οι ευπατρίδες, οι λεγόμενοι στην Άνδρο 

άρχοντες. Είναι δε οι πύργοι αυτοί ψηλά οικοδομήματα τριώροφα, στερεά 

κτισμένα, τετράγωνα από τη βάση έως την κορυφή, περιείχαν αίθουσες μεγάλες, 

κατώγεια, υπόγειες αποθήκες, δεξαμενές και ότι χρειάζεται μια οικογένεια 

πολυμελή και άλλα άτομα, για να μπορούν να εκτεθούν σε μακροχρόνια 

πολιορκία. Εγειρόμενοι δε οι πύργοι αυτοί συνήθως στη γη των αρχόντων και σε 

θέσεις, οι οποίες δεσπόζουν των πέριξ, είχαν πολεμικές παρακυπτικές κόγχες και 

τουφεκίθρες. Παράθυρα δεν είχαν παρά μόνο στον τελευταίο ψηλό όροφο, και 

αυτά μικρά και θολωτά και με σιδηρούς χονδρούς ράβδους τεθωρακισμένα, 

υπεράνω δε καθένα από αυτούς, καθώς και του πυλώνα, εξείχαν πάντοτε 

οικοδομημένες οι πολεμίστρες και τα μασγάλια, με τα οποία οι μέσα στον πύργο 

πυροβολούσαν με ασφάλεια ή έριχναν πυρακτωμένες ύλες, ιδίως ζεστό λάδι, 

ενάντια σε όποιον ήθελε να παραβιάσει την είσοδο. 

 
Ερείπια αρχαίου πύργου στα τείχη της Παλαιοπώλεως 
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Και η θύρα δε του πύργου ήταν και αυτή ψηλά, μικρή και αψιδωτή, 

συγκοινωνούσα  με τους έξω με μικρή ξύλινη κλίμακα, ανασυρόμενη τη νύχτα. Η 

θύρα, μονόφυλλη, ήταν σιδερένια ή δρύινη με επενδύσεις εκ πλακών σιδήρου 

προσηλωμένες στον ήλιο τεραστίου μεγέθους. Προς το κάτω δε μέρος της θύρας 

υπήρχε οπή, στην οποία προσαρμόζεται από μέσα μικρό πυροβόλο, με το οποίο 

έβαλαν κατά των πολιορκητών, αποτελείτε  δε η γόμωση του πυροβόλου αυτού 

από μικρά τεμάχια σιδήρου ή συνήθως από καρφιά, με τα οποία αυτό 

μεταβάλλετε σε μυδραλιοβόλο. Τα μικρά αυτά κανόνια λεγόταν μάσκουλα, λαήνες 

και καβαλέτα. Σώζονται μερικά από αυτά έως και τώρα στη μονή του νησιού. 

Ήταν επίσης οι πύργοι της Άνδρου οπλισμένοι με όπλα, τα οποία 

ονομάζονταν σουλντάδοι, καθώς και με βραχύκαννων και πλατύστομων 

τρομπονίων, και χρησίμευαν ως αμυντήρια σε καιρό πειρατικής επιδρομής όχι 

μόνο των συνήθως διαμενόντων στους πύργους ιδιοκτητών, αλλά και στους γύρω 

σε απλές κατοικίες αγροτών, οι οποίοι ήταν οι πιο πολλοί κολίγοι του 

πυργοδεσπότου.   
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Οικόσημο στο υπέρθυρο του Μεσσαριά πύργου του κονσόλου Γεωργίου Καμπανάκη 

κατ’ αντιπαράσταση 

 

Στα υπέρθυρα δε των πύργων αυτών της Άνδρου βρίσκονται εντοιχισμένα τα 

οικόσημα των πυργοδεσποτών, ανάγλυφα σε μαρμάρινες πλάκες και εικονίζουν 

διάφορες παραστάσεις, όχι σπάνια λιοντάρια όρθια εκατέρωθεν θυρεού ή 

δικέφαλους αετούς έχοντας στέμμα, καθώς και άλλες παραστάσεις. 
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Οικόσημο στην εκκλησία Παλατιανή του Πύργου Φενδερίκου Καμπάνη 

 

Οι πύργοι αυτοί βρίσκονταν ιδίως σε Μεσσαρία, Αποικία, Απατούρια, 

Λάμυρα, Μεσαθούρι, Υψηλού και Στενές του Δήμου Άνδρου, και στο Κόρθι, 

Αηδόνια και Αμονακλειού του δήμου Κορθίου. Πύργοι υπήρχαν και στο Κάτω 

Κάστρο της Άνδρου το έτος 1700 απεικονίζει τον ψηλό πύργο, στον οποίο 

κατοικούσε ο τούρκος αγάς της Άνδρου. Ήταν χτισμένος ο πύργος αυτός πιο κοντά 
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και ΒΑ της Καϊρείου Σχολής, η οποία ανεγέρθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από 

υλικά του κατεδαφισθέντος πύργου, ο οποίος υψωμένος σ΄ αυτή την επίκαιρη 

θέση δέσποζε των γύρω και αποσκοπούσε άμα χρειαζόταν να αποτρέψει από το 

αχανές πέλαγος. Τα θεμέλια του πύργου αυτού σώζονται μέχρι σήμερα και 

διακρίνονται και τα επιχωμένα. 

Φαίνεται δε ότι ο πύργος αυτός ήταν ίσως ο παλαιότερος των τουρκικών 

χρόνων, διότι ο Τουρνεφόρ, ο οποίος επισκέφθηκε την Άνδρο το 1700, τον 

ονομάζει αρχαίο. Γι’ αυτό λέει ο Γάλλος περιηγητής, ανέρχεται στο παλιό αυτό 

τετράγωνο πύργο με λίθινη κλίμακα 14 βαθμίδων. Στην άκρη δε της λίθινης αυτής 

κλίμακας στηριζόταν άλλη ξύλινη κλίμακα του ίδιου μήκους, η οποία έφερε στη 

θύρα του διαμερίσματος, στο οποίο διέμενε ο αγάς. Και με ελάχιστη υποψία ότι οι 

πειρατές φάνηκαν στην ακτή, η ξύλινη κλίμακα ανασυρόταν και ετοιμαζόταν 

αμέσως τα μουσκέτα για να τους χαιρετίσουν. Όλο το νησί, προσθέτει ο 

Τουρνεφόρ, είναι γεμάτο από παρόμοιους πύργους, στους οποίους κατοικούσαν 

μάλλον εύποροι, οι οποίοι στην Άνδρο ονομαζόταν άρχοντες και αφέντες. «Είναι οι 

πύργοι αυτοί ικανώς οχυροί, στερούμενοι από παράθυρα και διαπερνούνται μόνο 

από στενούς μικρούς φεγγίτες, δίκη υπογείων σκοτεινών ειρκτών». 

Αλλά ο αγάς κατόπιν εγκατέλειψε τον μονήρη τούτο πύργο, κείμενο έξω του 

κάστρου της Άνδρου, και εγκαταστάθηκε σε άλλα παρόμοιο, που υπήρχε στη 

θέση, στην οποία βρίσκεται σήμερα πάνω από την Οξώπορτα ψηλή τριώροφη 

οικία, η οποία εγείρεται στα θεμέλια ακριβώς του πύργου αυτού. Ο δε παλιός 

πύργος του αγά μεταβλήθηκε σε ειρκτή και χρησιμοποιούνταν  ως τοιούτος μέχρι 

και των χρόνων του Κυβερνήτου Ι.Α.Καποδίστρια, ονομαζόμενος πλέον Πύργος της 

Φυλακής. Έτσι το Σεπτέμβριο του 1828 δαπανήθηκαν γρόσια 114 και 23 

παράδες για επισκευή του πύργου αυτού, κατά το εξής επίσημο έγγραφο της τότε 

Επαρχιακής Δημογεροντίας Άνδρου: 
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Αριθ. 209 

Ελληνική Πολιτεία 

Η Επαρχιακή Δημογεροντία Άνδρου 

Προς τον 

επί του ταμείου της νήσου ταύτης δημογέροντα κ. Γ. Δημητρίου. 

Δυνάμει της παρούσης θέλεις δώσει δ’ έξοδα του Γραφείου της 

Δημογεροντίας ταύτης, και δι΄ έξοδα της διορθώσεως του Πύργου της Φυλακής 

προς τον κ. Ν. Γούναρην, όστις τα επλήρωσε, γρ. εκατόν δέκα τέσσερα και είκοσι 

τρεις παράδες, αρ. 114:23. Και θέλεις λάβει παρ’ αυτού την απαιτούμενην 

απόδειξιν της πληρωμής. 

Εν Άνδρω, τη 13 Σεπτεμβρίου 1828. 
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Οι Δημογέροντες 

Μ.Λ. Καϊρης, λ : Καμπανάκης, 

Δ : Πιάγκος, Ν : Γούναρης. 

(Τ.Σ.)             ο Γραμματεύς 

Φ. Καμπάνης 

 

Έννοια των πύργων αυτών σε καιρό πολιορκίας να μπορούν να 

συγκοινωνήσουν προς τα έξω με απόκρυφους υπονόμους, των οποίων η έξοδος 

βρισκόταν αόρατη από απομακρυσμένη απόσταση. Εκεί λάμβαναν ενίοτε 

ενισχύσεις, εάν δε η πολιορκία παρατεινόταν και η άμυνα εξαντλούνταν διέφευγαν 

από κει οι πολιορκούμενοι ακίνδυνα και σώζανε τουλάχιστον τις ζωές τους. Είχαν 

δε οι πύργοι στο υπόγειό τους και την λεγόμενη κατωβούα ή κρούφτρα, στην 

οποία έκρυβαν σε καιρό πειρατικών επιδρομών τις γυναίκες και τα πολύτιμα 

σκεύη. Στην κατωβούα, που ήταν δυσεύρετη λόγω της θέσεως στην οποία ήταν 

κτισμένη, είχαν και άλλες παλιές οικίες του νησιού. 

Σώζονται δε και παραδόσεις στην Άνδρο, ότι πολλοί από τους πύργους 

αυτούς υπέστησαν πολιορκίες από πειρατές και άλλους επιδρομείς και ότι αυτό 

μέσα στον πύργο άντεξαν γενναία άμυνα. Έτσι υπάρχει ο θρύλος ότι πειρατές 

πολιόρκησαν τον στο χωρίο Στενιές οχυρό πύργο του Μπίστη, του λεγόμενου 

Μουβελά. Εντός του πύργου αυτού, ο οποίος σώζεται ακόμη κατοικούμενος και 

βρίσκεται  σχεδόν στην αρχική κατάσταση, πρόλαβαν και κλείστηκαν πολλές 

οικογένειες των Στενιών, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και γυναίκες που θήλαζαν. 

Τα βράδια κάποιοι πειρατές έβριζαν και απειλούσαν του πολιορκούμενους. Οι 

οπλοφόροι που ήταν μέσα στο πύργο είπαν στον πειρατή να μιλήσει εκ νέου, διότι 

δεν καταλάβαιναν τι θέλει. Ο πειρατής άρχισε να βροντοφωνάζει και πάλι 

απροφύλακτα λόγω του σκοταδιού που ερχόταν τις βρισιές και τις προκλήσεις του, 

τότε ο οπλοφόρος του πύργου πυροβόλησε προς τη διεύθυνση της φωνής και 

σκότωσε τον πειρατή.  
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Οικόσημο του πύργου Αντων. Νέρη 

 

Εκνευρισμένοι οι πειρατές για το θάνατο του συντρόφου τους επιτέθηκαν 

ακράτητοι κατά του πύργου, ένας από αυτούς πλησίασε την από ξύλο δρύινη 

μικρή σιδηρόφρακτη θολωτή θύρα του κατωγείου, η οποία όμως από μέσα ήταν 

κτισμένη, και επιχείρησε να σπάσει αυτή με πελέκι. Από την προέχουσα όμως 

πάνω πολεμική κόγχη έκαψαν αυτόν που τόλμησε, περιχύνοντάς τον με καυτό 

λάδι. Η πολιορκία του πύργου κράτησε οκτώ ημέρες. Οι πολιορκούμενοι είπαν 

στους πειρατές, ότι χωρίς σκοπό πολιορκούνται, διότι στον πύργο δεν κρύβουν 

ούτε θησαυρούς, ούτε κάτι άλλο πολύτιμο, αλλά μόνο πρόβατα. Για επιβεβαίωση 
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δε έκαμαν ξινόγαλα (τυροβόλια) από το γάλα των γυναικών και το προσέφεραν 

στους πειρατές. Εκείνοι δε αφού το έφαγαν απόρησαν για την γλυκύτητά του. Είτε 

γιατί πίστεψαν τις διαβεβαιώσεις των πολιορκούμενων, είτε γιατί έβλεπαν ότι ήταν 

αδύνατη η άλωση του πύργου, ή για άλλη αιτία, έλυσαν την πολιορκία και έφυγαν 

άπρακτοι. 

 
Οικόσημο του υπερθύρου του Κάτω Κάστρου παλαιάς, αλλά ανακαινισθείσης οικίας 

Δελλαγραμμάτικα. Το οικόσημο θυμίζει τον πτερωτό λέοντα  Του Αγίου Μάρκου 

 

Το Κάτω Κάστρο όμως της Άνδρου, και πλην των τειχών αυτού 

προστατευμένο και υπό οχυρών πύργων, κυριεύθηκε από τον διαβόητο Γάλλο 

πειρατή Ούγου δε Κρεβελιέ κατά το έτος 1670.  Ο Ούγος δε Κρεβελιέ (Hugues de 

Crebeliers) καταγόταν από τη γαλλική επαρχία Προβηγκίας. Κατά την περιγραφή 

του ιησουϊτου  Ροβέρτου Σωζέ, ο οποίος γνώριζε αυτόν προσωπικά, ήταν ψηλός 
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στο ανάστημα, είχε δε τόση σωματική δύναμη, ώστε μπορούσε να σηκώσει από τη 

γη μεγάλο τηλεβόλο χωρίς καμία δυσκολία. Είκοσι ταχύπλοα και άριστα 

εξοπλισμένα πλοία με πληρώματα από Ιταλούς, Έλληνες και Σκλαβούνους 

υπάκουαν στις προσταγές του. Επί 14 ολόκληρα έτη καθίσταται απόλυτος σχεδόν 

κυρίαρχος των νησιών, τα οποία κατέβαλαν σε αυτόν τακτικό φόρο υποτέλειας. 

 
Οικόσημο του υπερθύρου του Κάτω Κάστρου στη συνοικία Καμάρας παλαιάς οικίας 

Φραντζέσκου Π. Πασχαλή 

 

Η Άνδρος αρνήθηκε να υποταχθεί στον Κρεβελιέ και πλήρωσε πολύ ακριβά 

την τόλμη της. Διότι ο Κρεβελιέ κυρίευσε δια δόλου το Κάστρο της Άνδρου και 

ανάγκασε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη τους και να καταφύγουν 

στην εξοχή εντός των πύργων και θέσεων οχυρών. 

Την αξιοθρήνητη κατάσταση, στην οποία έφερε την πόλη της Άνδρου ο 

τυχοδιώκτης εκείνος Γάλλος, περιγράφει σε έκθεσή του προς Ιερό Συνέδριο της 
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Ρώμης ο Λατίνος επίσκοπος Σύρας Αντώνιος Ιουστινιάνης, ο οποίος ως 

αποστολικός επισκέπτης μετέβη στην Άνδρο τον Ιούλιο του έτους 1700 ως εξής:  

«Από την επίσκεψη του ετοιμόρροπου καθεδρικού ναού και άλλων 

απορφανισμένων και εγκαταλελειμμένων λατινικών ναών, ως και από τη θέα της 

πόλεως, σχεδόν ακατοίκητου, έλαβα αφορμή να θρηνήσω εύλογα και να 

συμπαθήσω την οικτρή κατάσταση του ναού και την ερήμωση της πόλεως, η οποία 

πριν από τριάντα χρόνια εγκαταλείφθηκε από τους ίδιους τους κατοίκους της, που 

αποσύρθηκαν στην εξοχή σε διάφορους πύργους και οχυρούς τόπους ένεκα των 

συνεχών επιδρομών των πειρατών της Δύσης,  μάλιστα δε Γάλλου πλοιάρχου 

Κρεβελιέ, ο οποίος με διάφορους πομπώδεις τίτλους και αξιώσεις οφειλών προς 

αυτόν κατήνεγκε κατά της πόλεως Άνδρου τον έσχατο όλεθρο διώχνοντας αυτήν 

ολόκληρη και απογυμνώνοντας του κατοίκους από την περιουσία τους, ώστε 

έκτοτε δεν απέμειναν στην πόλη της Άνδρου άλλοι εκτός μόνο λίγων ναυτικών και 

αλιέων, και αυτοί, διότι δεν ήξεραν που να βρουν καταφύγιο». 

Και μετά από μερικά χρόνια, τον Αύγουστο του 1706, επισκέφτηκε το Κάτω 

Κάστρο της Άνδρου Γάλλος περιηγητής Πώλ Λουκάς και αφηγείται την επιδρομή 

του Κρεβελιέ ως εξής: 

«... Όλοι οι πρόκριτοι του νησιού κατοικούσαν ήδη σε ψηλούς πύργους, μη 

χτίζοντας πλέον συνηθισμένες οικίες. Αυτό γινόταν για προφύλαξη από τους 

πειρατές. Στους πύργους υπάρχουν όπλα και πολεμοφόδια, ανεβαίνουν σε αυτούς 

με κινητή κλίμακα, την οποία ανασύρουν και παραμένουν μέσα στον πύργο σαν 

σε φυλακή. Αυτά δε συμβαίνουν για την εξής αιτία.  
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Το Μέσα Κάστρο από τον βράχο της Αγίας Θαλασσινής 

 
Το Κάστρο βλέποντάς το από του ΒΔ κειμένου κυματοθραύστου του λιμένα 

 

Υπήρχαν άλλοτε στην Άνδρο πολλοί Τούρκοι, από τους οποίους οι 

Ανδριώτες  μετά από ταλαιπωρία αποφάσισαν να απαλλαγούν από αυτούς, για να 
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επισύρουν την τιμωρία αυτού του εγκλήματος, ανέθεσαν την καταστροφή των 

ενοχλητικών σε αυτούς Τούρκων στο πειρατή Κρεβελιέ, τον οποίο μισθώσανε και 

εισήγαν στην πόλη τους. Αλλά αυτός δεν αρκέστηκε στα λάφυρα των Τούρκων, 

αλλά άρπαξε και τις οικίες των Ανδριωτών, και έτσι οι Ανδριώτες περιήλθαν σε 

οικτρή κατάσταση». Το μύθο αυτό έπλασε ο Πωλ Λουκάς για να συγκαλύψει  τη 

θηριωδία του συμπατριώτη του Κρεβελιέ. Είναι δε γνωστό ότι ο διαβόητος αυτός 

Γάλλος περιηγητής και την εν Μυτιλήνη πόλη Πέτρα, και το νησί της Σάμου 

λαφυραγώγησε και κατέστρεψε καθώς και το νησί της Τήλου. Από την Πέτρα 

μάλιστα απήγαγε και αιχμαλώτισε πεντακόσιους από τους κατοίκους και 

κάποιους εξανδραπόδισε.  

Άξιος ιδιαίτερης μνείας είναι ο παρά το χωριό Στραπουργιές Πύργος 

Φολερου, ο οποίος είχε ευκτήριο ναίσκο, παρακείμενο στον πύργο, τον Άγιο 

Ιωάννη Καμαρινό, έχοντας τριγύρω του αυλή αψιδωτή, από κει και το όνομα 

αυτού. 

Ο πύργος του Φολερού ήταν πάντοτε οπλισμένος με μικρά κανόνια. Τόσο δε 

μεγαλοπρεπής και υπερφίαλος στο πλούτο αυτού ήταν ο Φολερός αυτός, ώστε 

όπως διασώθηκε από την παράδοση, μετέβαινε έφιππος πάντοτε στην εκκλησία 

του, και αυτή, όπως είπαμε, βρισκόταν πλησιέστερα στον πύργο του, επιβαίνοντας 

σε λευκό χρυσοφάλαρο ίππο, καθόταν σε μεγαλοπρεπή τορνευτό στασίδι και 

έπαιρνε το αντίδωρο με χρυσή λαβίδα. Ο Φολερός αυτός ήρθε μετά τον τραπεζίτη 

στη Βενετία, που καταστράφηκε μετά την πτώχευση της Βενετικής Τράπεζας, το 

χρονικό διάστημα που ο Ναπολέων κατέλαβε το 1797 την Βενετία και κατέλυσε τη 

γαλανότατη Πολιτεία. Σε κρύπτη, εντοιχισμένη στο προ τεσσαρακονταετίας 

περίπου κατεδαφίζοντας τον τρίτο όροφο του πύργου αυτού, βρέθηκαν 

εκατοντάδες βενετικά τάλιρα, που χρησιμοποιήθηκαν επί το πλείστον από το 

χρυσοχόο Νικόλαο Πούμπουρα για κατασκευή αργυρών κοχλιαρίων. 

 Ίδιο ευκτήριο οίκο είχε και ο εν Αποικίας πύργος Δελλαγραμμάτικα, στον 

οποίο, όπως γράφει το έτος 1700 ο Τουρνεφόρ, κρατούσε τη λειτουργία ο πρόξενος 

της Γαλλίας στην Άνδρο. Και άλλοι εκ των εν Αποικίας πύργων είχαν ίδιους 

ευκτήριους οίκους με πλούσιο διάκοσμο. 
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Ιστορικός δε υπήρξε και ο εν Αμολόχο μοναδικός καθ’ όλη την εκεί περιοχή 

πύργος του γέροντος Γιαννούλη. Στον πύργο αυτό ο στρατηγός Βάσσος στέφτηκε 

το 1826 την φύλαξη της από την Κέα αρπαγούσης συζύγου του Ελένης, η οποία 

της έμελλε να διαδραματίσει πρόσωπο ηρωίδας. Αυτή την εποχή ο στρατηγός 

Βάσσος μετέβη στη Κέα το 1826 η Ελένη, η οποία καταγόταν από την Ήπειρο, 

διένυσε την ωραιότερη εποχή της νεότητας, που από μικρή πήρε ως σύζυγο ένας 

από τους προύχοντες της Κέας Μιχαήλ Τζώρτζη Πάγκαλο. Η σύγχρονη ποίηση 

εμπνεύστηκε πολλούς στίχους για το μεγάλο κάλλος της, την πρωτοφανή τόλμη 

της και της μεγάλης ευφυίας της. Ο Σατωβριάνδος, στο πατρικό οίκο της ξένος στη 

Κέα, την θαύμασε κόρη, ο δε ποιητής Π. Σούτσος την θαύμασε γυναίκα. 

Αλλά υπάρχουσα ως καλλονή και με πολλά χαρίσματα ενέπνευσε διάπυρο 

έρωτα στον στρατηγό Βάσσον, που ήταν ήρωας ατρόμητος και συγχρόνως με 

σπάνιο αρρενωπό κάλλος. Ψυχή δε ονειροπόλος η Ελένη και με ζωηρή φαντασία 

δεν εύρισκε τέρψη στην κλειστή και περιορισμένη νησιωτική ζωή, αρέσοντάς της 

δε η περιπέτεια δεν δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στο αίσθημα του ιπποτικού 

στρατηγού και να ακολουθήσει αυτόν. Έτσι ο εν Αμολόχο ιστορικός πύργος του 

Γιαννούλη υποδέχθηκε την ωραία Ελένη μετά την απαγωγή της από την Κέα. Ο 

άνδρας της δέκα μέρες μετά την απαγωγή πέθανε αποπληκτός από την 

καρδιοβόρο λύπη. Φεύγοντας ο Βάσσος μετά του Κριεζώτου και του Χατζημιχάλη 

στην πολυθρήνητη τυχοδιωκτική εκστρατεία της Βηρυτού, η Ελένη στον πύργο 

αυτό του Γιαννούλη, ως ηρωίδα μεσαιωνικού μυθιστορήματος, έμεινε κλεισμένη 

επί πολλούς μήνες, με την θύρα του πύργου κτισμένη από τον ζηλότυπο στρατηγό, 

με φρουρά μπροστά από τη θύρα, λαμβάνοντας την τροφή από το παράθυρο με 

σχοινί, και με την συνοδεία μιας μόνης γυναίκας, της Διαμάντως από την 

Κυδωνιά. 

Μετά από μερικούς μήνες επανερχόμενος στην Άνδρο ο στρατηγός Βάσσος 

τέλεσε πανηγυρικά τους γάμους του με την Ελένη στην μονή του Γαυρείου της 

Ζωοδόχου πηγής ή Αγίας την 19 Απριλίου 1826. Επειδή δε στη μονή της Αγίας 

ουδέποτε και για κανένα λόγω επιτρεπόταν η είσοδος γυναίκας, οι μοναχοί για να 

συγκαλύψουν την παραβίαση του κανόνα κατεδάφισαν μέρος του περιβάλλοντος 

την μονή ψηλού τείχους, όπου εισήλθε έφιππος η γαμήλια πομπή, την 
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παρακολουθούσε πολυάριθμη ένοπλη συνοδεία, για να φανεί ότι υπέκυψαν στη 

βία. 

Αλλά και μετά τον γάμο της η Ελένη εξακολουθούσε να παραμένει στον ίδιο 

εν Αμόλοχο πύργο του Γιαννούλη , εκεί την 24 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους 1826 

γέννησε θυγατέρα, σύμφωνα με το πιστοποιητικό που γράφτηκε τότε: 

«Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πιστοποιούμε ευσυνείδητα, ότι η κυρία Ελέγκο 

ποτέ σύζυγος του Κ. Μιχαήλ Τζόρτζη Παγκάλου από την Κέα και ερχόμενη σε 

δεύτερο γάμο μετά του Καπ. Βάσου Μαυροβουνιώτη κατά το έτος 1826, Απριλίου 

19 γέννησε στην Άνδρο στο χωριό Αμμόλοχο την εικοστή τέταρτη Σεπτεμβρίου 

χίλια οχτακόσια είκοσι έξι κόρη ομολογηθείς από την πρώτη στιγμή της γεννήσεως 

….» 

Αναχώρησε δε από την Άνδρο η Ελένη Βάσσου την 29 Μαΐου 1827, όπως 

μάθαμε από σημείωμα που έγραψε ο επίτροπος Αμμόλοχο Γιαννούλη στο τεφτέρι 

του που το έσωσε. Αφού αναχώρησε από την Άνδρο η Ελένη Βάσσου 

παρακολούθησε ως άλλη αμαζόνα τον σύζυγό της, σε όλες τις επόμενες 

εκστρατείες του ως δεξί του χέρι, κρατώντας την αλληλογραφία του, και ως ηρωική 

νοσοκόμα των πληγωμένων παλικαριών του.  Μετά την αποκατάσταση των 

πραγμάτων, έφυγε με τον σύζυγό της στην Αθήνα, και έγινε μια από τις πιο 

ευγενικές και φιλόξενες δέσποινες, που υπήρχαν την εποχή εκείνη στην Αθήνα. 

Πέθανε την 7 Ιανουαρίου 1890. 

Λίγοι πλέον από τους πύργους αυτούς σώζονται και μέχρι των ημερών μας 

υψωμένοι   και επιδεικνύοντας υπερήφανα τον μεγαλοπρεπή σκυθρωπό όγκο 

τους, τις πολεμικές κόγχες τους, σιωπηλοί σήμερα, αλλά εξυμνούσαν άλλοτε το 

πυρ και το θάνατο, τους από την πολυκαιρία μαυρισμένους βρυοσκεπείς και 

συχνά κισσοστεφείς τοίχους  τους και την αρχαιοπρεπή κατασκευή τους. 

Κατά το επί Επαναστάσεως στασιαστικό στην Άνδρο κίνημα του Δημητρίου 

Μπαλή κάηκαν εκτός από διαφόρων στο Κόρθι αρχοντικών πύργων και οι πύργοι 

του Λεονάρδου Πολέμη στην Αποικία και του Δημητρίου Μιχ. Νικ. Καίρη 

Ορφανού στην Μεσαριά. Στην πυρπόληση του τελευταίου αυτού πύργου 

πρωτοστάτησαν ο Αθανάσιος Φούντος  από τα Μαίνητα, ο Γεώργιος Ξανθός, ο 

Αντώνιος Άγροικας, ο παπά Νικόλαος Κορκόδειλας και ο παπά Λεονάρδος 
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Αθανάσης, τους οποίους και ενήγαγε το 1836 ενώπιον του Δικαστηρίου Εφετών 

της Αθήνας ο Δημήτριος Μ. Καίρης Ορφανός με το πληρεξούσιο του δικηγόρου 

Αθανασίου Πετσάλη. 

Ο καμένος τότε στην Αποικία πύργος του Πολέμη είχε εξαιρετική 

πολυτελείας διακόσμηση, την οποία έκαναν τεχνίτες από τη Βενετία, για αυτό 

καλούμενοι από τον ιδιοκτήτη του πύργου κοτζαμπάση της Άνδρου Λεονάρδου 

Λορέτζου Πολέμη, ο οποίος ήταν πλουσιότατος και διεξήγε με την Βενετία εμπόριο 

μεταξιού σε ευρεία κλίμακα. Οι εσωτερικές θύρες και τα φατνώματα του πύργου 

αυτού ήταν δίγλυφα και επίχρυσα και τα έπιπλά του είχαν μεταφερθεί όλα από τη 

Βενετία. Αλλά τα πάντα γινότανε παρανάλωμα του πυρός και δεν διασώθηκαν 

παρά μόνο οι τέσσερις τοίχοι του πύργου, και αυτοί κατά μεγάλο μέρος 

καταρρίφθηκαν, και ο πάλαι ποτέ λαμπρός πύργος μεταβλήθηκε σε ειρηνική 

κατοικία αγρότη των πέριξ. 

Το  προ μνημονευθέν  στασιακό κίνημα του Μπαλή είχε προσλάβει 

σημαντικές διαστάσεις, απειλούσε σοβαρά την ασφάλεια και τη ζωή πολλών εκ των 

προκρίτων του νησιού, αν και ολόκληρης της αρχοντικής τάξεως. 

Ήταν δε ο Δημήτριος Μπαλής, ο οποίος είχε και δύο αδελφούς που 

ακολουθούσαν αυτόν, απλός με χωρικός, αλλά ευφυής, τολμηρός, γενναίος και 

μεγάλης επιβολής. Γνώριζε λίγα γράμματα, αυτό φαίνεται επηρεασμένος από τις 

ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, εάν κρίνουμε από την προκήρυξη, την οποία 

απηύθυνε στο λαό της Άνδρου, γραμμένη από τον ίδιο στη γλώσσα του και 

περιείχε ιδέες όχι απλές σοσιαλιστικές, αλλά αυτές ήταν κομμουνιστικές την 

εποχή αυτή, καθώς ο κομμουνισμός και ως λέξη και ως ιδέα ήταν τελείως άγνωστη 

σε εμάς. 

Μεταξύ άλλων έγραφε στην προκήρυξή του ο Μπαλής, ότι το νησί της 

Άνδρου είναι και αυτό δημιούργημα του θεού, καθώς και όλος ο κόσμος, και ότι 

οι προπάτορες των αρχόντων, ερχόμενοι στο νησί, εξουσίασαν με τη βία την 

καλύτερη γη αυτής, χωρίς να έχουν για αυτό κανένα δικαίωμα περισσότερο από 

τους άλλους. Για να οικειοποιηθεί δε ο Μπαλής τη γη και τα υποστατικά των 

αρχόντων και να διανείμει αυτά σε ίσα μερίδια προς τους χωρικούς, όλους 

κηρυγμένους ως οπαδούς του, υποκρίθηκε ότι στρατολογεί πότε μεν για 
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απόκρουση ενδεχόμενης απόβασης του τούρκικου στόλου, πότε δε για εκστρατεία 

κατά της Καρύστου. Συγκέντρωσε δε γι΄αυτόν περισσότερους από τριακοσίους 

ένοπλους, όσους θεώρησε ικανούς προς εκπλήρωση των σκοπών του, τους 

περισσότερους τους στρατολόγησε από το Αμμόλοχο και την Άρνη, έκαψε τους 

προ μνησθέντες πύργους, θα έκαιγε δε και τους άλλους και θα προέβαινε και σε 

σφαγή των αρχόντων, οι οποίοι περίτρομοι είχαν όλοι συγκεντρωθεί στο Κάτω 

Κάστρο της Άνδρου, αν δεν πρόφτανε μετακληθείς από τον έπαρχο Κωνστ. Ράδο ο 

αρμοστής των νησιών Κωνστ. Μεταξάς, επιβαίνοντας του πολεμικού πλοίου από τα 

Ψαρά του Χατζή Σκανδάλη. Φτάνοντας δε μετά από λίγο και με ένα υδραϊκό 

πολεμικό, αποβίβασε εκατό ναύτες ένοπλους, οι οπαδοί του Μπαλή 

διασκορπίστηκαν, αυτός δε διεκπεραιώθηκε στην Υστέρνια της Τήνου, μέσα και 

συνελήφθη αποσταλμένος δέσμιος στο Ναύπλιο. 

Από άλλα έγγραφα εκθέσεων και από επιστολές, που γράφτηκαν εκείνη την 

εποχή έλαβε χώρα το κίνημα του Μπαλή, πληροφορούμαστε ότι αυτός 

συνεκάλεσε στη Μεσσαρία γενική συνέλευση του λαού της Άνδρου, στην οποία 

συνέρρευσαν και πάμπολλοι από τις  Στενιές , που εκτράπηκαν σε διάφορες 

βιαιοπραγίες κατά διαφόρων αρχόντων της Μεσσαρίας και δη κατά του Δημητρίου 

Καϊρη του λεγόμενου Δημητράκαρου, τον οποίο δεινώς κακοποίησαν και 

βλέποντας μικρό και να σκοτώσει, κουρσεύοντας και τον πύργο του. 

Από τη σύγκλιση αυτή στη Μεσσαρία γενική συνέλευση του λαού συνάγεται 

ότι ο Μπαλής το κίνημά του θέλησε να το περιβάλει με τη λαϊκή έγκριση, 

καθιστάμενος ότι των πρόβαλε ο λαός. Από κει πιστεύουμε στο όχι απίθανο 

συμπέρασμα, ότι η παρεχόμενη υπό του Φρατζή πληροφορία, ότι ο Μπαλής 

εκλέχθηκε από τον λαό της Άνδρου διοικητής του νησιού, δεν είναι πάντως 

αστήρικτη. Το βέβαιο είναι ότι το Μπαλή, τον μετέφεραν στο Ναύπλιο ως 

στασιαστή, η Κυβέρνηση άφησε αυτόν ελεύθερο χωρίς να τον εισαγάγει σε δίκη, 

αυτός δε επέστρεψε στην Άνδρο χωρίς να ενοχληθεί από κανέναν. 

Και τα κάστρα και οι πύργοι της Άνδρου κύριο λόγο της ανεγέρσεώς τους 

είχαν την από των πειρατικών επιδρομών άμυνα. Αλλά και οι θέσεις, στις οποίες 

βρίσκονται τα χωριά του νησιού, και ο τρόπος της οικοδομής των οικιών εν γένει 

αυτών αυτή την αφορμή είχαν. 
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Ένεκα δε ακριβώς του από των πειρατών φόβου οι Άνδριοι μετά την 

καταστροφή της αρχαίας πόλεως τους μετοίκησαν και φρόντισαν να αναγείρουν τα 

χωριά τους στην ανατολική δυσπρόσιτη πλευρά του νησιού τους και επί μεσογείων 

και οχυρών θέσεων, κριμένων εντός πυκνής βλάστησης. Αυτό δεν παρατηρείται 

μόνο στην Άνδρο, αλλά και σε όλα σχεδόν τα νησιά, η αιτία δε είναι η προφύλαξη 

από τις πειρατικές επιδρομές, οι οποίες σε όλους τους χρόνους της ελληνικής 

ιστορίας μέγιστες συσσώρευσαν συμφορές στους νησιώτες και ανέστειλαν για 

πολλές εκατονταετίες κάθε πρόοδο αυτών και ανάπτυξη. 

Και κατά τους αρχαίους δε χρόνους, όπου κατά την παραλία δεν ήταν 

δυνατόν να εγερθούν πόλεις με τείχους και οχυρά ιδρύονταν αυτές μεσόγειες για 

τον φόβο επίσης των ληστοπειρατών, των λυμαινόμενων παλιά και κατά τον 

μεσαίωνα τα νησιά και οι παραθαλάσσιες πόλεις, όπως μαρτυρεί ο Θουκυδίδης. 

Πολύ δε μεταγενέστερα, των παλιών πόλεων για ποικίλους λόγους 

εγκαταλείποντας και σταματώντας την πειρατεία, ιδρύονταν πόλεις παράλιες, οι δε 

παλιές καλούνταν Παλαιοπόλεις ή Παλαιόκαστρα. Εάν δεν εξαιρέσουμε τη 

σημερινή πόλη της Άνδρου, η οποία ήταν οχυρό κάστρο που δύσκολα μπορούσε 

να προσβληθεί από την ξηρά και τη θάλασσα, όλα τα σήμερα υπάρχοντα χωριά 

της Άνδρου, ήταν το Γαύριο, το Μπατσί, ο Όρμος του Κορθίου και αυτό ακόμη του 

Απροβάτου, είναι νεότερα κτίσματα, μόλις ενός αιώνα αριθμούμενα υπάρχουν. Το 

ίδιο μπορούμε να πούμε και για το χωριό Παλαιόπολη, όπως και τούτο είναι 

νεότερο, ανεγέρθηκε από τα ερείπια της παλιάς πόλης, της οποίας και προσέλαβε 

το όνομα. 

Όχι δε μόνο η θέση των χωριών σε μέρη μεσόγεια, οχυρά και μη άποπτα 

από θάλασσα ή κρυβόμενα μέσα σε πυκνά φυλλώματα των δένδρων, μαρτυρεί τον 

λόγο της ασφάλειας, σε δεύτερη μοίρα τιθέμενη της ευκολίας των κατοίκων και 

της συγκοινωνίας, αλλά και αυτός ο τρόπος της κατασκευής και η διευθέτηση των 

οικιών αφορμή είχε τον φόβο των πειρατικών επιδρομών. Διότι οι οικίες υπήρχαν 

κοντά με άλλες, αποτελούσαν συνεχόμενο προς την οδό τοίχωμα χωρίς παράθυρα, 

ή όπου υπήρχαν κατά τον τελευταίο όροφο αυτά ήταν μικρότατα και ισχυρά με 

σιδερένιους ράβδους φραγμένα. Αυτά δε επί των παραθύρων από παχιά σιδερένια 
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ραβδιά πλέγματα έφεραν μέχρις εσχάτων όλες οι οικίες στην Άνδρο και έφεραν 

ακόμη όσες από αυτές είναι παλιές μη ανακαινισμένες. 

 Συγκοινωνούν δε προς αλλήλους οι οικίες με σκεπαστούς δρόμους, από 

τους οποίους έπρεπε να περάσουν οι κάτοικοι για να εισέλθουν στις οικίες τους. 

Μέσω αυτών των οδών προστατεύονταν όσο το δυνατόν οι κάτοικοι, διότι δύσκολα 

οι εχθροί, που είναι οι πειρατές, οπλισμένοι με αγχέμαχα όπλα, μπορούσαν να 

διακινδυνεύσουν στις σκοτεινές και λαβύρινθες, υπόστεγου και όπως είπαμε 

συριγγώδης οδούς πολύχνης ή χωριού, στο οποίο κλείσθηκαν οι κάτοικοι ένοπλοι. 

Αυτοί οι υπόστεγοι δρόμοι δεν σώζονται πλέον στην Άνδρο, οι οποίοι κατά τις 

τελευταίες αυτές δεκαετίες χάρη στον πλούτο της ναυτιλίας των κατοίκων της 

προσέλαβε νέα όψη, αλλά υπήρχαν μέχρι πριν από λίγα ακόμη έτη και στα χωριά 

και στην πόλη της Άνδρου, ιδίως κατά την παλιά του Κάτω Κάστρου συνοικία, την 

λεγόμενη της Παλατιανής. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν τέτοιοι στη Νάξο και 

στις άλλες Κυκλάδες. 

 Έτσι οι κάτοικοι δεν ήταν εκτεθειμένοι στις θηριώδεις των πειρατών 

επιδρομές, οι οποίες πάντοτε ήταν απειλητικές και των οποίων η ανάμνηση επιζεί 

μέχρι και σήμερα ζωηρή στους θρύλους και τις παραδόσεις των κατοίκων της 

Άνδρου. Εν τούτοις και με τις προφυλάξεις αυτές ας μη νομίζει κανείς ότι οι 

δυστυχείς κάτοικοι κατόρθωσαν να περισώσουν πάντοτε και τους εαυτούς τους και 

τα πράγματά τους. Και έχουμε παραδείγματα, που οι πειρατές κατόρθωσαν να 

κυριεύσουν, όπως είδαμε, και αυτό το οχυρό κάστρο της Άνδρου, να 

καταστρέψουν αυτό και να εξανδραποδίσουν πολλούς από τους κατοίκους. 

Υπήρχαν στην Άνδρο από παλιά Φρυκτωρίες, βίγλες κοινώς καλούμενες, οι 

οποίες εγείρονταν σε διάφορες ψηλές και κατάλληλες για αυτές θέσεις, 

αντικρίζοντας τη θάλασσα. Έτσι βίγλα ονομάζεται στην Άνδρο οροσειρά, στην 

ψηλότερη κορυφή της οποίας υπήρχε βίγλα. 

Βίγλα Τούρλα καλείται στον μεσημβρινό στο δήμο Άνδρου προβούνιο του 

Πετάλου, που υπήρχε στην κορυφή αυτού βίγλα. Παρόμοιες τοπωνυμίες 

υπάρχουν στο Γαύριο, καθώς και μεταξύ Φελλού και Μακροταντάλου παρά τον 

συνοικισμό Μυρμηγκιές, και στο Κόρθι μεταξύ Δομιλιών και Γιαμπάνη Μύλου. 

Τοπωνυμίες δε Βιγλάκι και Βιγλίτσα σώζονται στο δήμο της Άνδρου και 
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Βιγλαράκια προς Ν του χωριού Ροώ. Στη Καππαριά δε του Κορθίου σώζεται 

κυκλικό τείχισμα, όπου εκ της κατασκευής του φαίνεται λείψανο αρχαίας 

σκοπιάς ή φρυκτωρίας. Όχι μακριά από αυτό, κατά τη θέση την καλούμενη 

Ελληνικό, βρίσκονται ερείπια αρχαίου τείχους, αποτελούμενου από μεγάλους 

λίθους χωρίς συνδετική ύλη κατά την πελασγική οικοδομική. 

 Λείψανα αρχαίας σκοπιάς σώζονται και κατά τη θέση Σταυροπέδα, προς Δ 

του χωριού Ζαγανιάρι, επί οροπεδίου, από του οποίου εξελίσσεται σε εξαίσιο προς 

την θάλασσα πανόραμα, αιχμαλωτίζοντας το μάτι και μαγεύοντας την καρδιά. 

Κατά την θέση αυτή, στον αγρό πρώην Επαμεινώνδρα Καστίδη, υπάρχει ευμεγέθη 

τεμάχια κιόνων Ιωνικών, τα οποία είναι εντοιχισμένα επί των αιμασιών, βρέθηκε 

δε και κορμός εκ Πάριου  μαρμάρου αρχαϊκού αγάλματος Απόλλωνος, 

μεταφερόμενο υπό του γράφοντος τον Αύγουστο του 1899 στο υπ’ αυτό συσταθέν 

στη Καϊρείο Σχολή της Άνδρου Αρχαιολογικό Μουσείο. 

 Σύμφωνα με άλλες θέσεις στην Άνδρο, στις οποίες εγείρονταν βίγλες, των 

οποίων σώζονται μέχρι σήμερα τα ερείπια, γινόταν λόγος από πιο μπροστά. 

Έχουμε στην Άνδρο τοπωνυμίες Καιροβίγλι, που καλείται η υψηλότερη κορυφή 

του όρους, και εκεί εγείρεται η μονή της Παναχράντου, καθώς και άλλης θέσεως 

παρά το Παλαιόκαστρο Κορθίου, και Μεροβίγλι παρά την δυτική παραλία, όχι 

μακριά της Μελίδας. Υπάρχει δε και τοπωνυμία Νυκτοβίγλι. 

 Η βίλγα (εκ του λατινικού vigilia = κυρ. Νυχτερινή φρουρά) ήταν σκοπιά, 

από την οποία, ήταν σε θέση περίοπτη, μπορούσε να εποπτεύσει μεγάλη έκταση 

κυρίως θαλάσσια. Τα νησιά, τα οποία ιδίως υπέφεραν ανεκδιήγητα από τους 

πειρατές, είχαν μόνιμους βίγλες, κτιστούς δηλωμένους πύργους, ερείπια των 

οποίων, όπως είπαμε πιο πάνω σώζονται στην Άνδρο μέχρι σήμερα από τα χρόνια 

των ξένων κατακτητών του νησιού και προγενέστερα ακόμη, διότι και κατά τους 

αρχαίους χρόνους υπήρχαν βίγλες, ονομαζόμενες τότε φρυκτωρίες. 

 Οι βίγλες μετέδιδαν τον κίνδυνο από την εμφάνιση πειρατών από διάφορα 

σημεία. Τα σημεία αυτά ήταν συνήθως φακός τη νύκτα και καπνός τη μέρα. Η 

θέση του φύλακα της βίγλας, ο οποίος λεγόταν βιγλάτορας, ήταν εμπιστευτική, 

αυτό δε ένεκα και στον υπό του σουλτάνου Ιμπραήμ (1615-1648) χορηγηθέντα 

στους κατοίκους των Κυκλάδων Αχτναμέν περιλαμβάνεται η διάταξη, με την οποία 
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η κάτοικοι θα είχαν το δικαίωμα «να βάλουμε στις βίγλες τους όποιον θέλουν και 

κανείς να μην ανακατώνεται». 

 Ήταν δε οι φύλακες των βιγλών ισόβιοι και παρείχαν σε αυτούς μισθό, 

ατέλεια φόρων και άλλα προνόμια, και τιμωρούνταν αυστηρότατα για πάσα 

αμέλεια στη φύλαξη. Φαίνεται δε ότι οι κάτοικοι των νησιών επί φραγκοκρατίας 

πλήρωναν ειδικό φόρο για τους φύλακες των βιγλών, βιγλιάτικο καλούμενο. 

Τουλάχιστον οι Ευβοιείς, από μαρτυρίες, το  1415 κατέλαβαν τέτοιο φόρο στους 

Βενετούς. 

 Πολλές φορές όμως οι Βίγλες παρά την άγρυπνη φρούρηση δεν κατόρθωναν 

να προλάβουν την αιφνιδιαστική επιδρομή των πειρατών, όσες φορές αυτοί 

επέβαιναν με ελαφριά ταχύπλοα σκάφη. Το ακόλουθο δραματικό δημοτικό 

τραγούδι εκθέτει θαυμάσια παρόμοια περίσταση. 

Η κυρά Ρήνη του Σκληρού κ’ η Αρετή του Δούκα, 

κ' η Χρυσοκουβουκλιώτισσα, πανεύνοστα κορίτσια, 

βγήκαν να περπατήσουνε και στο λουτρό να πάνε. 

Η μάνα της η Σκλήραινα – «Κάτσε Ρηνειώ, - της λέγει. 

Κι’ ο κύρης της αντίλεγε – «Σύρε, Ρηνειώ μου, σύρε, 

σύρε κι’ εγώ για χάρι σου τρεις βίγλες θα καθίσω 

τη μια καθίζω στο βουνό, την άλλη στ’ ακρογιάλι, 

την Τρίτη την καλύτερη μέσ’ στου λουτρού την πόρτα».- 

Ακόμ’ ο λόγος έτρεχε κι’ η συντυχιά αποκράτει, 

φωνάζει η βίγλα του βουνού: - «Μια φούστα κατεβαίνει, 

αφροκοπάει στα κύματα, τον πλάτανο διαβαίνει !».- 

Φωνάζ’ η βίγλα του γιαλού – «Δυο φούστες αρμενίζουν 

βάνουνε πλώρη στο Καστρί και στου λουτρού την πόρτα !».- 

Φωνάζει κ’ η καλύτερη: -«Κορίτσια, πιάκανέ σας !».- 

Όσο ν’ αλλάξ’ η Αρετή, ν’ αναζωστεί η Ρήνη 

κ' η Χρυσοκουβουκλιώτισσα το δέμα της να βάλει, 

άλλοι απ’ τη πόρτα μπαίνουνε κι’ άλλοι απ’ το παραθύρι, 

την ακριβή της Σκλήραινας ανάγερνα την πάνε. 

Τουρκόπουλο την δέχεται ολόχρυσα ντυμένο, 
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από το χέρι την κρατεί στη φούστα την εμπάζει, 

στα κλάυματα την εφιλεί, την εσφικταγκαλιάζει. 

Πουλάκι πήγε κάθησε στης τέντας του τα ξύλα 

δεν εκελάηδε σαν πουλί, κι’ ούτε σαν χελιδόνι, 

μόν’ εκελάηδε κ’ έλεγε μ’ ανθρώπινη λαλίτσα: 

- Αλλοί κακό που το παθες, Σκλήραινα τέτοια μέρα 

τη Ρήνη σου την ακριβή, την μοσχαναθρεμμένη, 

οπούχε ρήγαν αδερφό, πούχε και ρήγα κύρη! 

Δεν είναι κρίμα κι’ άδικο, δεν είναι και κατάρα, 

νάχη αδερφός την αδερφή στον κόρφο του κλεισμένη, 

σαν νύφη να την εφιλή, σαν άντρας να την βλέπη!- 

- Ακούς, ακούς, Τουρκόπουλο, τι λέει το πουλάκι; - 

- Πουλάκι ’ναι κι’ ας κελλαειδή, πουλάκι ’ναι κι ας λέη.- 

- Για να σου πω, Τουρκόπουλο, ποιος είσαι, πως σε λένε; 

είχ' αδερφό στη ξενιτειά και πρωτοταξειδιάρη 

άλλοι μας λεν πως χάθηκε, κι’ άλλοι μας λεν πως ’πνίγη, 

κι’ άλλοι μας λεν πως τούρκεψε στης Μπαρμπαριάς τα μέρη!- 

- Πες μου και συ, κορίτσι μου, πούθε κρατεί η γενειά σου; 

- Και τι κερδίζεις να σου πω πούθε κρατεί η γενειά μου; 

Ας είν’ από τ' ανάθεμα και την ανεμοζάλη! 

- Πες μου να ζήσης, λυγερή, πως λεν τα γονικά σου; 

- Η μάνα μου απ’ την Κόρινθο κι’ ο κύρης μου απ’ τ’ Ανάπλι, 

Σκληρό τον λένε ξακουστό και μένα κυρά Ρήνη. 

- Πιάσ’, αδερφή μ’, την τσέπη σου, πιάσε και την ποδιά σου. 

Στην τσέπη βάζει τα φλουριά και στην ποδιά τα γρόσια. 

- Σύρε, Ρηνειώ, στο σπίτι μας, σύρε στα γονικά μας, 

κ' εγώ από πίσω σ’ έρχομαι να βρω να σε παντρέψω. 

Τον εφιλεί σαν αδερφό, πάλι μεταφιλεί τον, 

Την εφιλεί σαν αδερφή και στο λουτρό τη βγάζει. 

 

Έγγραφο στην Άνδρο μέσα Μαρτίου 1934. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ 

 

Το Κάστρο της Χώρας, που δεν είναι άλλο παρά η οχύρωση της νησίδας που 

προβάλλει, φαίνεται σαν να είναι ξεκομμένο από τον οικισμό της νησιώτικης 

πολιτείας, όμως επηρέασε αποφασιστικά, τουλάχιστον από τα πρώτα χρόνια της 

φραγκικής κατακτήσεως, όχι μόνο η ζωή της πρωτεύουσας του νησιού αλλά 

ολόκληρης της Άνδρου. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το κοινό όνομα της 

Χώρας έως και τον περασμένο αιώνα ήταν «Κάστρο» (ο κάτοικος «Καστριανός») ή 

«Κάτω Κάστρο» σε αντιδιαστολή με το μεγαλύτερο και πολύ πιο ισχυρό «Απάνω 

Κάστρο». «Κάτω Κάστρο» ήταν ακόμη και το κεντρικό, και σπουδαιότερο, από τα 

τέσσερα διαμερίσματα της Άνδρου κατά την Τουρκοκρατία που, αν και η έκτασή 

του δεν ήταν ανάλογη, αντιπροσώπευε το μισό του νησιού από την άποψη της 

παραγωγικότητας (και της φορολογίας). 

Φυσικά, την ιστορία του Κάστρου δεν μπορούμε να την αποχωρίζουμε από 

εκείνη του οικισμού της Χώρας. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό αποκλειστικά της 

Άνδρου – το ίδιο συμβαίνει στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Πως πρέπει όμως 

να δούμε την κτίση του Κάστρου σε συνάρτηση με την ίδρυση του οικισμού; 

Κτίστηκε άραγε το Κάστρο στο πλαίσιο κάποιας αμυντικής συγκροτήσεως, γεγονός 

που πολύ γρήγορα οδήγησε στην ανάπτυξη του οικισμού στη βραχώδη χερσόνησο 

της Χώρας, ή μήπως ο οικισμός προϋπήρχε των οχυρωματικών έργων; 

Όπως θα δούμε παρακάτω, οι ιστορικές μνείες για το Κάστρο αρχίζουν από 

τον 13ον αιώνα και η κτίση του συνήθως τοποθετείται στα πρώτα χρόνια μετά την 

Τέταρτη Σταυροφορία1. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την αρχαιολογική 

έρευνα, η οποία όμως, πρέπει να υπογραμμισθεί, δεν έχει επεκταθεί σε ολόκληρη 

τη νησίδα αλλά σε περιορισμένες μόνον επιφάνειες. Είναι φυσικό ότι η κεραμική 

που βρέθηκε δεν είναι παλαιότερη των αρχών του 13ου αιώνα. Ας τονισθεί δε 

ιδιαιτέρως ότι δεν επισημάνθηκε κανένα όστρακο βυζαντινής προελεύσεως που να 

                                                 
1 Δ.Π. Πασχάλη, Η Άνδρος ήτοι Ιστορία της νήσου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ημάς, 

τόμ. Α’ (Αθήνα, 1925), σ. 52 – 53. 
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μπορεί να χρονολογηθεί στον 12ο αιώνα ή και νωρίτερα. Η ύπαρξη τόσο 

υστεροβυζαντινής (παλαιολόγειας) όσο και μεταβυζαντινής κεραμικής 

δικαιολογείται από τις εμπορικές και άλλες επαφές που υπήρχαν μεταξύ του 

Βενετικού Κάστρου και άλλων βυζαντινών ή πρώην βυζαντινών περιοχών. Και ίσως 

στην κεραμική αυτή να υπάρχουν αγγεία ακόμα και της ίδιας της Άνδρου, όπου 

ασφαλώς συνεχιζόταν η πατροπαράδοτη βυζαντινή αγγειοπλαστική· μέχρι στιγμής 

πάντως η μελέτη της κεραμικής δεν επεσήμανε αγγεία τοπικής παραγωγής. Αυτό 

που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το θέμα μας είναι η απουσία πρωιμότερης 

κεραμικής. Και φυσικά ούτε ίχνη δομής που να μπορούν να αποδοθούν στη 

βυζαντινή περίοδο επισημάνθηκαν. Έτσι, με κάποια βεβαιότητα είναι δυνατόν να 

χρονολογηθεί η κτίση του Κάστρου στα πρώτα χρόνια της φραγκικής κυριαρχίας. 

Τι βρήκαν όμως οι Βενετοί επάνω στη νησίδα όταν κατέλαβαν την Άνδρο το 

1204; Είχε πραγματικά μείνει τελείως αδιατάρακτη και έλειπαν κάθε 

υπολείμματα τυχόν προηγούμενης οχύρωσης; Αφού, όπως αναφέρθηκε, η 

ανασκαφή δεν επεκτάθηκε σε όλη την επιφάνεια της νησίδας, δεν μπορούμε 

ακόμη ν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα πορίσματα της έρευνας είναι τελειωτικά. 

Ίσως να υπήρχαν κάποια ίχνη προηγούμενης εγκατάστασης, αρκετά παλαιότερης, 

που τα οχυρωματικά κτίσματα των βενετών τα εξαφάνισαν παντελώς. Και θα ήταν 

τελείως παράδοξο εάν η νησίδα του Κάστρου που ήλεγχε την από θαλάσσης 

πρόσβαση στην ευφορώτερη περιοχή του νησιού είχε μείνει αμυντικώς 

ανεκμετάλλευτη. 

Στα παλαιότερα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υπήρξαν περίοδοι που 

οι δια θαλάσσης επιδρομές ανάγκαζαν τους αυτοκράτορες να προβαίνουν σε σειρά 

οχυρωματικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Αιγαίου για τις οποίες όμως οι 

μαρτυρίες παραμένουν ελλιπείς. Έτσι, μετά τα μέσα του 7ου αιώνα οι αραβικές 

επιδρομές που άρχισαν από την Κύπρο επεξετάθηκαν στο Αιγαίο και δηώθηκαν 

τότε η Ρόδος, η Κως, καθώς και μικρασιατικές παράλιες πόλεις1. Φρούρια – 

ορισμένα κτίστηκαν εσπευσμένως – στη Σάμο, στη Χίο (Εμπορειό) και στην 

απέναντι ακτή της Ασίας που χρονολογούνται στα χρόνια εκείνα έχουν 

                                                 
1 George Ostrogorsky, History of the Byzantine State (New Brunswick, N. J., 1957), σ. 104· Ανδρέα Ν. Στράτου, 

Το Βυζάντιον στον Ζ’ αιώνα, τόμ. Δ’ (Αθήναι, 1972), σ. 238 – 39. 
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επισημανθεί1. Όσον αφορά στις Κυκλάδες, οχυρώσεις της βυζαντινής εποχής 

υπάρχουν στη Νάξο (Απάνω Κάστρο< Απαλίρου), στην Ίο (Παλιόκαστρο), ίσως και 

σε άλλα νησιά2. 

Οχυρώσεις που ανάγονται στη βυζαντινή περίοδο έχουν επισημανθεί και στην 

Άνδρο3, αν και συστηματική έρευνα των θέσεων δεν έχει ακόμη επιχειρηθεί. Όπως 

και κατά τα μετέπειτα χρόνια της φραγκικής κυριαρχίας, καλύτερη προστασία 

παρείχε το Απάνω Κάστρο, το λεγόμενο Κάστρο της Γριάς και σήμερα Κάστρο της 

Φανερωμένης, που φαίνεται ότι συνέχιζε αμυντική προκάλυψη των αρχαίων 

χρόνων. Παραθαλασσίως έχομε μία θέση στο Κόρθι4, όπως επίσης και κάποιαν 

εγκατάσταση επάνω στο νησάκι της Θεοτόκου. Ακόμη δεν είναι δυνατόν να 

αντλήσομε θετικά ιστορικά πορίσματα από τις επισημάνσεις αυτές· ας ελπίσομε 

ότι μελλοντική αρχαιολογική έρευνα θα οδηγήσει σε ασφαλείς διαπιστώσεις. 

Επίσημα έγγραφα ως τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα αναγράφουν 

στερεοτύπως ότι έχουν συνταχθεί στο «Κάστρον του Εμπορειού». Αυτό, βέβαια, 

αναφέρεται αποκλειστικά στη Χώρα και η έκφραση είναι αρκετά κοινή, πάντοτε 

όμως σε αναφορά στον τόπο γραφής κάποιου συμβολαίου, πράγμα που ίσως 

μαρτυρεί την από παλαιού επιβίωση της ονομασίας. Δηλαδή το «Κάστρον του 

Εμπορειού» κατά κάποιο τρόπο δεν είναι τοπωνύμιο· δεν συνάντησα καμιάν άλλη 

περίπτωση όπου με το σύνθετο αυτό να προσδιορίζεται η Χώρα. Μόνον στην αρχή 

των εγγράφων ως τόπος συντάξεως αναγράφεται αμεταβλήτως «εν τη Ανδρώ εις το 

Κάστρον του Εμπορείου» ή χωρίς τη δοτική και το «εις». 

Οπωσδήποτε από το 1580 περίπου5 (ελάχιστα είναι τα προγενέστερα ου έτους 

αυτού ελληνικά έγγραφα) και επί διακόσια χρόνια η ονομασία είναι κοινότατα. 

                                                 
1 Πρβλ. A. W. Lawrence, “A Skeletal history of Byzantine Fortification”, The Annual of the British 

School at Athens, 18 (1983), ιδίως σ. 202. 
2 Hannalene Eberhard, “Byzantinische Burgen auf den Kykladen: Ihre Rolle und Beteudung” 

Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik, 36 (1986), σ. 157 – 59. 
3 Δ. Ι. Πολέμη, Ιστορία της Άνδρου (Άνδρος, 1981), σ. 53. 
4 Αυτόθι. 
5 Βλ. Δ. Ι. Πολέμη, Οι αφεντότοποι της Άνδρου (Άνδρος, 1995), σ. 162 (1580), 184 (1592) και 191 

(1598)· ιδίου, Ανέκδοτα ανδριακά έγγραφα του δεκάτου έκτου αιώνος [ = Ανδριακά Χρονικά, 30 

(1999), σ. 27 (1581), 70 (1592), 72 (1597), 123 (1599) κτλ. 



 72

Από το 1750 περίπου παύει να είναι συνηθισμένη· εν τούτοις έχομε έγγραφο του 

1785 γραμμένο «εις το Κάστρον του Νειμπορείου»1. 

Σε ιταλικά ανδριακά έγγραφα το σύνθετο «Κάστρον του Εμπορείου» 

αποδίδεται ως «… nel Castello da basso ditto Emborio» (1573)2 ή «… del Castro 

inferiore detto Emporio» (1978)3. 

Ο μακαρίτης Βογιατζίδης εξέτασε όλα τα σχετικά με το τοπωνύμιο Εμπορειό – 

Νιμπορειός, που το συναντούμε παραθαλασσίως σε αρκετά νησιά, και κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η λέξη έχει την έννοια της εμπορικής σκάλας. «Κάστρον του 

Εμπορείου» λοιπόν δεν είναι το βενετικό φρούριο στη νησίδα αλλά ο οικισμός της 

Χώρας, που τότε ήταν οχυρωμένος με τείχος, δηλαδή η αγορά, εκεί που 

διενεργούνται οι εμπορικές πράξεις4. 

Η άποψη αυτή του Βογιατζίδη για το «Νιμπορειός» από το «εμπόριον > 

εμπορείον»5 έχει γίνει πλέον αποδεκτή με πληρέστερη τεκμηρίωση6. Κατά τα 

βυζαντινά χρόνια ο προσδιορισμός «εμπόριον» (η μορφή «εμπορείον» δεν είναι 

τόσο συνηθισμένη) νοούσε μίαν αγορά που βρισκόταν πράγματι έξω από τα τείχη 

κάποιας πόλεως7. 

                                                 
1 Εμμανουήλ Ί. Καρπαθίου, Η εν Άνδρω ιερά μονή Πανάχραντου (Αθήνα, 1938), σ. 301. 
2 Πολέμη, Οι αφεντότοποι της Άνδρου, σ. 139. 
3 Περικλέους Γ. Ζερλέντου, Γράμματα των τελευταίων Φράγκων Δουκών του Αιγαίου Πελάγους 

(Ερμούπολις, 1924), σ. 97. 
4 Ι. Κ. Βογιατζίδου, «Περί του νεοελληνικού γεωγραφικού ονόματος Νιμποργειού», Αθήνα, 20 

(1908), ιδίως σ. 23 και 28· τα ίδια και περιληπτικώτερα στη Γλώσσα και λαογραφία της νήσου 

Άνδρου, τομ. Β' [ = Ανδριακά Χρονικά, 5 (1956)], σ. 109. 
5 Ο Α. Μηλιαράκης, «Γεωγραφικά περίεργα: Πόθεν το κοινόν γεωγραφικόν όνομα Νειμπουργιό, 

Νειμποργιός, Έμποργιός, Έμπορείον», Εικονογραφημένη Εστία, ετ. 1891, σ. 409-11, είχε προτείνει 

την παραγωγή της λέξεως από το νέος + borgo, ετυμολογία που αποδέχθηκε και ο Πασχάλης, ενθ' 

ανωτ., σ. 57, και Τοπωνυμικόν της νήσου Άνδρου (Αθήνα, 1933), σ. 52-53, και που απεδείχθη ότι 

γλωσσικώς είναι αδύνατη, πρβλ. Δημ. Ιω. Γεωργακάν εις Byzantinisch – Neugriechische 

Jahrbucher, 13 (1937), σ. 144. 
6 Βλ. D. A. Zakynthos, Le Despotat grec de Morée, τόμ. Β’ (Αθήνα, 1953), σ. 168, σημ. 2. 
7 Βλ. Α. Kazhdan (έκδ.), The Oxford Dictionary of Byzantium (Νέα Υόρκη, 1991), τομ. Α', σ. 694. 

Οι πηγές για το «εμπόριον – εμπορείον» δεν είναι τόσο άφθονες, βασική είναι ο Νικήτας Χωνιάτης 

που αναφέρεται στην Κόρινθο: «... και δη το εμπόριον ευρών έρημον, όπερ η κάτω πόλις 
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Η ετυμολογία του Βογιατζίδη για το «εμπορείον > Νιμπορειός» φαίνεται 

ασφαλής, αλλ’ ως προς την Άνδρο τα πράγματα κάπως μπερδεύουν. Κατ’ αρχήν 

δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία για τη βυζαντινή αρχή της Χώρας1 ούτε, βέβαια, 

κανένα κτίσμα ή ίχνος καταλοίπου της εποχής εκείνης έχει επισημανθεί. Επί 

πλέον έχομε το «Κάστρον του Εμπορείου», που είναι ο οικισμός της Χώρας, και 

παράλληλα το τοπωνύμιο «Νιμπορειός», που προσδιορίζει τον μυχό του όρμου, 

που φυσικά κατά τα παλαιότερα χρόνια ήταν περιοχή ακατοίκητη και χωρίς 

σπίτια. Δηλαδή οι δύο ονομασίες παρουσιάζονται ως ανεξάρτητες, αφού κατά την 

ίδια εποχή αναφέρονται χωριστά. Έτσι, σε έγγραφο του 1579 διαβάζομε για έναν 

κήπο λεγόμενο Φυρόη που βρίσκεται στην περιοχή του Νειμπορείου2. Φαίνεται 

ότι και μια άλλη μνεία του έτους 1617 για αφιέρωση προς τη μονή της Αγίας 

μύλου «εις το Εμπορείο»3 αναφέρεται στο Νειμποριό μάλλον παρά το Κάστρον το 

Εμπορείου. Οπωσδήποτε, αυτό που έχει σημασία είναι η διάκριση που υπήρχε 

μεταξύ του Νειμποριού και του Κάστρου του Εμπορείου. Δεν μπορεί λοιπόν να 

γίνεται λόγος και επέκταση της ονομασίας από τη Χώρα στο Νειμποριό4. 

                                                                                                                                                             
επονομάζεται, ως απάντων ανασκευασαμένων εις τον Ακροκόρινθον», Nicetae Choniate Historia, 

εκδ. Ι. Α. van Dieten (Βερολίνο, 1975), σ. 75. 
1 Ο Βογιατζίδης, Γλώσσα και λαογραφία, τομ. Α' (1951), σ. 228, προβάλλει την άποψη για τη 

βυζαντινή αρχή της Χώρας αλλά τα επιχειρήματά του δεν πείθουν. 
2 «... de certo zardino posto in questa insula ale pertinentie de Nimboreo ditto Firoi», βλ. 

Πολέμη, Ανδριακά έγγραφα του δεκάτου έκτου αιώνος, σ. 147. Άξια παρατηρήσεως είναι η 

χρησιμοποίηση της λέξεως «pertinentia» που αποδίδει τον παλαιό βυζαντινό όρο «επίσκεψις»· για 

τη λέξη βλ. Antonio Carile, «Partition terrarium Imperii Romanie» Studi Veneziani, 7 (1965), σ. 

228. 
3 Μονή Αγίας, φάκ. 6 τομ. Δ', αρ. 36. Πρόκειται βέβαια για ανεμόμυλο και όχι για νερόμυλο. 

Είναι αδύνατον να διανοηθεί κανείς την ύπαρξη ανεμόμυλων μέσα στη Χώρα της εποχής εκείνης. 

Αργότερα ανεμόμυλος κτίστηκε εκεί που βρίσκεται σήμερα η μεγάλη οικία Λεωνίδα Δ. Κονδύλη 

και άλλος στη θέση που από αυτόν ονομάστηκε Ανεμόμυλοι· και οι δύο θέσεις βρίσκονται αρκετά 

έξω από την Πόρτα της Χώρας. Πιθανόν ο εν λόγω ανεμόμυλος να βρισκόταν κάπου στο τότε 

λεγόμενο Κεφαλοβούνι του Νιμπορειού. Εκεί κοντά, στη Φυρόη, πιο μέσα στη ρεματιά, η μονή της 

Αγίας διέθετε ήδη αξιόλογο μετόχι με το μονύδριο της Ζωοδόχου Πηγής. 
4 Έτσι ο Βογιατζίδης, Γλώσσα και λαογραφία, τόμ. Β΄, σ. 109. Σε ανέκδοτο έγγραφο του 1777 που 

γράφτηκε «εις το Κάστρο του Νιμπορείου» αναφέρεται «χωράφι εις τόπον λεγόμενον εις το 

Νιμπορειό», Καΐρειος Βιβλιοθήκη, φάκ. 608, αρ. 36. 
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Αλλά ποια είναι η αρχική έννοια του σύνθετου «Κάστρου του Εμπορείου;» 

Ανεξαρτήτως της ερμηνείας που δόθηκε για τη λέξη «εμπόριον – εμπορείον», εδώ 

δεν γίνεται λόγος για ένα εμπορείων, μία αγορά, μία εμπορική σκάλα που 

βρίσκεται έξω ή κοντά σ’ ένα κάστρο, αλλά για το αντίθετο. Έχομε ένα κάστρο που 

βρίσκεται κοντά ή πάντως στην περιοχή ενός εμπορείου. Η λογική λέει ότι αυτό το 

εμπορείον προϋπήρχε του κάστρου και, όταν έγινε η οχύρωση της νησίδας, οι 

κάτοικοι το είπαν Κάστρον του Εμπορείου, όπως είπαν το Κάστρο της Θήβας, το 

Κάστρο της Πάτρας, το Κάστρο της Καρύστου. Είπαμε ότι καμιά ένδειξη δεν 

υπάρχει για τη βυζαντινή προέλευση της Χώρας. Αυτό όμως δεν αποκλείει την 

ύπαρξη της εμπορικής σκάλας, του «εμπορείου» που εξυπηρετούσε τις ανάγκες 

οικισμού ή οικισμών κτισμένων στο εσωτερικό του νησιού. Είναι ακόμη 

ενδεχόμενο ότι το «εμπορείο» αυτό κατά τις παραμονές της φραγκικής 

κατακτήσεως είχε εξελιχθεί σε μικρόν οικισμό. Και ας υπενθυμίσω ότι ο 12ος 

αιώνας είναι περίοδος ακμής της Άνδρου, αποτέλεσμα της παραγωγής του 

μεταξιού και των ακριβών μεταξωτών υφασμάτων για τα οποία το νησί ήταν 

ονομαστό1. Μπορούμε άραγε να υποθέσομε ότι σιγά σιγά το «εμπορείο» αυτό, η 

εμπορική σκάλα, έφθασε να χρησιμοποιείται ως τοπωνύμιο για ολόκληρη την 

περιοχή της Χώρας και του όρμου της, του σημερινού Νειμποριού; Η υπόθεση 

παρουσιάζεται αρκετά ελκυστική, αλλά βέβαια δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, αφού 

λείπουν οι μαρτυρίες. Εάν πράγματι κατά τον 12ον αιώνα η Χώρα, ή πάντως η 

περιοχή της, λεγόταν «Εμπορείον», το «Κάστρον», ή λίγο αργότερα το «Κάτω 

Κάστρον», σιγά σιγά αντικατέστησε την παλαιά ονομασία, η οποία ξεχάστηκε και 

έμεινε μόνον ως σύνθετη τυποποιημένη φράση («Κάστρον του Εμπορείου») για τη 

σύνταξη των επισήμων εγγράφων. 

Πως όμως να εξηγήσομε την παρουσία του τοπωνυμίου «Νιμπορειός», που δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι προέρχεται από το «εμπορείον». Εδώ πραγματικά υπάρχει 

δυσκολία. Αφού όμως κάναμε μιαν υπόθεση, που δεν παύει να είναι τελείως 

ατεκμηρίωτη, ας προχωρήσομε λίγο ακόμη. Εάν κατά τα βυζαντινά χρόνια η 

ονομασία «Εμπορείον» είχε επικρατήσει, ασφαλώς θα περιλάμβανε και την 

περιοχή του σημερινού Νειμποριού. Εκεί, στον μυχό του ανοικτού όρμου, όπου 

                                                 
1 Πρβλ. Πολέμη, Ιστορία της Άνδρου, σ. 49. 
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μετά την Επανάσταση κτίστηκε το λαζαρέτο και σήμερα βρίσκεται ο ναός του 

Αγίου Νικολάου, πρέπει να υπήρχε από τα παλαιά μία εμπορική και ναυτική 

«σκάλα». Με τα χρόνια το «Εμπορείον» στη Χώρα ξεχάστηκε, για ν’ αφήσει κάποιαν 

ανάμνηση στη σύνταξη των επισήμων εγγράφων, και ως γνήσιο τοπωνύμιο 

διασώθηκε μόνο στον σημερινό Νειμποριό. 

Όπως είναι γνωστόν, μετά την Τετάρτη Σταυροφορία η Άνδρος, μόνη από τις 

Κυκλάδες, κατοχυρώθηκε κατά την Partiotio Romaniae στη Βενετία μαζί με τα 

2/3 της Εύβοιας, τη Σαλαμίνα και την Αίγινα. Αυτό προφανώς έγινε για τον 

έλεγχο του Στενού του Καφηρέως και της προς Κωνσταντινούπολιν θαλασσίας 

οδού. Φαίνεται όμως ότι η Άνδρος δεν προσφερόταν ως βάση και γι’ αυτό το 1207 

αφέθηκε να περιέλθει σε κάποιον Βενετό τυχοδιώκτη, τον Μαρίνο Δάνδολο1, που 

έγινε υποτελής του Δουκός του Αιγαίου πελάγους. Το ερώτημα είναι κατά πόσον οι 

βενετικές αρχές, άμεσα υπεύθυνες για το νησί κατά την περίοδο 1204 – 1207, 

προέβησαν σε κάποιαν οχύρωση ή πάντως σε κάποιες ενέργειες που απέβλεπαν 

στη βελτίωση του αμυντικού συστήματος της Άνδρου. Ο γράφων εξέφρασε την 

άποψη ότι ο Πύργος του Μακροταντάλου που ελέγχει τη νότια πρόσβαση στο 

Καβοντόρο είναι ίσως κτίσμα των ετών εκείνων2. Θα μπορούσε ίσως να λεχθεί το 

ίδιο και για το Κάστρο της Χώρας; Οι πηγές που αναφέρονται στην κατάληψη της 

Άνδρου είναι αόριστες και δεν μιλούν για κάποιο κάστρο (δηλαδή βυζαντινό 

οχυρό) όπως συμβαίνει με την περίπτωση της Νάξου. 

Οπωσδήποτε, το Κάστρο της Άνδρου αναφέρεται συχνά κατά την περίοδο της 

Φραγκοκρατίας. Όμως υπάρχει κάποια ασάφεια. Δεν είναι πάντοτε ευκρινές εάν η 

μνεία για το castello είναι πράγματι για το Κάστρο της Χώρας (το Κάτω Κάστρο) 

που μας ενδιαφέρει εδώ διότι υπάρχει και το Απάνω Κάστρο. 

                                                 
1 Ο Πασχάλης, Η Άνδρος, τόμ. Β΄ (1927), σ. 9, που ακολουθεί τον Hopf τον θεωρεί αριστοκρατικής 

καταγωγής, και μάλιστα ανεψιό του μεγάλου δόγη Enrico Dandolo. Γεγονός είναι ότι δεν 

γνωρίζομε τίποτα για την προέλευσή του· απαντώνται αρκετοί Βενετοί με τον όνομα “Marino 

Dandolo” κατά τα χρόνια εκείνα, πρβλ. Raymond – J. Loenertz, “Marino Dandolo, seigneur d’ 

Andros et son confilit avec l’ évêque Jean (1225 – 1238) », Orientalia Christiana Periodica, 25 

(1959), σ. 168 – 69. 
2 Ιστορία της Άνδρου, σ. 66. 
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Η πρώτη σαφής αναφορά στο Κάστρο που έχει περισωθεί είναι του έτους 

1243. Το Κάστρο, και την Άνδρο, είχε ήδη αυθαιρέτως καταλάβει ο Gremial 

Ghazi, δυνάστης των Βορείων Σποράδων, και κατά τα επακολουθήσαντα στη 

Βενετία το Μείζον Συμβουλίων έβγαλε απόφαση στις 11 Αυγούστου 1243 ότι το 

Κάστρο και το νησί (“castello André cum total insular”) πρέπει να περιέλθουν 

στον Βενετό βάκιλο της Εύβοιας πριν από το επόμενο Πάσχα1. Και σε παρόμοια 

απόφαση της 14ης Μαρτίου 1252 γίνεται και πάλι μνεία στην “insular et cestrum 

Andre” και στην “insole Andri et casteli”2. Όμως δεν μπορούμε με βεβαιότητα να 

πούμε ότι αυτό το castellum της Άνδρου και το Κάστρο της Χώρας και όχι το 

Απάνω Κάστρο· η πρώτη εκδοχή φαίνεται πιο πιθανή. Πάντως η απλή αυτή μνεία 

φανερώνει τουλάχιστον ότι το Κάστρο τότε βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία και 

ακμή, αφού η κατάληψή του ήταν προϋπόθεση για τον έλεγχο του νησιού. 

Μια άλλη αναφορά στο Κάστρο – και αυτό είναι πλέον χωρίς αμφιβολία το 

Κάστρο της Χώρας – απαντάται σε ιταλικό πορτολάνο που έχει διασωθεί σε 

χειρόγραφο του 13ου αιώνα. Το Κάστρο είναι εδώ σημείο αναγνωρίσεως για τους 

ναυτιλλομένους: “Da cavo di Castro ad Andria” και “dalla banda di greco 

dellisola dandria e un porto sottol castello” (άλλη γραφή “cavo”)3. Ήταν ασφαλώς 

το επιβλητικότερο κτίσμα της περιοχής. Άλλη μεταγενέστερη και πιο λεπτομερής 

περιγραφή του Κάστρου σε ελληνικό πορτολάνο αναφέρεται σίγουρα στο Απάνω 

Κάστρο4. 

Για να συναντήσουμε και πάλι το Κάστρο σε ιστορικές πηγές πρέπει να 

κατέλθουμε στο τέλος του επόμενου αιώνα. Στις αρχές του έτους 1385 ο Δούξ του 
                                                 
1 Raymond – J. Loenertz, Les Ghisi dynastes vénitiens dans l’Archipel, 1207 – 1390 (Φλωρεντία, 

1975), σ. 187 και 189. Τα ίδια επαναλαμβάνονται και στα Annali Veneti του Stefano Magno, 

χρονικό γραμμένο τον 16ον αιώνα: “el Castello de Andro con tutta la isola”, βλ. Charles Hopf, 

Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues (Παρίσι, 1873), σ. 180. 
2 Loenertz, Les Chisi, σ. 190 και 192. 
3 Konrad Kretschmer, Die italienischen Portolane des Mittelalters (Βερολίνο, 1909), σ. 321. 
4 «Και τότε δένεις το κάστρον και στέκει εις την μερέαν του λεβάντε θωρώντα την τραμουντάναν 

επάνω εις βουνόν πλατουλόν και αποκάτω έχει κορφόπουλον και σύρνουν ταις γριπαρίαις και 

παρακάτω μίλια ς’ έναι το κανάλι της Άνδρου και της Τήνου», βλ. Armand Delatte, Les portulans 

grecs (Βρυξέλλες, 1947), σ. 108 – 09. Το κείμενο περιλαμβάνεται στον πρώτο έντυπο ελληνικό 

πορτολάνο του Δημητρίου Τάγια (1573) και ίσως οφείλεται στον ίδιο. 
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Αιγαίου Πελάγους Franco Crispo και η σύζυγός του Fiorenza Sanudo 

παραχώρησαν την Άνδρο στον Pietro Zeno και η επίσημη τελετή της φεουδαλικής 

αυτής παραχωρήσεως έγινε στην αίθουσα του Κάτω Κάστρου (“in sala del castel 

abaso”)1. Εδώ πια ο λόγος ρητώς είναι για το Κάστρο της Χώρας, αλλά και πάλι η 

αοριστία δεν λείπει. Που βρισκόταν η sala όπου μαζεύτηκαν οι ευγενείς του 

Δουκάτου του Αιγαίου και οι Λατίνοι επίσκοποι να μαρτυρήσουν την επίσημη 

παραχώρηση, στο φρούριο της νησίδας ή στο παλάτι στη Χώρα; Οι ανασκαφικές 

έρευνες στη νησίδα δεν έχουν έως τώρα αποκαλύψει την ύπαρξη κάποιου 

ευμεγέθους κτίσματος το οποίο θα μπορούσε να διαθέτει μίαν ευπρεπή αίθουσα 

για τέτοιου είδους τελετές. Αντιθέτως, έχομε κάπως μεταγενέστερες μαρτυρίες για 

το παλάτι της Χώρας που μνημονεύεται σε έγγραφα από τις αρχές του 16ου 

αιώνα2. Στη μεγάλη αίθουσα λοιπόν του παλατιού, που βρισκόταν απέναντι από 

την εκκλησία της Αγίας Τσουράς (της Παλατιανής), έγινε η παραχώρηση στον 

Zeno, που αποδείχθηκε ο ικανότερος και διπλωματικότερος Φράγκος δυνάστης 

της Άνδρου, όπως αργότερα μαρτυρούνται και άλλες επίσημες εκδηλώσεις. Κάτω 

Κάστρο δεν είναι πλέον μόνο το φρούριο της νησίδας αλλά και ο οικισμός της 

Χώρας. 

Στις 4 Ιουλίου, 1416, η βενετική Γερουσία επέτρεψε στον Γιαννούλη 

Ντελλαγραμμάτικα (Janulli del Gramatico) να εισαγάγει ξυλεία από την Κρήτη 

για την επιδιόρθωση του κάστρου του στην Άνδρο3. Ποιο ήταν αυτό το ιδιόκτητο 

κάστρο του Ντελλαγραμμάτικα, ο οποίος ήταν τότε ο αμέσως μετά τον δυνάστη 

Pietro Zen σημαίνων Φράγκος της Άνδρου, δεν προσδιορίζεται· πάντως 

αποκλείεται να ήταν το Κάτω Κάστρο4. 

Το 1419 επισκέφθηκε την Άνδρο ο Φλωρεντίνος κληρικός Christoforeo 

Buondelmonti (περίπου 1380 – 1431), που άφησε περιγραφή της, όπως και 

                                                 
1 Η πληροφορία στα Annali Veneti του Magno, βλ. Hopf, ενθ’ άνωτ., σ. 185. για τα χρονολογικά 

βλ. R. – J. Loenertz, “De quelques îles grecques et de leurs seigneurs vénitiens aux XIVe et XVe 

siècles”, Studi Veneziani, 14 (1972), σ. 28. 
2 Πολέμη, Οι αφεντότοποι της Άνδρου, σ. 33 – 34. 
3 F. Thiriet, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, τόμ. Β’ 

(Παρίσι, 1959), σ. 145, αρ. 1620. 
4 Ίσως πρόκειται για τον Πύργο του Μακροταντάλου, βλ. Πολέμη, Ιστορία της Άνδρου, σ. 66 – 67. 
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πολλών άλλων νησιών. Όμως το κείμενό του δεν είναι αυτό που περιμένομε από 

αυτόπτη παρατηρητή. Ας ακούσομε τον ίδιο στην παλαιά ελληνική μετάφραση του 

λατινικού κειμένου του: «Η μεν ουν πόλις προς έω άνευ λιμένος οικείται· προς 

δύσιν δε μικρά νήσος μετά παλαιού τινος καταφαίνεται φρουρίου, ες ην δια 

γεφύρας τινός ήρνοντο οι βουλόμενοι λιθίνης πολυτελώς ωκοδομημένης. Εν δε τη 

θαλάσση εγγύς του αιγιαλού πύργος οράται, εις ον πάλαι οι περίοικοι την νύκτα 

παραγενόμενοι διεβίβαζον, την των πειρατών επιβουλήν φυλαττόμενοι»1. Αυτά δεν 

ταιριάζουν απολύτως με τα τοπογραφικά μας. Η «μικρά νήσος μετά παλαιού … 

φρουρίου» δεν βρίσκεται «προς δύσιν» (προφανώς στη δυτική ακτή της Άνδρου) 

κατ’ αντιδιαστολήν με την «πόλιν» που σωστά τοποθετείται «προ έω» και είναι «άνευ 

λιμένος». Ο Buondelmonti θα μπορούσε να περιγράφει τον λεγόμενο σήμερα 

Πύργο του Μακροταντάλου, που όμως δεν έχει κτιστεί σε νησίδα ούτε φυσικά 

υπάρχει καμιά γέφυρα εκεί. Η «πολυτελώς ωκοδομημένη» λίθινη γέφυρα είναι 

φράση που δεν αποδίδει πιστά το πρωτότυπο κείμενο, όπου αναγράφεται “per 

pontem lapideum amplis aedificiis”2. Δηλαδή επάνω στη λίθινη γέφυρα υπήρχαν 

μεγάλα κατασκευάσματα. Η παλαιά γέφυρα του Κάστρου, στις ίδιες περίπου 

διαστάσεις με τη σημερινή, δεν είχε αρκετό πλάτος να δεχθεί κτίσματα τα οποία 

άλλωστε δεν είχαν λόγο ανεγέρσεως εκεί. Να υποθέσομε ότι ο Buondelmonti δεν 

πλησίασε καθόλου τη γέφυρα και από μακριά του φάνηκε ότι κάποια κτίσματα 

στο Buondelmontiδυτικό άκρο της νησίδας ήταν Buondelmontiοικοδομημένα 

επάνω στη γέφυρα; Επί πλεόν η «μικρά νήσος» έχει μεν «παλαιόν φρούριο» στην 

ελληνική μετάφραση αλλά αρχαία πόλη (“cum antique oppido”) στο πρωτότυπο. 

Τέλος, παράξενα είναι αυτά που γράφονται για τον πύργο, που είναι αδιανόητο να 

τον θεωρήσει κανείς ως τον κεντρικό πύργο του Κάστρου· μάλλον τον πύργο του 

Αγίου Πέτρου έχει κατά νουν ο περιηγητής μας, κτίσμα (“in mare prope litus”) 

που μπορούμε να πούμε ότι δεν απέχει πολύ από την παραλία. 

                                                 
1 Emile Legrand, Description des îles de l’Archipel par christophe Buondelmonti (Παρίσι, 1897), 

σ. 44 – 45. 
2 Christoph. Bondelmonti Florentini Librum insulatum Archipelagi, έκδ. G. R. L. de Sinner 

(Λιψία και Βερολίνο, 1824), σ. 86. 
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Όπως είναι γνωστόν, τόσο το λατινικό κείμενο όσο και η ελληνική μετάφραση 

χωλαίνουν πολύ ως προς την έκδοση1. Αλλ’ ως προς την Άνδρο δεν πρόκειται μόνο 

για μικροσφάλματα, μερικά από τα οποία ίσως μελλοντική κριτική έκδοση 

επανορθώσει. Εδώ έχομε μίαν άσχετη τοπογραφική εικόνα, που είναι ανεξήγητο 

πως προήλθε από σχετικώς προσεκτικό περιηγητή όπως ο Buondelmonti. Η 

περιγραφή της Άνδρου δεν προέρχεται από τυχόν άλλο κείμενο ή κάποιον 

πληροφοριοδότη του· όπως ο ίδιος σημειώνει, βρέθηκε στην Άνδρο τον Ιούνιο του 

1419 και από εδώ αγόρασε ένα ελληνικό χειρόγραφο που φυλάσσεται σήμερα στη 

Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας2. Αυτό που επιτρέπεται να υποθέσομε 

είναι ότι ο Buondelmonti έγραψε την περιγραφή του της Άνδρου αρκετό χρόνο 

μετά την επίσκεψή του, σε εποχή που η μνήμη του δεν ήταν πια καθαρή ως προς 

την ακρίβεια των τοπογραφικών, και έτσι κατέληξε να μπερδέψει κάστρα, γέφυρες 

και πύργους. 

Έτσι, από τον Φλωρεντίνο περιηγητή, για τον οποίο ήδη μακρηγορήσαμε, 

σχεδόν τίποτα δεν μαθαίνομε για το Κάστρο. Τουλάχιστον, κατά κάποιον τρόπο, 

επιβεβαιώνεται ότι η γέφυρα υπήρχε στις αρχές του 15ου αιώνα. 

Τις πληροφορίες του Buondelmonti εκμεταλλεύτηκαν διάφοροι γεωγράφοι 

και ψευτο-περιηγητές των επομένων δύο αιώνων, οι οποίοι φυσικά δεν πάτησαν το 

πόδι τους σε ελληνικό έδαφος. Από τέτοια κείμενα απουσιάζει κάθε πρωτοτυπία. 

Τέτοιο είναι το ανέκδοτο Insularium Illustratum, γραμμένο στα τέλη του 15ου 

αιώνα, από κάποιον Γερμανό Heinrich Martelli3. 

                                                 
1 Πρβλ. Hilary Louise Turner, “Christoper Buondelmonti and the Isolario”, Terrae Incognitae, 

19 (1987), ιδίως σ. 13 – 14. 
2 Cod. Laur. gr. LXIX, 23, που περιέχει τα Ιερογλυφικά του λεγομένου Ώρου Απόλλωνος Νειλώου 

και την Στοιχείωσιν Φυσικήν του Πρόκλου. Στο τέλος του χειρογράφου ο ίδιος σημείωσε: “Ego 

Christophorus presbyter de Bondelmont de Florentia hunc emi librum apud Andron insulam 

maris Aegaei. M.CCCC.XIX. mensis iunii”, βλ. Legrand, ενθ’ ανωτ. 
3 Henricus Martllus Germanus. Χρησιμοποιώ το χειρόγραφο Additional 15760 της British 

Library: “Ad orientem vero civitas est Andros et pons lapideus quem ad aliam parvam vicinam 

insulam accedebant. Habet et turrum editam in littore ex qua pyratas speculabantur” (προς την 

ανατολή βρίσκεται η πόλη της Άνδρου και λίθινη γέφυρα η οποία συνδέει τη γειτονική μικρή νήσο. 

Υπάρχει και πύργος κτισμένος στην παραλία από τον οποίο κατοπτεύουν τους πειρατές). Η 
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Που ήταν η αρχική έδρα του Φράγκου δυνάστη δεν μαρτυρείτε· ίσως στο 

Απάνω Κάστρο, που παρείχε μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό πάντως δεν πρέπει να 

συνέχισε επί πολύ, διότι είδαμε ότι επίσημες τελετές γίνονταν στο παλάτι του Κάτω 

Κάστρου μέσα στη Χώρα. Το 1421 ο δυνάστης Pietro Zeno και η σύζυγος του 

Petronilla παραχωρούν προς τον δεύτερο γιό τους Μάρκο το ήμισυ του φέουδου 

των Αγριδίων και του Απάνω Κάστρου (“la patre del fio de la Gridia e del castello 

de Alto”)1. Ο Κύριος της Άνδρου σε καμιά περίπτωση δεν θα παραχωρούσε, έστω 

και σε παιδί του, την καθέδρα του· ασφαλώς κατοικούσε στο Κάτω Κάστρο, στη 

Χώρα δηλαδή και όχι στη νησίδα, στο παλάτι του οποίου πρέπει να έγινε η 

σχετική τελετή, αν και αυτό δεν αναφέρεται στο έγγραφο. Τον Ιανουάριο του 1440 

η βενετική Γερουσία έγραψε στον Giorgio Corner, κυβερνήτη της Άνδρου, να 

παραδώσει το νησί και το φρούριο (“la isola et fortezza”) στον Κρουσίνο 

Σουμμαρίπα2. 

Περί το 1485 δημοσιεύθηκε στη Βενετία το Isolario ενός καπετάνιου που 

έμεινε στην ιστορία ως Bartolommeo dalli Sonetti. Οι περιγραφές των διαφόρων 

νησιών που συνοδεύονται και από χάρτες γίνονται σε δεκατετράστιχα. Ειδικώς για 

την Άνδρο, όπως και για λίγα άλλα νησιά, έχομε δύο τέτοια σονέτα. Το σπανιότατο 

αυτό βιβλίο, που κυκλοφορήθηκε, όπως συνηθιζόταν τότε, χωρίς σελίδα τίτλου, 

οφείλει πολλά, τα περισσότερα ίσως, στον Buondelmonti,3 αλλά ως προς την 

Άνδρο περιέχει ειδήσεις που δεν ανευρίσκονται σε προγενέστερα κείμενα. Εδώ 

μας ενδιαφέρει το Κάστρο που μαζί με τη Χώρα στο ένα σονέτο περιγράφεται ως 

εξής: 

“E da lavante una cita fundata 

                                                                                                                                                             
εξάρτηση του Martelli από τον Buondelmonti είναι προφανής πρβλ. Roberto Weiss, “Un 

umanista antiquario: Cristoforo Buondelmonti”, Lettere Italiane, 16 (1964), σ. 109, 
1 K. Hopf, “Urkunden und Zusatze zur Geschichte der Insel Andros und lhrer Beherrscher in 

dem Zeitraume von 1207 bis 1566”, Sitzungsbericht der Kaiserlichen Akademie der 

Wissenschften. Philosophisch – histoirische Classe, 21 (1856), σ. 253· Loenertz, “De quelques 

îles grecques”, σ. 4 – 9. 
2 Stefano Magno εις Hopf, Chroniques gréco-romanes, σ. 193· πρβλ. Thiriet, Régestes, τόμ. Γ’ 

(1961), σ. 79 – 80, αρ. 2518. 
3 Πρβλ. Legrand, εθν’ανωτ., σ. ΧΧΧΙΙ. 



 81

che gia fu degna nobile e fomosa 

E per un degno ponte a lei se va 

e in capo glie tre strate nel intrare”1. 

δηλαδή 

«Και στην ανατολή μια πόλη είναι κτισμένη 

που είναι αξιόλογη, περήφανη και ονομαστή 

και από μια αξιόλογη γέφυρα εισέρχεται κανείς 

και στην άκρη είναι οι τρεις δρόμοι της εισόδου». 

Το ενδιαφέρον της έμμετρης περιγραφής έγκειται στα όσα λέγονται για την 

είσοδο της πόλεως, της Χώρας δηλαδή, προφανώς από δυτικά, και για τους τρεις 

δρόμους, πράγματα για τα οποία πρώτη φορά γίνεται λόγος. Όπως είναι γνωστόν 

και όπως έχουν προσέξει μερικοί παλαιοί επισκέπτες2, τα ακραία σπίτια στο 

δυτικό μέρος της Χώρας, δηλαδή σε μία ευθεία από την άμμο σχεδόν του 

Παραπορτίου έως ένα σημείο λίγο πιο νότια από την Πλακούρα, ήταν κτισμένα με 

τέτοιο τρόπο, που κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο σχημάτιζαν προστατευτικό 

τείχος. Φυσικά, αυτό παρατηρείται συχνά σε οχυρώσεις μικρών πολισμάτων, ιδίως 

νησιωτικών. Οι τρεις δρόμοι που αναφέρονται προϋποθέτουν και τις αντίστοιχες 

τρεις πόρτες από τις οποίες σώζεται μόνον η μεγαλύτερη, η κυρία είσοδος, στο 

υψηλότερο σημείο στην Πλατεία Καΐρη. Πιο νότια ήταν το «Παραπόρτι», κοντά στη 

Θεοσκέπαστη, που έχει πλέον από το 1903 εξαφανισθεί και το όνομά του 

διασώζεται στη γειτονική συνοικία καις την παραλία πιο κάτω. Για την Τρίτη 

πόρτα δεν έχομε επιβεβαίωση ούτε ανάμνησή της διατηρήθηκε. Πρέπει να ήταν 

μικρή και πιθανότατα βρισκόταν εκεί που αρχίζει το στενό δρομάκι πάνω από την 

                                                 
1 Υπάρχει φωτοστατική επανέκδοση του βιβλίου με σύντομη εισαγωγή: Barnolommeo dalli 

Sonetti, Isolario. Venice 1485. With an introduction by Frederick R. Goff. Published by 

Theatrum Orbis Terrarum Ltd. Amsterdam, 1972. Όπως και στο πρωτότυπο, σελίδωση δεν 

υπάρχει. Ας προστεθεί ότι και η επανέκδοση κατάντησε σπανιότατη. 
2 The Present State of the Islands in the Archipelago (or Aches), Sea of Constantinople, and 

Gulph of Smyrna; With the Islands of Candia and Rhodes. Faithfully described by Ber. 

Randolph (Οξφόρδη, 1687), σ. 8: “… having a good large town to the NE with no other walls, 

but those of their houses which join together. At the end of the lanes are gates which every 

night are shut to keep out the privateers”. 
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καινούργια πτέρυγα του Μουσείου Γουλανδρή. Ίσως έκλεισε και αχρηστεύθηκε 

κατά τα επόμενα χρόνια. 

Η πρόσβαση στη Χώρα από την κύρια πόρτα (αυτή που σώζεται σήμερα) 

γινόταν με κινητή γέφυρα. Αυτήν προφανώς εννοεί ο Bartolommeo και όχι την 

καμάρα του Κάστρου. Η γέφυρα ήταν απαραίτητη διότι κατά μήκος της γραμμής 

των σπιτιών, εκεί που σήμερα έχουν κατασκευαστεί τα σκαλοπάτια από την 

Πλατεία Καΐρη προς το Παραπόρτι και προς την Αγία θαλασσινή, υπήρχε τάφρος 

για περισσότερη προστασία. Η ανάμνηση της τάφρου διατηρήθηκε ως το τέλος του 

19ου αιώνα1. Για να κατασκευαστούν τα σημερινά λιθόστρωτα φαίνεται ότι έγιναν 

πολλές επιχωματώσεις2. 

Γέφυρες, πιθανώς ξύλινες, πάνω από την τάφρο πρέπει να υπήρχαν και στις 

δύο άλλες πόρτες. 

Οι τρεις δρόμοι που αναφέρει ο Bartolommeo είναι αυτοί που υπάρχουν και 

σήμερα, δηλαδή ο κεντρικός που οδηγεί στον Άγιο Γεώργιο, η προς τα Ταμπάκικα 

και τον Άγιο Νικόλαο εμπορική σκάλα που συγκέντρωνε την αγορά έως και τον 

19ον αιώνα3 και αυτός που περνά μπροστά από τον Ταξιάρχη και είναι σήμερα 

γνωστός ως Πίσω Δρόμος. 

Στον χάρτη της Άνδρου που συνοδεύει το κείμενο, το Κάστρο με την καμάρα 

του έχει σχεδιασθεί επιβλητικότατα, αλλά οικισμός στη θέση της Χώρας δεν 

σημειώνεται4. 

                                                 
1 Λέγεται ακόμη ότι η τάφρος είχε τέτοιο βάθος, που ένωνε τη θάλασσα του Νιμπορειού με εκείνη 

του παραπορτιού και είχε καταστήσει τη Χώρα νησί, πράγματα όχι τόσο πιστευτά· βλ. Αντωνίου 

Μηλιαράκη, Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων κατά μέρος: Άνδρος, Κέως (Αθήνα, 

1880), σ. 81· Δ. Π. Πασχάλη, «Κάστρα, πύργοι και βίγλαι εν Άνδρω», Επετηρίς Εταιρείας 

Κυκλαδικών Μελετών, 5 (1965/66), σ. 367. 
2 Πρβλ. Περ. Δ. Καμπάνη, «Η ιστορία της πόλεως Άνδρου και η εξέλιξις αυτής», Ανδριακές Σελίδες 

ετ. Α’, τευχ. 1 (άνοιξις 1958), σ. 31. 
3 Αυτόθι, σ. 30. 
4 Εκτός από το δημοσιευμένο κείμενο υπάρχουν και πολλά χειρόγραφα του Bartolommeo με 

ποικιλία χαρτών που ακόμη περιμένουν τον μελετητή τους, πρβλ. Α. και J. Stylianou, “An 

Important Manuscript Map of Cyprus by Bartolomeo Zamberti dalli Sonetti in the Library of the 

National Maritime Museum, Greenwich”, Κυπριακαί Σπουδαί, 28 (1964), σ. 117 – 26. Το 

χειρόγραφο αυτό του National Maritime Museum (ar. Ρ 21) που εξέτασα περιλαμβάνει πολλούς 
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Είναι προφανές ότι οι πρωτότυπες πληροφορίες του Bartolommeo, ο οποίος 

στο κείμενό του αναγράφει και το Γαύριο (“Caurio”), δεν προέρχονται από 

αντιγραφή. Γνωρίζομε θετικά ότι ο συγγραφέας ταξίδεψε στο Αιγαίο και ίσως 

επισκέφθηκε την Άνδρο κατά τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν την Άλωση. 

Κατά τον 16ον αιώνα το Κάστρο αναφέρεται αρκετές φορές χωρίς όμως 

λεπτομέρειες ουσιώδεις. Ας σταματήσομε λίγο σ’ ένα έγγραφο του 1522 που μόλις 

τελευταία έγινε γνωστό. Πρόκειται για ηγεμονικό “privilegio” του δυνάστη Berto 

Summarippa που δεν αναγράφει το φρούριο της νησίδας αλλ’ απλώς το Κάτω 

Κάστρο, δηλαδή τη Χώρα. Ο λόγος είναι για κάποιο σπίτι που βρίσκεται στη 

συνοικία του Δάνδολου (“una casa sita in questo nostro castello debasso, alla 

contrada del Dandolo”)1. Που ακριβώς μέσα στη Χώρα ήταν αυτή η “contrada del 

Dandolo” δεν προσδιορίζεται. Ίσως αρχικά να υπήρχαν κάπου ιδιοκτησίες του 

πρώτου δυνάστη οι οποίες εξακολουθούσαν να φέρουν το όνομά του πολλά χρόνια 

μετά τον θάνατό του. 

Ο Bordone επαναλαμβάνει τα ήδη γνωστά για την παλαιότητα του Κάστρου 

και για την έξοχη κατασκευή της γέφυράς του2. 

Στον τουρκικό πορτολάνο (Βιβλίο της ναυσιπλοΐας) του Πιρί Ρεΐς (1520 / 26) 

το κάστρο περιγράφεται ως «καλοστεκούμενο»3. Στην τουρκο-βενετική συνθήκη 

που υπογράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου 1540, στο τουρκικό κείμενο αναγράφεται η 

Άνδρος με τα δύο κάστρα της4, πράγμα που δηλώνει ότι και το Απάνω Κάστρο και 

το Κάτω Κάστρο ήταν σε πλήρη λειτουργία. 
                                                                                                                                                             
χάρτες που για τα μεγάλα νησιά αναγράφουν αρκετά τοπωνύμια, ενώ ια τα μικρότερα, όπως η 

Άνδρος, δεν προσθέτουν τίποτα. 
1 Ανδρέα Μαζαράκη, «Ένα ηγεμονικό έγγραφο του Bert Summaripa”, Άγκυρα, 1 (2000), σ. 79. 
2 “Et ha da lavante la citta senza porto, da ponente, ha una isola piccolo, con uno castello di 

sopra posto, molto anticho, con un ponte di pietra, mirabilmente fabricato, per il quale, da 

luogo a luogo se passa, et net l’uno de capi, ha una torre dove la guardia la notte per paura de 

consali”, βλ. Libro di Benedetto Bordone (Βενετία, 1528), σ. XLI. Η εξάρτηση των γραφομένων 

από τον Buondelmonti είναι φανερή. 
3 Δημήτρη Λούπη, Ο Πειρί Ρεΐς, η οθωμανική χαρτογραφία και η λίμνη του Αιγαίου (Αθήνα, 

1999), σ. 290. 
4 Wilhelm Lehmann, Der Friedensvertrag zwischen Venedig und der Turkei von 2 Oktoer 1540 

(Στουτγάρδη, 1936), σ. 26. 
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Τις ειδήσεις του Bordone επαναλαμβάνει και ο Ισπανός πορτολάνος του 

Alonso de Santa Cruz που χρονολογείται στα μέσα του αιώνα1. Άλλος γρωγράφος 

της εποχής, ο André Thevet, εκθειάζει την ομορφιά και απιβλητικότητα της 

γέφυρας, αλλά προσθέτει ότι το Κάστρο δεν υφίσταται και οι πόλεμοι έχουν 

καταντήσει ερείπια τα πάντα2. 

Δύο κατοικημένα κάστρα (“doi casteli abitadi”) λέγεται ότι διαθέτει η Άνδρος 

στο Isolario του πλοηγού Antoni de Milo που είναι χρονολογημένο το 15913. Τι 

βάση να δώσει κανείς στις αναφορές αυτές όταν ένας άλλος σύγχρονος Έλληνας, ο 

Ανδρέας Αργυρός από τη Σαντορίνη, περιγράφει την Άνδρο στον Κρούσιο και λέει 

ότι έχει μόνο κάστρο «Άνδρος· πόλεως ονόματι Άνδρος, καστέλι ένα και χωρία»4. 

Πάντως η ερήμωση του Κάστρου επιβεβαιώνεται και από περιγραφές του 

επόμενου αιώνα. Στο ανέκδοτο Isolario dell’ Arcipelago του Grancesco Lupazolo, 

που γράφτηκε στη Χίο το 1638, διαβάζομε ότι το πανάρχαιο κάστρο της νησίδας 

                                                 
1 Ο πορτολάνος τιτλοφορείται Islario general και έχει εκδοθεί στο Boletin de la Real Sociedad 

Geografica, 41 (1919 / 20), σ. 265 – 66, όπου τα περί Κάστρου: “y la ciudad aunque esta a la 

mar caresce de Puerto, esta al lebant de la ysla y al poniente tiente una ysleta y en ella un 

castillo muy antiguo con una Puente de pietra muy bien fabricada por la qual se pasa de la 

una o la otra, y al un cabo tiene una torra que es estancia de gente de guerra que en ella ay por 

temor de cosarios”. Την πληροφορία για τον πύργο που τον χρησιμοποιούν για κατόπτευση των 

πειρατών (εδώ τοποθετείται επάνω σε κάβο αντί της παραλίας) έχει ο Alonso, όπως και άλλοι 

γεωγράφοι και περιηγητές, από τον Buondelmonti. 
2 “Vers le Ponent luy gist une petite isle voisine, dans laquelle estoit une Forteresse, qui n’est 

rien à present : où lon alloit par un pont beau et magnifique depuis la grand’isle: mais le 

Malheur de la guerre a causé la ruine de tout cecy”, André Thevet, La cosmographie universelle 

(Παρίσι, 1575), τόμ. Α’, σ. 234 Β. 
3 Το έργο (απαρτίζεται κυρίως από ναυτιλιακές οδηγίες) είναι ανέκδοτο· τα χειρόγραφα που εξέτασα 

ποικίλουν. Η αναφορά για τα δύο κάστρα βρίσκεται στον κώδικα της British Library, Additional 

10365, φ. 70τ. Το χειρόγραφο του National Maritime Museum του Greenwich, P 17, 

τιτλοφορείται Isulario de Antonio Millo και έχει χρονολογία 1590. Για τα κάστρα γράφει: “Andri 

isula grande ben abitata con doi Casteli luna nel parte del mare et laltra sopra il monte” (σ. 81). 

Για τον συγγραφέα λίγα γράφει ο F. W. Hasluck, “Notes on Manuscripts in the British Museum 

Relating to Levant Geography and Travel”, The Annual of the British School at Athens, 12 

(1905 / 06), σ. 199 – 200. 
4 Martini Crusii urcograeciae libri octo (Βασιλεία, 1584), σ. 207. 
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είναι σε κατάσταση ερημώσεως και εγκαταλείψεως1. Μερικά χρόνια αργότερα 

(1655) επισκέφθηκε το Γαύριο και τη μονή της Αγίας, όχι όμως την περιοχή της 

Χώρας, ο Thevenot, ο οποίο στηρίζεται στον Lupazolo2 και επαναλαμβάνει τα 

γραφόμενα για την παρακμή του Κάστρου: “On voit encore dans la mer sur un 

petit escueil un château non habité”3. 

Το 1652 υπεβλήθη στο Συνέδριο της Προπαγάνδας στη Ρώμη λεπτομερής 

έκθεση για τα πράγματα της Δυτικής Εκκλησίας στην Άνδρο. Γραμμένη από τον 

Καπουτσίνο μοναχό Bernardo da Pariggi, «αποστολικό επισκέπτη» στα νησιά του 

Αρχιπελάγους. Η έκθεση δεν επεκτείνεται σε ζητήματα μη εκκλησιαστικά, αλλά 

παρέχει λεπτομερείς περιγραφές για τις υπάρχουσες λατινικές εκκλησίες του 

νησιού τις οποίες επισκέφθηκε ο ίδιος fra Bernardo. Κατά τη μαρτυρία του, 

επάνω στη νησίδα του Κάστρου υπήρχαν δύο τέτοιες εκκλησίες. Ο ναός του Αγίου 

Νικολάου4 βρίσκεται, γράφει, μέσα στο ερειπωμένο αρχαίο φρούριο (ή παλάτι5) σε 

απόσταση 150 βημάτων6 και είναι ερειπωμένος. Εκεί λοιπόν στο Κάστρο ήταν 

κτισμένοι δύο μικροί λατινικοί ναοί, ο ένας, γράφει ο fra Bernardo, του Αγίου 

Ιωάννου τελείως κατεστραμμένος, του οποίου ούτε ίχνος δεν διατηρείται αλλά 

μόνο η θέση του που την γνωρίζουν αυτοί που τον πρόφθασαν (δηλαδή φαίνεται 

ότι η κατάρρευση του ναού ήταν σχετικώς πρόσφατη), και ο άλλος του Αγίου 

Νικολάου. Ο τελευταίος είναι στενό και καμαρωτό κτίσμα, που έχει μήκος 18 

πιθαμές (περίπου 4 μέτρα) και πλάτος 8 πιθαμές, και αρκετά κομψό. Έχει 

αρχίσει να ερειπώνεται και χρειάζεται επισκευές στην οροφή για να 
                                                 
1 “Sopra un scoglio, congionto un ponte con li isola, è situato un castelotto molto antiquo et 

forte che hoggie dishabitato et guasto”, χειρόγραφο της British Library, Lansdowne 192, φ. 71 r. 
2 Πρβλ. F. W. Hasluck, “Supplementary Notes on British Museum Manuscripts Relating to 

Levantine Geography”. The Annual of the British School at Athens, 13 (1906), ιδίως σ. 341. 
3 Relation d’un voyage fait au Levant. Par Monsieur Thevenot (Παρίσι, 1664), σ. 29. 
4 Και άλλος δυτικός ναός του Αγίου Νικολάου υπήρχε μέσα στη Χώρα και τον οποίο επίσης 

αναφέρει ο fra Bernardo. Ήταν δίπλα στον σημερινό Ταξιάρχη στο λεγόμενο Φραγκομονάστηρο. 
5 Άδηλον γιατί το αποκαλεί έτσι· ίσως εννοεί ή πιστεύει ότι στη νησίδα του Κάστρου ήταν η αρχική 

καθέδρα των δυναστών. 
6 Όπως φαίνεται στις παλαιές απεικονίσεις της Χώρας Tournefort, Tower) η άκρη της χερσονήσου, 

δηλαδή η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας (η σημερινή Ρίβα) δεν ήταν οικοδομημένη και βρισκόταν 

έξω από τα τείχη της Χώρας. 
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στεγανοποιηθεί. Ο ναός δεν διαθέτει ούτε άμφια ούτε ιερά σκεύη ούτε έχει άλλη 

κινητή ή ακίνητη περιουσία. Όταν κατά την ημέρα της εορτής του λειτουργείται, 

μεταφέρονται τα σκεύη από τον καθεδρικό ναό (δηλαδή τον Άγιο Ανδρέα)1. 

Πολύ ενδιαφέροντα, και μοναδικά, είναι αυτά που περιγράφει ο Καπουτσίνος 

μοναχός για τις δύο εκκλησίες του Κάστρου. Σε ποια ακριβώς σημεία ήταν 

κτισμένες δεν γνωρίζομε – επί του παρόντος τουλάχιστον. Κανένα σχετικό ίχνος 

δεν έφερε στην επιφάνεια η αρχαιολογική έρευνα. Ήδη στα μέσα του 17ου αιώνα ο 

ναός του Αγίου Ιωάννου είχε τελείως εξαφανισθεί και μόνον η ανάμνησή του 

απέμενε. Η εκκλησία αυτή ήταν πολύ μικρή, μικρότερη πιθανώς και από τον Άγιο 

Νικόλαο, που δεν είχε μήκος μεγαλύτερο από τέσσερα μέτρα. Ίσως, αν κάποτε 

συνεχισθεί η ανασκαφή, να εντοπισθεί ο Άγιος Νικόλαος, που ήταν εκκλησία 

θολωτή. Πάντως ο ναός πρέπει να κατέρρευσε (ήδη έπαιρνε νερά όταν έγραφε ο 

fra Bernardo) μετά τα μέσα του 17ου αιώνα, αφού κανένας από τους μετέπειτα 

αποστολικούς επισκέπτες δεν τον αναφέρει. 

Όσον παράξενο και αν φαίνεται, υπάρχει είδηση και για Τρίτη λατινική 

εκκλησία στη νησίδα του Κάστρου. Διασώθηκε κατάλογος των δυτικών ναών της 

Άνδρου, των μέσων του 17ου αιώνα, γραμμένος ελληνικά τώρα από άλλον 

καπουτσίνο μοναχό εγκατεστημένο στο νησί, τον «φρα Τομάζο απέ το Παρίτζι». 

Μετά την αναγραφή των ναών της Χώρας και των χωριών διαβάζομε «Άγιος 

                                                 
1 “Fu anche l’istesso giorno visitata la Chiesa di San Nicolao uori della Citta distante incirca 

cento cinquanta passi, dentro dell’ antica fortezza (o sia palazzo) roinata dove erano alter volte 

due Chiesette, l’una di S. Gioanne talmente rovinata, che non se ne vedono quasi piu Vestigie, 

ma solamente la piazza, dove si sa che ella era per relatione di Alcuni che ne hanno visto 

qualche parte, avanti osse interamente rovinata, l’altra che sta anche hoggidi, dedicata a San 

Nicolao e una picola e stretta Nave, fatta in Volta longa di palmi 18 e larga di palmi 8 assai 

gentile ma commincia anche arovinarsi, e per conservata bisognarebbe racconciare la volta 

massimamente sopra con bona Calcina, e riempiere li bussi accio la pioggia non la trapassasse 

comme fa. 

Non ha cosa veruna questa Chiesa, ne robe, ne paramenti ne altri beni di sorte alcuna 

mobili o immobili, e si ce al giorno della sua festa si arma con i paramenti della Catedrale”. Το 

κείμενο βρίσκεται στα Αρχεία του Βατικανού στη σειρά Scitture Originali rigerite nelle 

Congregazioni Generali, τόμ. 187, φ. 575ν. Ολόκληρη την έκθεση του fra Bernardo, μαζί με άλλα 

παρεμφερή κείμενα, έχει έτοιμη για έκδοση ο γράφων. 
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Ανδρέας μέσα στο παλιό κάστρο»1. Επιβεβαίωση για την ύπαρξη της 

συγκεκριμένης αυτής εκκλησίας έχομε από τον αποστολικό επισκέπτη Vincenzo 

Castelli, ο οποίος την περιγράφει ως κατεστραμμένη το 1711: “Sant’ Andrea alla 

Vechia fortezza di Messa Castro destrutta”2. Αλλά γιατί τον Άγιο Ανδρέα δεν τον 

αναφέρει ο fra Bernardo, που δεν παρέλειψε να μνημονεύσει και τον Άγιο Ιωάννη, 

που είχε ήδη εξαφανισθεί; Είναι αδιανόητο να υποθέσομε ότι κατά την εποχή 

εκείνη της καταρρεύσεως των λατινικών πραγμάτων στην Άνδρο έγινε εκ βάθρων 

ανέγερση δυτικού ναού. Είδαμε ότι ο ναός του Αγίου Νικολάου είχε αρχίσει το 

1652 να ερειπώνεται. Ίσως κάπως επισκευάστηκε τότε και πιθανώς η 

ανακαινισθείσα εκκλησία αφιερώθηκε πιο στο Άγιο Ανδρέα, που ιδιαιτέρως τον 

τιμούσαν οι Φράγκοι ως δήθεν πολιούχο της Άνδρου3. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν 

πρόκειται για άλλο ναό αλλά για τον παλαιό Άγιο Νικόλαο. Αλλά και η εκκλησία 

αυτή ήταν ήδη κατεστραμμένη το 1711. 

Εν τω μεταξύ σε περιηγητικά βιβλία διαβάζομε ποικίλες περιγραφές της 

Άνδρου, όπως βέβαια και άλλων νησιών, που συνήθως είναι επαναλήψεις 

παλαιοτέρων πληροφοριών με πυρήνα αυτά που περισσότερο από δύο αιώνες πριν 

διηγήθηκε ο Buondelmonti. Οι συγγραφείς τέτοιων βιβλίων δεν ταξίδεψαν · απλώς 

ικανοποίησαν τις περιέργειες του αναγνωστικού κοινού της εποχής. Έτσι, κάποιο 

Piacenza περιγράφει το Κάστρο που βρίσκεται σε νησίδα στη δυτική ακτή της 

Άνδρου4 και είναι καλώς κατασκευασμένο παλαιότατο φρούριο όπου όχι από 

ανάγκη αλλά για ευκολία τους μένουν Τούρκοι. Η γέφυρα με την οποία 

επικοινωνεί είναι θαυμάσιο κατασκεύασμα. Αλλά ο Piacenza δεν σταματά εδώ · 

περιγράφει και άλλη νησίδα στην οποία βρίσκεται άλλος υψηλός πύργος για 

                                                 
1 Δ. Ι. Πολέμη και Μάρκου Φωσκόλου, «Το Αρχείον της Καθολικής Εκκλησίας Άνδρου», Επετηρίς 

Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 47 (1987), σ. 138. 
2 Scrtture riferite nei Congressi, Arcipelago, τόμ. 9, . 312ν. Ο χαρακτηρισμός «Μέσα Κάστρο» δεν 

είναι άγνωστος, βλ. κατωτέρω σ. 33. 
3 Πρβλ. Δ. Π. Πασχάλη, «Η Δυτική Εκκλησία εις τα Κυκλάδας επί Φραγκοκρατίας και 

Τουρκοκρατίας», Ανδριακά Χρονικά, 2/3 (1948), σ. 129. 
4 Έτσι είναι τοποθετημένο και στον χάρτη που συνοδεύει το κείμενο. 
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κατόπτευση των εχθρών1! Πιο προσεκτικός ο περίφημος γεωγράφος Vincenzo 

Coronelli αντιγράφει μεν τον Piacenza αλλά επιφέρει και ουσιώδεις αλλαγές στο 

κείμενο. Η Χώρα έχει άθλια εμφάνιση και στο αρχαίο φρούριο κατοικούσαν 

κάποτε Τούρκοι γιατί το θεωρούσαν ασφαλές · τώρα πλέον η θαυμάσια λίθινη 

γέφυρα είναι ερειπωμένη και το Κάστρο εγκαταλελειμμένο2. Που όμως ο 

Coronelli, ο οποίος φυσικά δεν επισκέφθηκε την Άνδρο, βρήκε την πληροφορία 

ότι η Χώρα είναι κτισμένη στην άκρη ενός καλού λιμανιού (“su le ripe d’un 

ottimo porto”) δεν γνωρίζω. 

Πρέπει να φθάσομε στο 1700 για να συναντήσομε αυθεντική περιγραφή του 

Κάστρου, καμωμένη από επισκέπτη που πάτησε το πόδι του εκεί, η τουλάχιστον 

το είδε με τα μάτια του από τη Χώρα ή από κάποιο καράβι στο λιμάνι. Ο 

Tournefort, περιηγητής προσεκτικός και αξιόπιστος, έφθασε στη Χώρα στις 22 

Νοεμβρίου, 1700, και το πρώτο που περιγράφει είναι το Κάστρο, που φυσικά το 

διαστέλλει από το Απάνω Κάστρο, δέκα μίλια υψηλότερα. Εντύπωση του έκαμαν 

τα αρχαία μάρμαρα που είδε και που κατά τη γνώμη του είναι κτισμένο το Κάστρο 

στα ερείπια κάποιας αρχαίας και υπερήφανης πόλεως. Προσεκτικότερη ανάγνωση 
                                                 
1 “Dalla banda di Ponente evvi poi in pochissima distanza, un Isoletta, o piu tosto deforme 

Scoglio, su la cui maggior altezza scorgesi fin’ a nostril tempi, un’ antiquissimo e be construtto 

Castello, d’ alcuni Turchi piu per convenienza, che per necessita tuttavia habitato, in cui non 

per altra strada, che col mezzo d’un meraviglioso Ponte di pietre vive, riesce solamente possibile 

tragittarvi; Si come dall’ angolo piu Settentrionale, sopra altro Scoglio, una anche 

decentemente in essere altissima Torre con consimil Ponte medesimamente attaccata κλπ.” Βλ. 

Francesco Piacenza, L’ egeo redivivo (Μόδενα, 1688), σ. 308 – 09. 
2 “Anche la Citta e deturpata dalla rozzezza delle fabbriche disordinate ed abiette; onde, benche 

sia collocate nella sponda Meridionale su le ripe d’un ottimo Porto, che le facilita il concorso 

de’Forestieri a mercantarvi, non ha pero alcuna apparenza di maesta, o di splendore. 

Nell’ultimo angolo Meridionale verso ponente e un Isoletta, a piu tosto dirupato Scoglio, sopra 

del quale si vede un ben construtto antichissimo Castello da alcuni Turchi prima habitato, 

considerantolo fortissimo, poiche ivi non si poteca traghettare, che con mezzo d’un magnifico 

Ponte di Pietre vive, che lo congiugneva coll’ Isola ma al presente il Ponte e rovinato, e ‘l 

Castello abandonato”. O Coronelli επαναλαμβάνει και τα περί του υψηλού πύργου για την 

κατόπτευση των πειρατών, βλ. Vincenzo Coronelli, Isolario (Βενετία, 1696), σ. 227. Περίληψη της 

περιγραφής της Άνδρου παρέχει ο Ermanno Armao, In giro per il Mar Egeo con Vincenzo 

Coronelli (Φλωρεντία, 1951), σ. 309 – 12. 
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του κειμένου του Γάλλου βοτανολόγου και περιηγητή δείχνει ότι τη λέξη château 

τη χρησιμοποιεί επίσης και για δήλωση της Χώρας. Επομένως τα μάρμαρα που 

αναφέρει δεν τα είδε στη νησίδα αλλά μέσα στη Χώρα.1 Και αυτό επιβεβαιώνεται, 

όπως θα δούμε ευθύς αμέσως, από άλλη μαρτυρία του ίδιου έτους σε περιγραφή 

του παλαιού παλατιού των Φράγκων δυναστών. Ο Tournefort ακόμη φρόντισε και 

περιέλαβε στο βιβλίο του τη μοναδική γκραβούρα της Χώρας όπου η οχύρωση της 

νησίδας του Κάστρου διακρίνεται καθαρά. 

Ο Ιησουΐτης μοναχός Jacques – Xavier Portier επισκέφθηκε την Άνδρο 

επίσης κατά το 1700 και υπέβαλε σχετική έκθεση. Η Χώρα, γράφει, περιλαμβάνει 

μόνον εκατό σπίτια – είχε προηγηθεί η καταστροφή του Crevelliers πριν είκοσι 

χρόνια2. Το Κάστρο στη νησίδα, ερειπωμένο πλέον, έχει τη μορφή των παλαιών 

φρουρίων. Μέσα στην πόλη εγείρεται ένα ωραίο παλάτι, από το οποίο όμως έχει 

καταπέσει η οροφή. Τα παράθυρά του είναι πλαισιωμένα από μάρμαρα 

κατεργασμένα και ανάγλυφα και στους τοίχους υπάρχουν ακόμη τα οικόσημα και 

τα μονογράμματα των Σουμμαρίπα, των παλαιών δυναστών της Άνδρου3. 

                                                 
1 Les Grecs l’appellent le château [υποσημείωση: “Cato castro, Apano castro, ou Corti”] d’en bas 

pour le distinguer du château d’en haut, situé à dix milles de celui-ci : les vieus marbres de ce 

château d’en bas montrent bien qu’il a été bâti sur les ruines de quelqeus anciennes et superbe 

ville; peut-être que ce fut par les soins des Seigneurs d’Andros qui choisirent ce lieu pour y 

faire leur residence, et qui y firent bâtir un Fort sur la pointe de terre qui sépare le port en 

deux; l’entrée du port est entre le nord et l’est-nord-est; mais il n’est propre que pour de petits 

bâtiments : la noblesse du pays se croit à l’arbi des Consaires dans ce château, et d’ ailleurs 

c’est le quartier de l’Isle le plus riant et le plus fertile”, βλ. Pitton de Tournefort, Relation d’un 

voyage du Levant fait par order du Roy (Παρίσι, 1717), τόμ. Α’, σ. 347 – 48. 
2 Για τις επιπτώσεις που είχε στη Χώρα και σε ολόκληρο το νησί η δήωση του 1674 βλ. Δ. Ι. 

πολέμη, «Μία επιγραφή του έτους 1679 και η οικογένεια Δελλαγραμάτικα», Πέταλλον, 6 (1995), σ. 

4 – 8. 
3 “Le bourg, ou, comme on l’appelle, la ville d’Andros, est réduite a cent maisons, bâties au 

nord sur une langue de terre qui avance dans la mer, et qui forme à ses deux côte’s deux petits 

baies assez peu sûres. Sue la pointe de la langue de terre, on voit les ruines d’un vieux château 

bâti à ;a manière des anciennes forteresses. Dans l’enceinte de la ville s’élève un palais assez 

beau, auquel il ne manque presque que le toit : les fenêtres sont revêtues de beau marble 

ciselé. Les murailles sont presque partout semées des armes et des chiffres des seigneurs 

Summaripa, a qui appartenoit cette île, ce qui, depuis l’invasion des Turcs, sont venus s’établir 
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Αντιθέτως, φανταστικά είναι όσα γράφονται για το Κάστρο στο δήθεν 

περιηγητικό του Pasch van Krienen (1773), τα οποία προέρχονται από παλαιές 

περιγραφές του προηγούμενο αιώνα και αναφέρουν τις δύο νησίδες με τα κάστρα 

τους1. 

Είδαμε ότι από τον 17ον αιώνα το Κάστρο δεν χρησιμοποιήθηκε ως οχυρό και 

ουσιαστικώς εγκαταλείφθηκε στη μοίρα του. ο χρόνος όπως και τα στοιχεία της 

φύσεως στη φοβερά προσήνεμη θέση του επιφέρουν φθορές και ζημίες που με ον 

καιρό γίνονται ασυγκράτητες. Κάπως απομακρυσμένη από τη ζωή της Χώρας που 

είναι η νησίδα, η παρουσία του ανθρώπου δεν γίνεται ακόμη αισθητή. Αυτό 

αλλάζει αμέσως μετά την Επανάσταση, οπότε πια η ανθρώπινη επέμβαση οδηγεί 

σε καταστρεπτικές αλλοιώσεις. Αλλά και πάλι ελάχιστα κανόνια γλύτωσαν, τα 

οποία όμως θυσιάστηκαν και αυτά χάριν του «εθίμου» της λαμπρής από τα 

παλικαριά της Καμάρας. Αν δεν κάνω λάθος, ένα μόνο σπασμένο κανόνι σώζεται 

σήμερα. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι βανδαλισμοί («έθιμα 

                                                                                                                                                             
à Naxie. A quatre lieues de la ville, en tirant vers le midi, on trouve une autre habitation, 

nommée Apano Castro : c’est un nom commun dans ces îles, a tout ce qui est anciennement 

bâti sur quelque lieu élevé, βλ. M. L. Aimé-Martin, Lettres édifiantes et curieuses concernant 

l’Asie, l’Afrique et l’Amerique avec quelques relations nouvelles des missions, et des notes 

géographiques et historiques, τόμ. Α’ (Παρίσι, 1838), σ. 67 Τα εντοιχισμένα στο παλάτι οικόσημα 

των Σουμμαρίπα είδε το 1711 και ο δομινικανός Vincenzo Castelli, αποστολικός επισκέπτης: 

“comme hoggi di si vede anche il Palazzo Signioriale con l’Arme de la famiglia Summaripa”, 

ανέκδοτη έκθεσή του στα Αρχεία του Βατικανού, Csritture riferite nei Cogressi. Archipelago, τόμ, 

9, φ. 310ν. 

Ενδιαφέρουσες πολύ είναι οι ειδήσεις του Tournefort και του Portier για τα αρχαία μάρμαρα 

που στόλιζαν το παλαιό παλάτι στη Χώρα και που εξ αιτίας της σοβαρότητας των δύο επισκεπτών 

δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Η περίπτωση της μεταφοράς τους στη Χώρα από άλλη θέση της 

Άνδρου δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Υπάρχει όμως πάντα το ενδεχόμενο ότι τα μάρμαρα αυτά, ή 

τουλάζιστον κάποια από αυτά, προέρχονται από θέση μέσα στη Χώρα. Φυσικά οι συνεχείς 

ανοικοδομήσεις, οι μεταφορές χωμάτων και μπαζών για να γεμίσουν οι δύο τάφροι (της Πλατείας 

Καΐρη και της Καμάρας) και η ασταμάτητη απόρριψη στη θάλασσα έχουν μειώσει αισθητά την 

ελπίδα για κάποια μελλοντική αρχαιολογική διερεύνηση. Ίσως κάποτε τεκμηριωθεί η ύπαρξη 

βυζαντινού ή και αρχαιοτέρου οικισμού στη θέση της Χώρας, οπότε ορισμένα από αυτά που 

γράφτηκαν στην αρχή του παρόντος θα χρήζουν αναθεωρήσεως. 
1 Breve descrizione dell’ Arcipelago del Conte pasch di Krienen (Λιβόρνο, 1773), σ. 99. 
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πατροπαράδοτα» και «συνήθειες» μας αρέσει να τους λέμε) έχουν μακρότατη 

παράδοση στην Άνδρο. Ένα «διασκεδαστικό» παιχνίδι των νεαρών (και όχι μόνον 

αυτών) επισκεπτών του Κάστρου ήταν να ρίχνουν πέτρες, μεγάλες και μικρές, από 

τα κτίσματα της νησίδας στη θάλασσα. Το παιχνίδι συνεχίζεται και στις ημέρες 

μας. 

Φυσικά, όπως παλαιά κτίσματα σε όλη την Ελλάδα, το Κάστρο διέθετε και 

έτοιμη οικοδομήσιμη ύλη σε αφθονία. Η δύσκολη πρόσβαση σ’ αυτό και η 

σχετική απόφασή του είχαν επί αιώνες αποτελέσει κάποια προστασία. Τα 

πράγματα όμως άλλαξαν στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν άρχισε να κτίζεται η 

ακραία συνοικία της Καμάρας. Ο χώρος ήταν έως τότε κενός. Παρά ταύτα, στην 

απεικόνιση του Arthur Tower1 τα σωζόμενα τότε ερείπια του Κάστρου φαίνονται 

πολύ εκτενέστερα από αυτό που απόμεινε στις ημέρες μας. Δεν είναι υπερβολή να 

πούμε ότι οι πέτρες για το κτίσιμο των σπιτιών της καμάρας προήλθαν από το 

Κάστρο. 

Κατά τα μετεπαναστατικά χρόνια το Κάστρο είχε χρησιμοποιηθεί και ως 

φυλακή, ίσως για τους πιο επικίνδυνους κρατουμένους. Σε έγγραφο της 

Επαρχιακής Δημογεροντίας του 1828 υπάρχει αναγραφή «δια έξοδα τα 

διορθώσεως του πύργου της φυλακής»2. Το ίδιο έτος ο Διοικητής Άνδρου διατάσσει 

τον υγειονόμο να «εκβιβάση του πλοίου τον ειρημένον αδελφοκτόνον ‘και’ να τον 

περιορίσει εις το κατ’ αντικρύ της πόλεως εξέχον φρουρίδιον κλπ.»3. Τον Ιούλιο 

του 1828 σε αναφορά του προς τη Δημογεροντία Άνδρου ο Σταματέλος Μπίστης 

(Μουβελάς) γράφει: «Συλλαμβάνομαι και καταδικάζομαι εις τον πύργον της 

βούβας εις την φυλακήν των καταδίκων, συγκαταριθμούμαι δηλαδή με τους 

φονείς, με τους ιεροσύλους, με τους αιμομίκτας …»4. Και εδώ φαίνεται ότι η 

αναφορά είναι για τον κεντρικό πύργο της νησίδας και όχι για κάποιον άλλον 

πύργο της Χώρας. 
                                                 
1 Δ. Ι. Πολέμη, Εικόνες από την Άνδρο του 1840: Το Λεύκωμα Τάουερ (Άνδρος, 1987), σ. 35. 
2 Καΐρειος Βιβλιοθήκη, φάκ. 445, αρ. 79 και 82.  
3 Το έγγραφο σε υπόλειμμα Πρωτοκόλλου της Διοικήσεως Άνδρου του 1830 (αρ. 353) που σώζεται 

στο αρχείο του γράφοντος (φάκ. 83). 
4 Βλ. Ευαγ. Δερτούζου, «Διαμαρτυρία άρχοντος υπό δίωξιν», εφ. Η Φωνή της Άνδρου, αρ. 178 

(Άνδρος· 24 Ιουλίου, 1949). 
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Ο Γάλλος ιστορικός Alexndre Buchon κατά την περιοδεία του στα ελληνικά 

νησιά βρέθηκε και στην Άνδρο τον Νοέμβριο του 1841. το κύριο ενδιαφέρον του 

ήταν η φραγκοκρατούμενη Ελλάδα και έτσι δεν παρέλειψε να επισκεφθεί και να 

ερευνήσει και τα δύο κάστρα της Άνδρου των οποίων μας άφησε περιεκτικές αλλά 

ουσιώδεις περιγραφές. Παρατήρησε αμέσως ότι η καμάρα που συνδέει τη νησίδα 

είναι μάλλον μεταγενέστερο κατασκεύασμα και σε κακή κατάσταση, κάποτε 

πρέπει να υπήρχε κινητή γέφυρα της οποίας οι βάσεις διακρίνονται. Με βάρκα 

έκαμε τον γύρο της νησίδας, αλλά το πέρασμα κάτω από την καμάρα ήταν πολύ 

δύσκολο εξ αιτίας των συντριμμάτων της βάσεως. Ο ίδιος πάντως πέρασε πάνω 

από την καμάρα στη νησίδα όπου μικρό μόνο μέρος από τα τείχη διακρίνεται. 

Είδε ακόμη και τρία μεγάλα κομμάτια από τσιμέντο (δηλαδή μπουρσελάνα) που 

ήταν από τους πύργους. Μπόρεσε επίσης να επισημάνει τις βάσεις των τειχών που 

υπήρχαν στην εποχή του Tournefort. Το Κάστρο φαίνεται ότι ήταν αρκετά ισχυρό. 

Και η Χώρα περιβαλλόταν από τείχη των οποίων τα υπολείμματα σώζονται σε δύο 

σημεία1. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τη χρησιμότητα μιας σωστής περιγραφής 

                                                 
1 “sur un rocher joint à la langue par un pont élevé, fort moderne, et autrefois par une jetée 

dont les vestiges se voient encore dans la mer, sont les ruines du château fort. … J’ai suivi avec 

attention l’histoire des seigneurs d’Andros qui habitaient le château bâti sur un rocher qui 

formait un îlot et qui est réuni aujourd’hui à la ville par un pont fort élevé et fort ruiné, là où il 

y avait probablement alors un pont-levis. 

En allant en bateau autour du rocher sur lequel était bâti le château des seigneurs 

d’Andros, je remarquai les restes de la jetée qui réunissait le rocher à la ville à cette époque et 

sur laquelle devait être appuyé le pont-levis. Il est assez difficile de passer sous le pont en 

bateau, tant les fragments de la jetée et du rocher encombrent le passage. 

Je passai sur le pont pour aller visiter les ruines du château. Il ne reste plus que les pans 

de muraille et quelques débris de tours bâties au ciment. Trois grands fragments subsistent 

encore et on suit autour du rocher les fondements de murailles du château qui semble avoir 

existé du temps de Tournefort et pui était alors assez considerable, si on en juge par son desin 

… 

La ville était, come le château entourée de murailles, dont on trouve les restes sur les 

deux revers de la montagne, du coté de la mer”. Βλ. Alexandre Buchon, Voyage dans l’Eubée, 

les Iles Ioniennes et les Cyclades en 1841, έκδ. Jean Longnon (Παρίσι, 1911), σ. 214 – 16. 

Ελληνική μετάφραση του περί Άνδρου κειμένου του Buchon είναι δημοσιευμένη στο Ανδριακόν 

Ημερολόγιον, ετ. 1926, σ. 129 – 44. 
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όσο σύντομη και αν είναι. Το Κάστρο είχε ήδη υποστεί πολλά, πάντως η 

κατάρρευση των ερειπίων δεν είχε ακόμη φθάσει στο σημερινό στάδιο. Μάρτυς η 

υδατογραφία του Tower. 

Και άλλος διαπρεπής ιστορικός, ο George Finlay, επισκέφθηκε την Άνδρο 

μερικά χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 1858, και δεν παρέλειψε να πάει να 

δει το Κάστρο. Βρήκε όμως τη γέφυρα σε τέτοια άθλια κατάσταση που δεν τόλμησε 

να την περάσει. Η Χώρα, γράφει, δίνει μία καλή ιδέα της εικόνας των νησιώτικων 

πόλεων στα χρόνια της Φραγκοκρατίας όταν η Ευρώπη ήτα πιο βάρβαρη1. 

Περιέργως πενιχρά είναι όσα έχει σημειώσει για το Κάστρο ο γεωγράφος και 

ιστορικό Αντώνιος Μηλιαράκης (Ανδριώτης από μητέρα), που επισκέφθηκε την 

Άνδρο το 18782. Ούτε ο Bent, που ήλθε λίγα χρόνια αργότερα(1884), έχει κάτι το 

αξιόλογο να πει3. 

Στα πρώτα χρόνια του αιώνα μας την Άνδρο επισκέφθηκε ο μεγάλος 

ερευνητής της Φραγκοκρατίας και βαθύς γνώστης των ελληνικών πραγμάτων 

William Miller, ο οποίος είδε το ερειπωμένο Κάστρο ως το γραφικότερο της 

Ελλάδος4. Ο Miller, όπως και άλλοι που έγραψαν για την Άνδρο, πίστευε ότι οι 

παλαιοί Φράγκοι δυνάστες είχαν εκεί την κατοικία τους. 

                                                 
1 «I landed and examined the Old State of the Seigneurs which is a complete ruin. Even the 

bridge which connected it with the town is in such a dilapidated condition that I could not 

venture to cross it. The town is interesting and gives a good idea of what the Greek 

insulartowns were during the flousishing days of the Frank domination when western Europe 

was more barbarous”, βλ. The Journals and Letters of George Finlay edited by J. M. Hussey 

(Λονδίνο, 1995), τόμ. Α’ σ. 347. 
2 «… κείνται τα ίχνη φρουρίυ ενετικού, ούτινος σώζεται η δεξαμενή, συνεχομένη προς την ξηράν 

δια γέφυρας, ης υπάρχει έτι και νυν η διά χαλίκων και αμμοκονίας εκτισμένη αψίς», Μηλιαράκη, 

Άνδρος, Κέως, σ. 71. 
3 “A narrow street leads down to the bridge, one lofty span now crumbling into ruins, which 

leads you to the island where the Venetian lords of Andros lived. It is built of a greenish stone, 

much eaten away by the action of the waves, which in a storm lash themselves to fury around 

it”. J. Theodore Bent, The Cyclades or Life Among the Insular Greeks (Λονδίνο, 1885), σ. 272. 
4 «Η πόλις προεκβάλλει επί στενής γλώσσης γης εις τον αφρόεν πέλαγος, και επί τινος νησίδος 

ακριβώς ύπερθεν αυτής, συνδεομένης προς την άκραν της γλώσσης ταύτης δια μονοτόξου γεφύρας,  

ηρειπιωμένης και διαβεβρωμένης υπό των κυμάτων, σώζονται ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου, 
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Εν τω μεταξύ η διάβρωση των λίγων κτισμάτων που είχαν απομείνει στη 

νησίδα εξακολουθούσε ασυγκράτητη. Η καμάρα είχε καταντήσει σε τέτοια 

κατάσταση που κάποιος Άγγλος επισκέπτης έγραψε ότι κινδυνεύει να καταπέσει 

από τον άνεμο1. Σαν να μην έφθαναν αυτά, ήλθαν και τα γεγονότα του Πολέμου 

που επέφεραν σοβαρές ζημιές στο Κάστρο. Όπως είναι γνωστόν, μετά τη 

συνθηκολόγηση της Ιταλίας το 1943 οι Ιταλοί προέβαλαν αντίσταση τους 

Γερμανούς που θέλησαν, και το κατόρθωσαν, να ανακαταλάβουν την Άνδρο. Ένα 

από τα κύρια πυροβολεία των Ιταλών ήταν εγκατεστημένο στο Κάστρο όπου είχαν 

ανοιχθεί και χαρακώματα. Έτσι ο χώρος δέχθηκε αρκετές γερμανικές οβίδες από 

τον στολίσκο που παρέπλεε και ιδιαιτέρως ο κεντρικό πύργος υπέστη όχι μικρές 

φθορές. Φυσικά δεν έγινε τότε κάποια υποτυπώδης επιθεώρηση να διαπιστωθεί η 

έκταση των ζημιών. 

Αφού ποτέ δεν έγινε εργασία στερεώσεως της γέφυρας (της καμάρας), το 

μνημείο που από πολλά χρόνια εθεωρείτο ετοιμόρροπο ήταν πλέον 

καταδικασμένο και απορίας άξιον είναι πως έμεινε στη θέση του σχεδόν ως τις 

μέρες μας. Το αναπόφευκτο συνέβη με τη φοβερή κακοκαιρία της 24 Ιανουαρίου, 

1949, όταν, όπως έγραφε η εφημερίδα, «ένα από τα θύματα της θυέλλης … ήταν 

και η περίφημη γέφυρα του Κάστρου, που έπειτα από επτάμισυ σχεδόν αιώνων 

ζωή γκρεμίστηκε, ίσως για να μη αποτελεί παραφωνία εις τα γύρω ερείπια, 

                                                                                                                                                             
όπου κατώκουν οι δούκες του Αιγαίου. Καθ’ άπασαν την φεουδαλική Ελλάδα δεν υπάρχει ερείπιον 

γραφικότερον του σεπτού τούτου λειψάνου, ου η πρόσοψις έχει καταγλυφή και ψαλιδωθεί υπό των 

αγρίων υδάτων επτά αιώνων, επειδή ενταύθα η όλη ορμή του αναπεπταμένου Αιγαίου 

καταρρυγνύεται κατά της βορειοτάτης ταύτης των Κυκλάδων». Το κείμενο του Miller αρχικώς 

δημοσιεύθηκε σε αγγλικό περιοδικό το 1904 και μεταφάστηκε ελληνικά από τον Σπυρίδωνα Π. 

Λάμπρο υπό τον τίτλο «Άνδρος η νήσος των αρχόντων» και είναι στο Ανδριακόν Ημερολόγιον, ετ. 

1930, σ. 20. Στην ελληνική μετάφραση του βιβλίου του Miller (τον τίτλον βλ. κατωτέρω σ. 41) . 

Ιστορία της Φραγκοκρατίας εν Ελλάδι, μετάφρασις Σπυρ. Π. Λάμπρου (Αθήνα, 1909 – 10), τόμ. Β’ 

σ. 339, δημοσιεύεται φωτογραφία της Καμάρας και του Κάστρου. 
1 “The old castle by the sea is now in its last extremity, and the Venetian arch, though it still 

connects the Castle with the mainland, is reduced to so slight a filament, that any wind may 

blow it away or wave engulf it”, βλ. V. C. Scott O’Connor, Isles of the Aegean (Λονδίνο, 1929), σ. 

264. 
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θλιβερά λείψανα του χρόνου και του πολέμου»1. Η εξαφάνιση του 

χαρακτηριστικού αυτού μνημείου της Άνδρου έγινε γρήγορα αισθητή και η εκ 

νέου κατασκευή του δεν άργησε. Έτσι, το 1952 η καμάρα ξανακτίστηκε στη 

μορφή που είχε2. Αλλά και η αναστύλωση προκάλεσε κάποιαν αλλοίωση στον 

χώρο, αφού η πέτρα που χρησιμοποιήθηκε βγήκε από ένα πρόχειρο λατομείο 

επάνω στη νησίδα του Κάστρου! 

Σε περιγραφές του Κάστρου αναγράφεται κάποτε ότι στην είσοδό υ ήταν 

τοποθετημένο αρχαίο άγαλμα του Ερμή3. Εδώ έχομε μία από τις όχι τόσο 

άγνωστες παραποιήσεις των ιστορικών στοιχείων που παρατηρούνται σε 

περιηγητικά κείμενα. Αρχική πηγή είναι ο Buondelmnti. Στην περιγραφή της 

Άνδρου αναγράφονται τα «μεγαλοπρεπή τορεύματα λίθων» στη νήσο και εν 

συνεχεία αναφέρεται κάποιο άγαλμα θεού: «Εν ταύτη και τον Ερμήν ίσμεν πάλαι 

τιμώμενον · το γαρ είδωλον αυτού έτι και νυν ίσταται πρετωτόν, σκήπτρον εν ταις 

χερσίν έχον όφεσιν εντετυλιγμένον, και περί την κεφαλήν κόρυθα · έμπροσθεν δε 

αυτού αλεκτρυών ίστατο · η δε κεφαλή κυνός ην κλπ.»4. ούτε στην ελληνική αυτή 

μετάφραση ούτε στο πρωτότυπο λατινικό αναγράφεται κάτι για το που ακριβώς 

στην Άνδρο υποτίθεται ότι βρισκόταν το άγαλμα αυτό. Μερικές δεκαετίες αργότερα 

ο Bartolommeo dalli Sonetti φαίνεται να τοποθετεί το άγαλμα στην είσοδο της 

Χώρας: 

“la ymago di Mercurio qui si sta”. 

                                                 
1 Εφ. Η Φωνή της Άνδρου, αρ. 165 (Άνδρος 1 Φεβρουαρίου, 1949) · βλ. επίσης σχετικό άρθρο 

στην εφ. Ανδριώτης, αρ. 95/165 (Πειραιεύς · 18 Φεβρουαρίου, 1949). «Τα γύρω ερείπια» είναι τα 

Μπειρικαίικα της Καμάρας, θύματα και αυτά του ίδιου βομβαρδισκού που εκεί προκάλεσε και 

πυρκαγιά. 
2 Βλ. εφ. Ανδριώτης, αρ. 233/903 (2 Δεκεμβρίου, 1952), όπου δημοσιεύεται και φωτογραφία της 

νέας καμάρας που έγινε με σχέδια του αρχιτέκτονος Αντωνίου Κριεζή και με δαπάνη της 

οικογένειας Σπύρου Μ. Πολέμη. Τότε τοποθετήθηκε και σχετική μαρμάρινη πλάκα που έπαθε 

τέτοια διάβρωση ώστε τα γράμματα δεν διαβάζονται πια. 
3 Πασχάλη, Η Άνδρος, τόμ. Α’, σ. 52 · William Miller, The Latins in the Levant : A History of 

Frankish Greece (1204 – 1566) (Λονδίνο, 1908), σ. 575 · ελληνική μετάφραση, τόμ. Β’, σ. 340 

κλπ. 
4 Legrand, ενθ’ ανωτ. 
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Η ιστορία αυτή με το άγαλμα του Ερμή επαναλαμβάνεται με άλλες 

λεπτομέρειες. Στο κείμενο του Piacenza διαβάζομε ότι επάνω σε μιαν άκρη στη 

μέση ενός όρμου (προφανώς του Κάστρου) υπάρχουν ναοί του Δία και του Ερμή 

με ωραιότατα αγάλματα. Αυτά βρίσκονται στη νότια παραλία του νησιού. Το 

άγαλμα του δεύτερου είναι στημένο σε μια θέση στη μέση του όρμου και πολλοί 

έρχονται και το βλέπουν1. Από τον Piacenza παίρνει τις πληροφορίες του και ο 

υποτιθέμενος αξιόπιστος Coronelli, o οποίος εν τούτοις παραλλάσει κάπως τα 

περιγραφικά2. Έτσι με τις παραποιήσεις αυτές φθάνομε στο σημείο όπου ο Ερμής 

αυτός στολίζει το Κάστρο της Άνδρου και αυτό εκλαμβάνεται ως εκδήλωση του 

φιλάρχαιου πνεύματος των Φράγκων δυναστών3! 

Πάντως η αρχική είδηση του Buondelmonti για άγαλμα του κυνοκέφαλου 

Ερμή στην Άνδρο ίσως δεν είναι τελείως φανταστική. Τέτοια αγάλματα δεν είναι 

άγνωστα4 και, όπως φανερώνει η λατρεία της Ίσιδος στην Άνδρο5, υπήρχαν οι 

προϋποθέσεις για να εισχωρήσουν και άλλες αιγυπτιακές θεότητες. 

Κατ’ επανάληψιν αναφέρθηκε παραπάνω η οχύρωση της Χώρας. Το παλαιό 

τείχος βρισκόταν, όπως είναι γνωστό, προς το μέρος της θάλασσας του 
                                                 
1 “Furon quivi parimente con gentilesche cerimonie, diversamenti Giove, e Mercurio adorati, 

Ciascheduno pero nel suo Tempio, a lati Settentrionali tuttavia con divers’ alter belle, e 

nobilissime Sculture, esistenti; Ancorche il secondo per star su ‘l fine d’un braccio, que in 

mezzo a quelpicciol seno, per diritto si dilunga, vien’assai piu che l’altro, molto ben’osservato, e 

per la curiosita anche allo spesso, specialmente da passaggieri, e osservatori dell’antiquita di 

quel Levante, visitato, e frequentato, Restando in oltre in miglior stato, e molto piu decente 

positura del primo, situato », βλ. Piacenzo, εθν’ ανωτ., σ. 309. 
2 “Furono sempre quest’Isolani incostanti nella Religione onde nel tempo del Gentilesimo 

adoravano distintamente GIove, e Mercurio, a ciascheduno de’quali havevano eretto sontuosi 

Tempi, che tuttavia esistono nel suo lato Settentrionale con belle, e nobilissime Sculture, a 

sodisfare la curiosita de’Viandanti, che vi sbarcano espresiamente per vederli, e in particalare 

quello di Mercurio, che situato sopra una punta avanzata, la quale forma una spetia di Porto, 

si rende piu dell’altro conspicuo, ed ossevable”, βλ. Coronelli, ενθ’ ανωτ., σ. 230, 
3 Πασχάλη, Η Άνδρος, τόμ. Β’, σ. 122. 
4 J. Leclant, “Anubis”, Lexicon iconographicum mythologiae classicae, τόμ. Α’ (Ζυρίχη, 1981), σ. 

688 – 96. 
5 Ε. Ε. Witt, “Isis and Mithras on Andros: Some Considerations”, Hommages a Maarten, J. 

Vermaseren, τόμ. Γ’, (Leiden, 1918), s. 1320 – 33. 
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Παραπορτιού στα πιο ευπαθή σημεία από την αμμουδιά κάτω από τη 

Θεοσκέπαστη έως εκεί που σταματούσαν τα σπίτια αρκετά πριν την Αγία 

Βαρβάρα. Μνείες για το «τειχίον» έχομε πολλές σε ανέκδοτα έγγραφα. Έτσι, σε 

συμβόλαιο του 1627 περιγράφεται σπίτι που συνορεύει με το «τειχίο»1 και σε άλλο 

του 1630 λέγεται «εις το Κάστρος ‘sic’ εις το τειχίον»2. Το «τειχίο» ορίζεται ως 

σύνορο για κάποιο σπίτι της οικογένειας Καΐρη στο 16553 και άλλο πάλι 

«συμπλιάζει» στο «τειχίο» (1773)4. «Από την κάναβα έως το τειχίον» διαβάζομε σε 

έγγραφο του 18095. Σε προικοσύμφωνο του 1811 αναφορά γίνεται σε «τόπους από 

μέρος του τειχίου»6. Μαγαζιά στο Παραπόρτι περιγράφονται ότι έχουν «σύμπλιο» 

το «τειχίον» και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου (1813)7. Το 1884 ο Ματθαίος Γ. 

Μπίστης παίρνει σε ανταλλαγή από τον πρακτικό γιατρό Λεωνίδα Κ. Μπίστη «εν 

οικόπεδον κείμενον εντός της πόλεως Άνδρου, συνορευόμενον με οικίαν της 

Μαρουλιώς του ρηθέντος Ματθαίου Γ. Μπίστη, με την οικίαν του Λεωνίδα Γ. 

Σπυρίδωνος και με τα ερειπωμένα τείχη του ποτέ φρουρίου Άνδρου»8. 

Στις μέρες μας το Κάστρο, το γραφικότερο ερείπιο της εποχής της 

Φραγκοκρατίας, όπως το είπαν, δεν κινδυνεύει μόνο από τους κοινούς 

βανδαλισμούς, την αχαρακτήριστη αυτή αρρώστια των Ελλήνων. Άλλωστε η όχι 

τόσο εύκολη από ξηράς πρόσβαση παραμένει η κύρια προστασία του. κατά 

καιρούς ακούγονται από υπεύθυνα στόματα λόγια ανεύθυνα για την δήθεν 

«αξιοποίησή» του. Φυσική νομοθετική κατοχύρωσή του ως αρχαιολογικού χώρου9 

εμποδίζει οποιαδήποτε έξωθεν επέμβαση. 

                                                 
1 Μονή Αγίας, φάκ. 6 τόμ. Δ’ αρ 42. 
2 Αυτόθι, αρ. 48. 
3 Αυτόθι, φάκ. 7, τόμ. Ζ’ αρ. 41. 
4 Καΐρειος Βιβλιοθήκη, φάκ. 424, αρ. 14. 
5 Αυτόθι, φάκ. 114, αρ. 20. 
6 Αυτόθι, φάκ. 615, αρ. 51. 
7 Μονή Αγίας, φάκ. 9, τόμ. Ις’ αρ. 24. 
8 Αρχείον συμβολαιογράφου Άνδρου Γεωργίου ‘Α Νέρη, αρ. 3110 (23 Σεπτεμβρίου, 1884). 
9 Φ.Ε.Κ., αρ. 65 Β της 5ης Φεβρουαρίου, 1992, σ. 591. 
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Λίγο πριν το τέλος της Κατοχής ο μακαρίτης Πασχάλης στην επιθανάτιο κλίνη 

του1 έφερε τον νου του στο Κάστρο και θρήνησε τη μοίρα του. ας τελειώσουν τα 

σημειώματα αυτά με τα λόγια του, που δεν παύουν ποτέ να χάνουν την 

επικαιρότητά τους: 

Μέσα Κάστρο της Άνδρου 

Εκόντεψε κι αυτό να λείψει. Όλο σχεδόν το υλικό του το πήρανε οι γείτονες 

για να οικοδομήσουν τα σπίτια των, που και αυτά εκάηκαν στον βομβαρδισμό του 

τέλους Σεπτεμβρίου 1943. Αυτή είναι η τύχη των κειμηλίων της μεσαιωνικής μας 

ιστορίας. Κανένας νόμος δεν τα επροστάτευε. Για τον καθένα το Μέσα Κάστρο ήταν 

σαν αδέσποτο λατομείο. Ο γείτονας που είχεν ανάγκην να κτίσει σπίτι εγκρέμιζεν 

ελεύθερα ένα μέρος του Κάστρου, έπαιρνε τα αγκωνάρια και το άλλο υλικό και 

έκανε τη δουλειά του. διότι, δυστυχώς, δεν υπήρχε κανείς που να έχει κάποια 

ιδέα της ιστορικής αξίας των κειμηλίων αυτών του τόπου2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ο Πασχάλης πέθανε στις 22 Ιουλίου, 1944. 
2 Καΐρειος Βιβλιοθήκη, φάκ. 247. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟΥ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ 

 

Οι έρευνες στο μεσαιωνικό φρούριο της νησίδας στο Κάτω Κάστρο της Χώρας 

άρχισαν το καλοκαίρι του 1991 με την επιφανειακή έρευνα και συνεχίστηκαν με 

τις ανασκαφές από το 1992 έως το 1996. στις έρευνες έλαβαν μέρος προπτυχιακοί 

και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών1. 

Το μεσαιωνικό οχυρό είναι κτισμένο επάνω στον βράχο της νησίδας, που 

συνδέεται σήμερα, όπως και παλιά, με τη στεριά, την άκρη της Χώρας, με μία 

πέτρινη τοξωτή γέφυρα. 

Το καλοκαίρι του 1991 έγινε μια πρώτη επιφανειακή έρευνα πάνω στο 

Φρούριο και αναγνωρίστηκε η γενική του φυσιογνωμία. Τα βασικά κτίσματα ήταν 

ορατά πάνω στον βράχο, μισοσκεπασμένα όμως από χώμα και βλάστηση, ενώ 

άλλα – που βρέθηκαν με τις ανασκαφές που ακολούθησαν αργότερα – ήταν 

θαμμένα κάτω από μεγάλες επιχώσεις, απρόσμενες για τον βραχώδη τόπο που 

ήταν εκτεθειμένος στους σφοδρούς ανέμους. Κατά την πρώτη αυτή επιφανειακή 

έρευνα αναγνωρίστηκε η πορεία του τείχους του οχυρωματικού περιβόλου στην 

άκρη του βράχου, ενώ στο κέντρο του περιβόλου, πάνω σε βραχώδες έξαρμα, 

υψωνόταν μισογκρεμισμένος ο Κεντρικός Πύργος, το μεγαλύτερο κτίσμα του 

                                                 
1 Από το 1991 έως τον Ιούλιο του 1995 έλαβαν μέρος οι εξής προπτυχιακοί φοιτητές και 

φοιτήτριες: Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, Ελένη Αντωνίου, Δώρα Γκότα, Ξένια Δημητρακοπούλου, 

Βάσω Δημητρίου, Ράνια Καραγιάννη, Δημήτρης Καραμπούζης, Βίκυ Μακρυνιώτη, Νιόβη Μπούζα, 

Ιωάννα Ντεντοπούλου, Καλλιόπη Παπαλεωνίδα, Ελένη παπανικολάου, Μαρία Παρανή, Άρτεμις 

Πατίστα, Πέννυ Σούπου, Άννα Χρηστίδου, και ο τότε μεταπτυχιακός φοιτητής Νίκος 

Κοντογριάννης. Τον Σεπτέμβριο του 1995 και κατά την τελευταία ανασκαφική περίοδο του Ιουλίου 

του 1996 έλαβαν μέρος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες Νίκος Κοντογιάννης, Σμαράγδη 

Αρβανίτη, Χρυσάνθη Σακελλάκου, Ειρήνη Καστανά, Νεκτάριος Ζάρρας και η πτυχιούχος Άρτεμις 

Πατίστα, οι οποίοι συμβάλλουν στη δημοσίευση της α’ φάσης των ανασκαφών με τη μελέτη της 

κεραμικής. 
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Κάστρου, και προς το πέλαγος, προς την πλευρά του Νειμποριού, στη 

βορειοανατολική γωνία του περιβόλου, ένας μικρότερος μισογκρεμισμένος 

οχυρωματικός πύργος. Στα βόρεια του Κεντρικού Πύργου επισημάνθηκαν τα 

χαλάσματα ενός ορθογώνιου κτιρίου με κατακρημνισμένη τη στέγη, που 

ονομάστηκε συμβατικά «ΒΑ Οικία». Το κατακόρυφο οχυρωματικό τείχος του 

περιβόλου με τις καταχύστρες έδειχνε τη μεσαιωνική του κατασκευή και οι 

οξυκόρυφες καμάρες που σκεπάζουν τις δεξαμενές των δύο πύργων, του 

Κεντρικού και του ΒΑ, υπεδείκνυαν ότι τα κτίσματα αυτά ανήκαν στην περίοδο 

της Φραγκοκρατίας. 

Κατά την επιφανειακή έρευνα του 1991 έγιναν μετρήσεις, καταγραφή και 

περιγραφές των κτισμάτων και των τειχών του Κάστρου, περισυλλογή οστράκων 

και εκπόνηση σχεδίων τόσο του περιβόλου, όσο και των μεμονωμένων κτιρίων, 

δηλαδή του Κεντρικού Πύργου, του ΒΑ Πύργου και της ΒΑ Οικίας. Οι πρώτες 

παρατηρήσεις από την επιφανειακή έρευνα ανακοινώθηκαν στο Α’ Κυκλαδολογικό 

Συνέδριο στην Άνδρο, τον Σεπτέμβριο του 1991. 

Η ύπαρξη του φραγκικού Κάστρου δημιούργησε την υπόνοια μιας 

προγενέστερης, βυζαντινής φάσης, ενώ παράλληλα φαινόταν επιτακτική η ανάγκη 

για την περαιτέρω διερεύνηση των ερειπίων, τη διασαφήνιση των προβλημάτων 

που ανέκυπταν για τη συνολική μορφή του Κάστρου και τη χρονική διάρκεια της 

χρήσης του, τον καθαρισμό και την ανάδειξη των κτισμάτων του. έτσι 

αποφασίστηκε η διενέργεια συστηματικών ανασκαφών (βλ. Τοπογραφικό, σχ. ΧΙ). 

Το καλοκαίρι του 1992 ανοίξαμε δύο σκάμματα. Το Σκάμμα Α, κοντά στο 

νότιο τείχος του περιβόλου, όπου σωζόταν μία καταχύστρα, χαρακτηριστικό 

μεσαιωνικών τειχών, και το Σκάμμα Β, όπου σωζόταν καταχωμένη η μοναδική 

πύλη του Κάστρου. Στο Σκάμμα Α η ανασκαφή τελείωσε μέσα στο 1992. Στο 

Σκάμμα Β η επίχωση ήταν μεγάλη και η ανασκαφή συνεχίστηκε και το 1993. 

Παράλληλα, έγινε καθαρισμός σε τμήμα του δυτικού περιβόλου για την ανάδειξη 

της πορείας του τείχους σε αυτή την πλευρά. Μέσα στην ίδια ανασκαφική περίοδο 

του 1992 άρχισε και η ανασκαφή στη ΒΑ Οικία, στο Σκάμμα Δ, με σκοπό τη 

διερεύνηση της δεξαμενής της. 
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Κατά την ανασκαφική περίοδο το καλοκαίρι του 1993, συνεχίστηκαν οι 

ανασκαφές στο Σκάμμα Β, στην περιοχή της Πύλης του Κάστρου, όπου οι 

επιχώσεις ήταν μεγάλες, ενώ παράλληλα απέδιδαν πλήθος οστράκων. Στη ΒΑ 

Οικία η ανασκαφή συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε στο Σκάμμα Δ, όπου οι 

επιχώσεις ήταν επίσης μεγάλες. Εξάλλου, ο επιφανειακός καθαρισμός του 

Κάστρου από τη βλάστηση σε ολόκληρη την περιοχή, από τον Κεντρικό Πύργο 

μέχρι την Πύλη εισόδου, για την επισήμανση ερειπίων, οδήγησε στην αποκάλυψη 

συστήματος τοίχων σε σχήμα Ταυ, βόρεια της Πύλης εισόδου, κοντά στο δυτικό 

τμήμα του περιβόλου. Έτσι, ανοίχθηκε το Σκάμμα Γ για την ανασκαφή του 

συστήματος των τοιχίων, οι οποίοι προχωρούσαν σε ικανό βάθος. Παράλληλα 

καθαρίστηκε από τη βλάστηση και το υψηλότερο έξαρμα του βράχου στο Σκάμμα 

Ο, κοντά στο νότιο τμήμα του περιβόλου, απέναντι από τον Κεντρικό Πύργο, όπου 

αποκαλύφθηκαν υπολείμματα τοίχων και τμήμα βοτσαλωτού δαπέδου. 

Κατά την επόμενη ανασκαφική περίοδο, το καλοκαίρι του 1994, συνεχίστηκε 

και ολοκληρώθηκε η ανασκαφή στο Σκάμμα Β με την αποκάλυψη ολόκληρης της 

Πύλης εισόδου. Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η ανασκαφή στο Σκάμμα Γ με 

την αποκάλυψη του συστήματος τοίχων σε σχήμα Ταυ σε όλο τους το ύφος, μέχρι 

το σημείο έδρασης στον φυσικό βράχο. Βορειοδυτικά του Κεντρικού Πύργου 

ανοίχθηκε το Σκάμμα ΣΤ, με σκοπό την αποκάλυψη του εγκάρσιου ως προς τον 

περίβολο τοίχου 11 και τη σχέση του με αυτόν · η ανασκαφή τελείωσε μέσα στην 

ίδια ανασκαφική περίοδο. Ένα νέο σκάμμα, το Ε, ανοίχθηκε βόρεια του 

Κεντρικού Πύργου. Μεταξύ αυτού και της ΒΑ Οικίας άρχισαν να αποκαλύπτονται 

βαθμίδες κλιμάκων ανόδου προς τον Κεντρικό Πύργο. Η ανασκαφή επεκτάθηκε 

στα Σκάμματα Η και Θ για την πλήρη αποκάλυψη των κλιμάκων (Σκάμμα Η) και 

τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ αυτών και του ανατολικού αναλημματικού 

τοίχου (τοίχος 10, Σκάμμα Θ). Μεταξύ του Κεντρικού Πύργου και της Πύλης του 

Κάστρου, στην πιο προστατευμένη περιοχή του περιβόλου, στο Σκάμμα Ζ, 

αποφασίστηκε η διάνοιξη τριών δοκιμαστικών τομών με σκοπό τη διερεύνηση της 

περιοχής για την τυχόν ύπαρξη οικισμού. Στη σκέψη αυτή οδήγησε το πλήθος των 

οστράκων που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή του Σκάμματος Β. 
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Κατά την ανασκαφική περίοδο του Ιουλίου του 1995, συνεχίστηκε και 

ολοκληρώθηκε η ανασκαφή στο Σκάμμα Ε και η διερεύνηση στις δοκιμαστικές 

τομές του Σκάμματος Ζ. Οι εργασίες συνεχίστηκαν στα Σκάμματα Η και Θ, ενώ 

στο πλάτωμα που εκτείνεται μεταξύ της ΒΑ Οικίας και του βόρειου τείχους του 

περιβόλου ανοίχθηκε, με αφορμή τα υπολείμματα ενός τοιχαρίου, το Σκάμμα Ι 

για τη διερεύνηση της περιοχής και την τυχόν επισήμανση οικιών. Οι 

ανασκαφικές εργασίες του Ιουλίου του 1995 σταμάτησαν λόγω του σφοδρού αέρα 

και συνεχίστηκαν στον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Αποφασίστηκε να ανοιχθεί το 

Σκάμμα Κ, στην περιοχή μεταξύ των Σκαμμάτων Β και Γ, για την ανάδειξη της 

εισόδου του Κάστρου κοντά στην Πύλη. Η ανασκαφή έφθασε μέχρι τον φυσικό 

βράχο και αποκάλυψε το ύψος των τειχών, την είσοδο και τη σχέση της Πύλης με 

το σύστημα των τοίχων σε σχήμα Ταυ. Νότια της Πύλης εισόδου, στην περιοχή του 

νοτίου τείχους του περιβόλου, ανοίχθηκε το Σκάμμα Λ, για να διαπιστωθεί αν στο 

νοτιοδυτικό άκρο του Κάστρου υπήρχε οχυρωματικός πύργος. Με την ανασκαφή 

άρχισαν να αποκαλύπτονται υπολείμματα τοίχων κατεστραμμένου επιμήκους 

κτιρίου. Κατά μήκος του ανατολικού οχυρωματικού περιβόλου, ανοίχθηκε το 

Σκάμμα Μ για την αποκάλυψη της έδρασης του τείχους. Μέσα στον ΒΑ 

οχυρωματικό Πύργο διανοίχθηκε τομή για την ανεύρεση του πυθμένα της 

δεξαμενής. Τέλος, ανοίχθηκε το Σκάμμα Ν, νότια του Κεντρικού Πύργου, για να 

διερευνηθεί η ύπαρξη τείχους εσωτερικού περιβόλου που πιθανόν προστάτευε τον 

Πύργο στην πλευρά αυτή. 

Κατά την ανασκαφική περίοδο το καλοκαίρι του 1996, εξακολούθησε και 

ολοκληρώθηκε η ανασκαφή στα Σκάμματα Η και Θ, στην κεντρική περιοχή του 

Φρουρίου, και στο Σκάμμα Λ, στην περιοχή του νοτιοδυτικού άκρου του 

περιβόλου. Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η ανασκαφή τόσο στο Σκάμμα Ν όσο 

και στο Σκάμμα Μ με την αποκάλυψη ενός τμήματος κτιρίου. Βορειοδυτικά του 

Κεντρικού Πύργου ανοίχθηκε το Σκάμμα Ξ, για να διερευνηθεί η διαμόρφωση της 

περιοχής βόρεια του Πύργου και η τυχόν ύπαρξη εσωτερικού περιβόλου για την 

προστασία του στο τμήμα αυτό. Μέσα στον Κεντρικό Πύργο, στη δεξαμενή η οποία 

σώζεται, ανοίχθηκε, όπως είχε προγραμματιστεί, τομή για την ανεύρεση του 

πυθμένα της. 
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Κατά τις περιόδους 1997, 1998 και 1999, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άνδρου η καταγραφή και η μελέτη των ευρημάτων 

της ανασκαφής. 

Με την ανασκαφή και τη μελέτη των ευρημάτων ολοκληρώθηκε η α’ φάση της 

έρευνας στο Φρούριο του Κάτω Κάστρου. Τα ανασκαφικά δεδομένα (κτίσματα, 

κεραμική, άλλα ευρήματα), που θα εκτεθούν συστηματικά στη συνέχεια, 

απαντούν σε ορισμένα ερωτήματα που αφορούν τη μορφή, χρονολόγηση, χρήση 

και χρονική έκταση της ζωής πάνω στο Φρούριο, ενώ άλλα που παραμένουν 

ανοικτά θα αντιμετωπίσει ίσως η περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Ο ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 

 

Τα τείχη του Φρουρίου (σχ. ΧΙ, εικ. 1 – 5), συνολικού μήκους περ. 220 μ., 

ακολουθούν κατά το πλείστον το περίγραμμα της νησίδας και είναι κτισμένα 

κατακόρυφα πάνω στον φυσικό βράχο, όπως τα τείχη της μεσαιωνικής περιόδου 

πριν τη χρήση της πυρίτιδας. Είναι κατασκευασμένα με αργολιθοδομή από 

τοπικό σχιστολιθικό πέτρωμα – πλάκες και ακατέργαστους λίθους μεγάλων και 

μικρών διαστάσεων. Το συνδετικό κονίαμα αποτελείται από άμμο με μικρά 

χαλίκια και ασβέστη. Το είδος της πέτρας, η σύσταση του κονιάματος και η 

τοιχοδομία είναι παρόμοια με εκείνη που συναντάμε στα «τειχία» (εικ. 90), δηλαδή 

τα λείψανα του μεσαιωνικού καστρότοιχου στη νότια πλευρά του οικισμού της 

Χώρας, καθώς και σε όλα τα κτίσματα που σώζονται σήμερα μέσα στο Φρούριο 

του Κάτω Κάστρου (πρβλ. π.χ. εικ. 8 – 10, 13, 20, 23, 24, 41 – 44, 77, 85, πίν. ΙΙ 

– V). 

Η εύθρυπτη πέτρα, οι ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες (το Φρούριο είναι 

εκτεθειμένο στον βορινό άνεμο), οι καταστροφές λόγω εγκατάλειψης, αλλά και ο 

ανθρώπινος παράγοντας, έχουν αλλοιώσει τη μορφή του τείχους ως προς το 

σωζόμενο ύψος και πάχος. Στα σημεία που το τείχος σώζεται καλύτερα, όπως στη 

νότια πλευρά (σχ. ΧΙ, τμήμα ν – ξ), το πάχος κυμαίνεται από 1,30 μ. έως και 1,60 

μ., ενώ το σωζόμενο ύψος ποικίλλει από 1 μ. έως και 7 μ. εξωτερικά, μετρούμενο 

από τον φυσικό βράχο έως το σωζόμενο άνω μέρος του τείχους. Το πάχος του 

τείχους δεν είναι οπωσδήποτε το αρχικό, καθώς η εύθρυπτη σχιστολιθιά έχει 

«φαγωθεί» κυριολεκτικά από την αλμύρα. 

Στις κατακόρυφες παρειές του τείχους υπάρχουν ανοίγματα διαμορφωμένα 

στο πάχος της λιθοδομής. Ορισμένα από αυτά βρίσκονται σε καλή κατάσταση 

διατήρησης και μαρτυρούν τη σύγχρονη με το τείχος κατασκευή τους. Δύο από 

αυτά τα ανοίγματα στο νότιο τείχος του περιβόλου (σχ. ΧΙ, ξ1 και ξ2, εικ. 7, 8, 37) 

είναι μεσαιωνικές καταχύστρες. Σε όσα σημεία τα ανοίγματα δεν σώζονται σε καλή 

κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί αν πρόκειται για κατασκευές ή 

τυχαία κενά, οφειλόμενα στη διάβρωση της εξωτερικής παρειάς του τείχους. Το 
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κατώφλι της μοναδικής Πύλης του Κάστρου (εικ. 38) αποκαλύφθηκε το 1992 στη 

δυτική πλευρά της νησίδας, κοντά στην πέτρινη γέφυρα (εικ. 6, πίν. ΧΙΙ α) που 

συνδέει τη νησίδα με την άκρη της Χώρας. 

Σημείο εκκίνησης για την περιγραφή της πορείας του τείχους ορίζεται το 

κατώφλι της Πύλης του Κάστρου. Η περιγραφή θα ακολουθήσει πορεία βόρεια 

προς τον ΒΑ Πύργο και θα καταλήξει πάλι στην Πύλη. Η χάραξη του περιβόλου 

ακολουθεί το περίγραμμα της νησίδας και τις υψομετρικές καμπύλες του βράχου. 

Η Πύλη βρίσκεται σε απόσταση 10,80 μ. από τη σήμερα καταστραμμένη 

νοτιοδυτική γωνία του Κάστρου (σχ. ΧΙ, π). Το κατώφλι της Πύλης αποτελείται από 

ανισομεγέθεις σχιστολιθικές πλάκες και σώζεται σε καλή κατάσταση, όπως και οι 

δύο υποδοχές για τους στροφείς θυρόφυλλων, που βρίσκονται λαξευμένες σε αυτό, 

διαμέτρου 0,08 μ. η μία και 0,10 μ. η άλλη (εικ. 38). Το μήκος του ανοίγματος 

της Πύλης είναι 2 μ., το δε πάχος του τείχους στη βάση του φθάνει το 1,21 μ. Το 

σωζόμενο ύψος των παρειών της Πύλης είναι 0,50 μ. στη νότια πλευρά και 1,50 μ. 

στη βόρεια. Στην εξωτερική πλευρά ο φυσικός βράχος βρίσκεται αρκετά 

χαμηλότερα από το κατώφλι της Πύλης, σε απόσταση 0,85 μ. 

Στο τμήμα μετά την Πύλη (σχ. ΧΙ, α – β), το σωζόμενο ύψος των τειχών 

κυμαίνεται από 1,50 μ. έως 2,10 μ. στην εσωτερική πλευρά και από 3 μ. έως και 

3,50 μ. εξωτερικά, μετρούμενο από τον φυσικό βράχο. Το σωζόμενο πάχος τους 

τείχους στην ίδια πλευρά διαμορφώνεται από 0,85 μ. έως 1,10 μ. 

Ένα από τα υψηλότερα σωζόμενα μέρη του τείχους παρατηρείται στην 

απόληξη του Σκάμματος Γ (13,50 μ. από την Πύλη, βλ. σχ. ΧΙ, β), στο σημείο 

δηλαδή όπου η κατεύθυνση του τείχους αλλάζει πορεία και στρέφεται προς 

βορρά. Το σωζόμενο συνολικό ύψος του τείχους από τον φυσικό βράχο εσωτερικά 

είναι 3,90 μ., ενώ εξωτερικά φθάνει τα 6,60 μ., με πάχος 0,85 μ. (εικ. 39 – 41.) 

Το τείχος συνεχίζει προς βορρά (σχ. ΧΙ, πλευρά β – γ). Το ύψος του στο 

τμήμα αυτό δεν ξεπερνά εσωτερικά τη σημερινή διαμόρφωση της επίχωσης και 

εξωτερικά τα 3 μ. Στη συνέχεια το τείχος στρέφεται και ακολουθεί ανοδική πορεία 

μέχρι και το Σκάμμα Ν (σχ. ΧΙ, τμήμα γ – δ). Στο σημείο γ1, που αντιστοιχεί στο 

Σκάμμα Ν2, διακρίνεται πολύ καλά διατηρημένο στρογγυλό άνοιγμα, στο οποίο 

καταλήγει ένας κατακόρυφος τετράγωνος αγωγός ενταγμένος στο πάχος του 
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τείχους. Το άνοιγμα είναι ορατό στην εξωτερική πλευρά του τείχους, σε ύψος 2,80 

μ. από τον φυσικό βράχο. Η κατασκευή του αγωγού αποτελείται από 

σχιστόλιθους. Ο θάλαμός του, μετά το κυκλικό άνοιγμα, διαμορφώνεται με 

κεκλιμένο επίπεδο και κατόπιν υψώνεται κατακόρυφα. Ο αγωγός θα κατέληγε 

προφανώς στο εσωτερικό του περιβόλου στο σημείο αυτό. Είναι ενδεχόμενο να 

συνδέεται με το κατεστραμμένο κτίσμα που αποκαλύφθηκε στο Σκάμμα Ν2.Το 

σωζόμενο εξωτερικό ύψος του τείχους στο σημείο γ1 είναι 5,70 μ. και το πάχος 

0,70 μ. στην άνω απόληξή του. Το Σκάμμα Ν βρίσκεται στη δυτική πλευρά της 

βάσης του βράχου πάνω στον οποίο είναι κτισμένος ο Κεντρικός Πύργος, στο 

ψηλότερο σημείο της νησίδας. Το εξωτερικό τείχος στην περιοχή του Σκάμματος Ν 

αλλάζει πορεία και ακολουθεί κατεύθυνση προς δυσμάς (τμήμα δ – ε). 

Στην ίδια πλευρά (τμήμα δ – ε), στην εξωτερική παρειά του τείχους, 

εντοπίστηκε ένας δεύτερος κατακόρυφος, αγωγός ορθογώνιας διατομής, 

ενδομημένος στην τοιχοποιία (εικ. 9). Το τείχος συνεχίζει με κατεύθυνση 

βορειοανατολική (τμήμα ε – ζ), στρέφεται για λίγο ανατολικά (τμήμα ζ – η) και 

ακολουθεί πορεία προς τα βόρεια μέχρι τον ΒΑ Πύργο (τμήμα η – θ). Για να 

συναντήσει τον ΒΑ Πύργο το τείχος κάνει μια μικρή στροφή προς νότο (τμήμα θ – 

ι). 

Η κατάσταση διατήρησης του τείχους σε αυτή την πλευρά (τμήμα η – θ – ι) 

είναι κακή και σε ορισμένα σημεία το σωζόμενο ύψος εξωτερικά κυμαίνεται από 1 

μ. έως 3,40 μ. Εσωτερικά το ύψος του τείχους δεν ξεπερνά κατά πολύ τη 

σημερινή στάθμη του εδάφους, λόγω των επιχώσεων που έχει υποστεί ο χώρος, 

και κυμαίνεται από 0,20 – 0,40 μ. πάνω από την επίχωση. Το σωζόμενο πάχος 

του τείχους είναι 0,75 – 0,85 μ. 

Μετά τον ΒΑ Πύργο, το τείχος, το οποίο στο ξεκίνημά του είναι αρκετά 

κατεστραμμένο, φθάνει σε εξωτερικό ύψος 1,40 μ. από τον φυσικό βράχο (τμήμα 

κ – κ1 – λ). Το τμήμα αυτό συνεχίζει με πορεία προς νότο και κατόπιν στρέφεται 

δυτικά (τμήμα λ – μ). Στην άνω σωζόμενη απόληξη του τείχους λ – μ στο σημείο λ1 

(βλ. σχ. ΧΙ), όπου το τείχος έχει πάχος 0,75 μ. και φθάνει εσωτερικά σε ύψος 2,75 

μ. από τον φυσικό βράχο, διατηρείται ίχνος κατασκευής η οποία ταυτίζεται με 

βάση τοξοθυρίδας (εικ. 85). Η τοξοθυρίδα σώζεται σε ύψος από 0,10 έως 0,20 μ., 
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το άνοιγμά της έχει πλάτος στην εξωτερική σωζόμενη πλευρά 0,40 μ. και στην 

εσωτερική 0,80 μ. Ας σημειωθεί εδώ ότι το πάχος του τείχους είναι μειωμένο λόγω 

της διάβρωσης της εξωτερικής του πλευράς, στην οποία θα απέληγε η τοξοθυρίδα. 

Στη συνέχεια της πορείας του το τείχος επανέρχεται με κατεύθυνση προς νότο 

(τμήμα μ – μ1). Στο τμήμα της πλευράς αυτής, κατά μήκος του Σκάμματος Μ1 

παρατηρούνται ανοίγματα διαφόρων διαστάσεων στη λιθοδομή. Η κακή 

κατάσταση διατήρησής τους δεν επιτρέπει να διαπιστώσουμε εάν πρόκειται για 

ηθελημένες κατασκευές ή καταστροφές από διάβρωση. Το υπόλοιπο τμήμα της 

πλευράς αυτής (τμήμα μ1 – ν), το οποίο σώζεται σε πολύ χαμηλότερη στάθμη από 

την επίχωση στο εσωτερικό του Κάστρου, διατηρείται σε κακή κατάσταση και 

εξωτερικά το ύψος του δεν ξεπερνά το 1,50 μ. από τον φυσικό βράχο · σε πολλά 

σημεία δε, τα ίχνη του χάνονται κάτω από την επίχωση. 

Σε νεότερους χρόνους, κατασκευάστηκε σε μικρή απόσταση από το 

υφιστάμενο τείχος μ1 – ν του περιβόλου τοίχος από ξερολιθιά (τοίχος 17) στο 

εσωτερικό του Κάστρου, που ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση με τον εξωτερικό 

περίβολο. Ο τοίχος αυτός ήταν πιθανόν αναλημματικός. 

Στη συνέχεια το τείχος ακολουθεί πορεία με δυτική κατεύθυνση (τμήμα ν – 

ξ). Αυτό είναι το μοναδικό τμήμα με καμπύλη πορεία (εικ. 5) και το μέγιστο 

σωζόμενο ύψος του εξωτερικά, μετρούμενο από τον φυσικό βράχο, φθάνει τα 7 μ. 

Η άνω απόληξή του έχει πάχος 1,60 μ. και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση 

σε σύγκριση τόσο με την έντονα διαβρωμένη εξωτερική πλευρά του ίδιου τείχους, 

όσο και με την κατάσταση διατήρησης των υπολοίπων τειχών του περιβόλου. Είναι 

πιθανόν η καλή κατάσταση διατήρησής του να οφείλεται σε επισκευή που έγινε 

ίσως σε νεότερους χρόνους, αν και δεν διακρίνονται διαφορές στο συνδετικό 

κονίαμα. 

Το τείχος συνεχίζει δυτικά, ακολουθώντας την καθοδική διαμόρφωση του 

φυσικού βράχου στην πλευρά αυτή (τμήμα ξ – ο). Σε απόσταση 27 μ. από την 

κατεστραμμένη νοτιοδυτική γωνία π του Κάστρου, στο σημείο ξ1, διαμορφώνεται 

στη βάση του τείχους γωνιακή καταχύστρα (εικ. 7). 

Σε απόσταση 14 μ. από η γωνία π του Κάστρου ανοίγεται το Σκάμμα Α. Το 

σωζόμενο πάχος του τείχους στο σημείο αυτό είναι 0,75 μ. Το ύψος του φθάνει 
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εσωτερικά 1,20 μ. και εξωτερικά 1,90 μ., από τον φυσικό βράχο. Στη βάση του 

τείχους εσωτερικά, στο σημείο ξ2, υπάρχει διαμορφωμένο ορθογώνιο άνοιγμα με 

λαξευμένη σχιστολιθική πλάκα στη βάση του, που αντιστοιχεί σε καταχύστρα 

πλάτους 0,22 μ. και ύψους 0,42 μ. (εικ. 8, 37, πίν. ΧV β). 

Από το σημείο ο και μέχρι την κατεστραμμένη νοτιοδυτική γωνία π του 

περιβόλου (σχ. ΧΙ, π), για μία απόσταση μήκους 8,50 μ., το τείχος είναι 

ολοσχερώς κατεστραμμένο. Στην κατεστραμμένη νοητή γωνία π του περιβόλου, 

στο επίπεδο της θεμελίωσης πάνω στον βράχο, διακρίνεται λάξευμα πλάτους 0,80 

μ. Το λάξευμα αυτό έχει μήκος 5,80 μ. στη δυτική και 6 μ. στη νότια πλευρά, 

είναι κλιμακωτό και στην πορεία του συναντά στο σημείο σ το τμήμα ρ – σ – τ – υ, 

την προέκταση δηλαδή του οχυρωματικού τείχους που στο σημείο αυτό κάμπτεται 

κατ’ ορθή γωνία με φορά από ανατολικά προς δυτικά. Το τμήμα ρ – σ – τ – υ 

αποτελεί την κάθετη προς το δυτικό τείχος (τμήμα φ – υ) προεξοχή του περιβόλου 

(σχ. Ω, ΧΙ, εικ. 51, 52), είναι κτισμένο με την ίδια τοιχοποιία όπως και ο 

περίβολος και σώζεται μήκος 1,90 μ., πάχος 0,85 μ. και ύψος 1,30 μ., σε 

απόσταση 4,25 μ. νότια από την Πύλη του Κάστρου. 

Γνωρίζουμε από τις πηγές, και συγκεκριμένα από τη χαλκογραφία του 

Tournefort1 (εικ. 88), ότι στη θέση αυτή, στη νοτιοδυτική γωνία του Κάστρου, 

υπήρχε ένας πύργος. Ο πύργος αυτός σε άγνωστη χρονική στιγμή καταστράφηκε, 

συμπαρασύροντας και ολόκληρη τη νοτιοδυτική γωνία του οχυρωματικού 

περιβόλου. Το λάξευμα πάνω στον βράχο που αναφέρθηκε παραπάνω, με 

κατεύθυνση προς νότο, θα πρέπει να υποδηλώνει την πορεία που ακολουθούσε 

εδώ το κατεστραμμένο δυτικό τείχος του περιβόλου μέχρι να συναντήσει το νότιο 

τείχος, με το οποίο σχημάτιζε τη γωνία π του περιτειχίσματος. Μέσα σε αυτή τη 

γωνία θα πρέπει να τοποθετήσουμε τον κατεστραμμένο οχυρωματικό ΝΔ πύργο 

του Κάστρου. 

Τα τείχη του Φρουρίου είναι κατακόρυφα με τοξοθυρίδες και καταχύστρες 

(ζεματίστρες), ανήκουν επομένως στη μεσαιωνική εποχή, πριν την εισαγωγή της 

πυρίτιδας και την αλλαγή της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, δηλαδή πριν το β’ 

                                                 
1 Joseph Pitton de Tournefort, Relation d’un voyage du Levant, ait par ordre du Roy, A Paris, 

De l’Imprimerie royale 1717, τ. Ι, βλ. τη χαλκογραφία πριν από τη σ. 347. 
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μισό του 15ου αι1. Με την ίδια τοιχοποιία, όπως και τα τείχη του περιβόλου, είναι 

κτισμένοι και οι πύργοι που σώζονται στο εσωτερικό του Φρουρίου, ο Κεντρικός 

και ο ΒΑ, όπως και η ΒΑ Οικία. Οι οξυκόρυφοι θόλοι που καλύπτουν τους δύο 

πύργους, χαρακτηριστικό της γοτθικής αρχιτεκτονικής, τους εντάσσουν μέσα στην 

περίοδο της πρώιμης Βενετοκρατίας. Τα τείχη του περιβόλου και τα σωζόμενα 

ερειπωμένα κτίσματα πάνω στο Φρούριο έχουν κοινά κατασκευαστικά στοιχεία, 

υλικά και τοιχοποιία, υπακούουν σε έναν ενιαίο σχεδιασμό και ανήκουν 

προφανώς στην ίδια οικοδομική περίοδο. Τα αρχαιολογικά δεδομένα που θα 

εκτεθούν και στη συνέχεια, σε συνάρτηση με τα ιστορικά, τοποθετούν την ίδρυση 

του Φρουρίου στο α’ μισό του 13ου αι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Χ. Μπουράς, «Βενετική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα», Αρχιτεκτονικά Θέματα 4, 1970, σ. 78 κ. εξ. 

Άλλα μεσαιωνικά κάστρα, σε τόπους νευραλγικής σημασίας ή με δυνάστες οικονομικά πιο 

εύρωστους, υπέστησαν νωρίς (τέλος 15ου αι.) μετατροπές σύμφωνα με τη νέα οχυρωματική τέχνη, 

για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη νέα τεχνική του πολέμου που εγκαινίασε η χρήση των 

πυροβόλων και στις επεκτατικές διαθέσεις των Τούρκων. Κάτω από αυτό το πρίσμα, διδακτικό 

παράδειγμα αποτελεί το κάστρο των Ιωαννιτών Ιπποτών στη Ρόδο, που δεν απέφυγε ωστόσο την 

κατάληψη από τους Τούρκους το 1522. Βλ. το διαφωτιστικό άρθρο του Δ. Ποζιόπουλου, «Η 

μεταβατική μορφή των μεσαιωνικών οχυρώσεων της Ρόδου προς αντιμετώπιση των πυροβόλων 

όπλων», Αναστήλωση – συντήρηση – προστασία μνημείων και συνόλων, Α’, 1984 (εκδ. Υπουργείου 

Πολιτισμού και Επιστημών), σ. 177 κ. εξ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ 

 

α .Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 

Στο κέντρο περίπου του Κάστρου (σχ. ΧΙ, εικ. 1, πίν. ΧΙΙ) υψώνεται πάνω σε 

βράχο ριζιμιό ο Κεντρικός Πύργος (εικ. 19, πίν ΧΙΙΙ). Στις όψεις του είναι εμφανής 

η φθορά από τον χρόνο, τη διάβρωση και τον πόλεμο. Πρόκειται για μεγάλο 

ορθογώνιο κτίσμα με ισόγειο και κατεστραμμένο σήμερα όροφο, με πλευρές 

μήκους εξωτερικά 9 χ 7,10 μ. και εσωτερικά 5,25 χ 3,60 μ. και πάχος τοίχου 

1,70 μ. (σχ. Ι, VΙ, VΙΙ, ΙΧ β). Ο πυρήνας των τοίχων, όπως και τα τείχη του 

περιβόλου, είναι κτισμένος με αργολιθοδομή από ακατέργαστες σχιστολιθικές 

πέτρες και ισχυρό συνδετικό κονίαμα από αμμοχάλικο και ασβέστη. Μεγαλύτερη 

επιμέλεια στην τοιχοδομία θα εμφάνιζαν οι όψεις των τοίχων, αν κρίνει κανείς από 

μικρό τμήμα που σώζεται στο κατώτερο μέρος της νότιας παρειάς προς τη 

νοτιοανατολική γωνία (πίν. ΙΙ β). Στο τμήμα αυτό, τον πυρήνα της αργολιθοδομής 

καλύπτουν σχιστολιθικές πλάκες, τοποθετημένες κατά πλάτος με μικρότερους 

λίθους στους αρμούς. Οι γωνίες του Πύργου είναι επίσης κτισμένες με μεγαλύτερη 

επιμέλεια, με πλάκες σχιστολιθιάς και ενδιάμεσα μικρότερους λίθους στους 

αρμούς. Οι γωνίες του Πύργου είναι επίσης κτισμένες με μεγαλύτερη επιμέλεια, 

με πλάκες σχιστολιθιάς και ενδιάμεσα μικρότερους λίθους (εικ. 21). Στη δυτική 

πλευρά του Πύργου, προς τη Χώρα, υπάρχει μεγάλο ρήγμα, που σήμερα 

χρησιμοποιείται σαν είσοδος (πίν. ΙΙ α). 

Κατά μήκος της βόρειας πλευράς του και σε επαφή με αυτή οικοδομήθηκε η 

Κλίμακα Α, η οποία φέρει 7 βαθμίδες και οδηγεί σε κτιστό πλάτωμα στη 

βορειοδυτική γωνία του Πύργου (σχ. VΙΙ, εικ. 57) (βλ. Σκάμμα Ε1, σ.82). Η 

Κλίμακα Α ανήκει στην ίδια οικοδομική φάση με τον Πύργο, διότι εξυπηρετεί την 

πρόσβαση προς το βραχώδες πλάτωμα, στο οποίο αυτός υψώνεται. Σε 

μεταγενέστερη οικοδομική φάση, άγνωστο πότε, κτίστηκε, κατά μήκος της βόρειας 

πλευράς του Κεντρικού Πύργου, τοίχος υπό μορφή αντηρίδας (τοίχος 9, σχ. Ι β, 

VΙΙ, εικ. 59), ο οποίος καταλαμβάνει τη νότια πλευρά των βαθμίδων της Κλίμακας 

Α, σε πλάτος 0,50 μ. Ο υπό μορφή αντηρίδας τοίχος 9 σώζεται σε μέγιστο ύψος 
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2,45 μ., πάχος 0,50 μ. και μήκος 6,25 μ. Είναι κτισμένος με τα ίδια δομικά 

υλικά όπως και ο Πύργος, δηλαδή με ακατέργαστους σχιστόλιθους και ισχυρό 

συνδετικό κονίαμα. Μεταξύ των σχιστολίθων στους κατώτερους δόμους υπάρχει 

εντοιχισμένος προεξέχων πωρόλιθος. 

Αρχικά το ισόγειο του Πύργου ήταν περίκλειστο κτίσμα. Εσωτερικά οι τοίχοι 

ήταν επιχρισμένοι με υδραυλικό κονίαμα (κουρασάνι) πάχους 0,02 μ., μεγάλα 

τμήματα του οποίου παρατηρούνται ακόμα σε πολλά σημεία των τοίχων (εικ. 10, 

11, 13, 14). Κάτω ακριβώς από το ρήγμα του δυτικού τοίχου σώζεται τμήμα 

υδραυλικού κονιάματος τόσο στο δάπεδο – πυθμένα – όσο και στο κατώτερο 

τμήμα του τοίχου (εικ. 12). Ο δυτικός τοίχος επομένως ήταν αρχικά κλειστός και 

συμπαγής, επιχρισμένος με κουρασάνι. Το εσωτερικό του ισογείου του Πύργου, 

ύψους 4 μ., έχει αποστρογγυλεμένες γωνίες, μέχρι το ύψος των 2 μ. από τη 

σημερινή επίχωση που καλύπτει το δάπεδο (εικ. 13), και στεγάζεται με θόλο που 

δημιουργεί οξυκόρυφο γοτθικό τόξο (εικ. 10, 11). Ο θόλος έχει μείνει ανέπαφος 

και σώζεται σε όλη την έκταση του κτίσματος. Στο βόρειο άκρο του θόλου (εικ. 11) 

υπάρχει ορθογώνιο άνοιγμα (εικ. 14), ανατολικά του οποίου ξεχωρίζει κανείς την 

απόληξη πήλινου στρογγυλού αγωγού (πίν. III α), πάχους 0,02 μ. και διαμέτρου 

0,10 μ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν τον προορισμό του ισογείου του Πύργου· ήταν 

μια μεγάλη ομβροδεξαμενή (κινστέρνα). Από το άνοιγμα της οροφής, το στόμιο 

της κινστέρνας, οι κάτοικοι του Πύργου αντλούσαν το νερό, το οποίο κατέληγε 

μέσα στη δεξαμενή από τον πήλινο αγωγό. Στη χορταριασμένη στέγη του Πύρου 

φαίνεται το στόμιο (εικ. 15) και οι βάσεις των περιμετρικών τοίχων που 

συνεχίζονται προς τα πάνω (εικ. 16). Μέσα στην τοιχοποιία ο ενδομημένος 

πήλινος αγωγός συνεχίζεται κατακόρυφα (εικ. 17). Ο Πύργος είχε επομένως 

αρχικά και όροφο, σήμερα εντελώς κατεστραμμένο (σχ. ΙΧ β). Ο πήλινος αγωγός 

συνέλεγε τα όμβρια από το δώμα του ορόφου του Πύργου. 

Το καλοκαίρι του 1996 ανοίχθηκε μέσα στον Πύργο, στη νοτιοδυτική γωνία 

ου κτίσματος, τετράγωνη τομή με πλευρές 2χ2 μ., για την αποκάλυψη του 

πυθμένα της δεξαμενής. Το δάπεδό της καλύπτεται σήμερα με στρώμα από ψιλό 

και υγρό χώμα. Ο πυθμένας της δεξαμενής με την επίστρωση του υδραυλικού 

κονιάματος βρέθηκε σε βάθος 0,24 μ. από τη σημερινή στάθμη της επίχωσης και 
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διατηρείται ανέπαφος (εικ. 18). Στη βάση των τοίχων της νοτιοδυτικής γωνίας του 

κτίσματος το υδραυλικό κονίαμα σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση σε ύψος 0,11 

μ. και διακρίνεται καθαρά η κλίση που δημιουργείται προς τον πυθμένα της 

δεξαμενής. Η επίχωση της τομής δεν έδωσε κανένα εύρημα. 

Η αρχική μορφή του Πύργου, όπως αποκαθίσταται με βάση τα αρχαιολογικά 

δεδομένα, δίνει την εικόνα ενός ορθογώνιου περίκλειστου κτιρίου με ισόγειο και 

όροφο, που κατέληγε σε δώμα με επάλξεις. Το ισόγειο, όπως προαναφέρθηκε, 

είναι διαμορφωμένο σε ομβροδεξαμενή (η κινστέρνα των Βυζαντινών) που 

επικοινωνεί με τον όροφο μέσω ενός ορθογώνιου στομίου, από το οποίο οι 

κάτοικοι του ορόφου αντλούσαν νερό. Από το κτίσμα αυτό σώζεται σήμερα μόνο το 

ισόγειο, δηλαδή η δεξαμενή, και οι βάσεις των περιμετρικών τοίχων του 

κατεστραμμένου ορόφου. 

Η μορφή αυτή του πύργου, με τη στέρνα και τον ένα ή τους περισσότερους 

ορόφους που απολήγουν σε δώμα με επάλξεις, ήταν εξαιρετικά διαδεδομένη τον 

Μεσαίωνα, την εποχή που το κύριο μέλημα του ανθρώπου ήταν η προστασία του 

από την επιβουλή των ποικιλώνυμων εχθρών. Οι πύργοι αυτοί στα βυζαντινά 

κάστρα και μοναστήρια είναι γνωστοί ως «καταφύγια»1. Ο όροφος, που σε καιρούς 

ανάγκης χρησίμευε ως κατοικία, ήταν προσιτός μόνο με ανασυρόμενες κλίμακες 

και διέθετε καταχύστρες (ζεματίστρες). Ισχυροί πέτρινοι οχυροί πύργοι, όμοιας 

μορφής με τους βυζαντινούς, με έναν ή περισσότερους ορόφους και δώμα με 

επάλξεις, κτίζονταν την ίδια εποχή και στα κάστρα των Σταυροφόρων2. 

                                                 
1 Βλ. Α. Ορλάνδος, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, Αθήνα 1958 (β’ έκδ.), σ. 134 κ.εξ.· Ν. 

Μουτσόπουλος, «Η επίδραση της μορφολογίας των πύργων στην οχυρή κατοικία ου ελλαδικού 

χώρου του XVI – XVIII αιώνος», Φρουριακά Χρονικά 1, 1973, σ. 36 κ.εξ. · Α. Ξυγγόπουλος, Τα 

μνημεία των Σερβίων, Αθήναι 1957, σ. 23 κ.εξ. · του ιδίου, Έρευναι εις τα βυζαντινά μνημεία των 

Σερρών, Θεσσαλονίκη 1965, σ. 6 κ.εξ., κυρίως 12 κ.εξ. 
2 S.C. Spiteri, Fortresses of the Cross, Hospitaller Military Architecture (1136 – 1798), Malta 

1994, σ. 6, βλ. και τους πύργους – donjons στα κάστρα του Marqab, σ. 44, Qal’aat Yahmur, σ. 

54-5, Turris Rubea, σ. 56, Bordj es-Sabi, σ. 57. Αντίστοιχος είναι και ο πύργος στο κάστρο του 

Κολοσσίου της Κύπρου, στο ίδιο, σ. 60, βλ. και Αικ. Αριστείδου, Το φρούριο του Κολοσσίου, 

Λευκωσία 1983. 
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Ο πύργος – καταφύγιο απαντά και σε οχυρωμένους οικισμούς ως αρχοντική 

κατοικία. Διδακτικό είναι το παράδειγμα ενός πύργου – κατοικίας από το 1400 

στη βυζαντινή Καρύταινα1 στην Πελοπόννησο: στο ισόγειο βρίσκονται η στέρνα, 

στο όροφο η κατοικία και ψηλότερα το δώμα με επάλξεις. Ο θόλος της κινστέρνας 

διατρυπάτε από άνοιγμα που βγαίνει στο δάπεδο του ορόφου του πύργου, το 

στόμιο απ’ όπου αντλούσαν νερό. Και στον πύργο της Καρύταινας οι πήλινοι 

αγωγοί είναι ενδομημένοι στην τοιχοποιία και συλλέγουν τα όμβρια από το δώμα, 

όπως συμβαίνει και στον Κεντρικό Πύργο στο Φρούριο του Κάτω Κάστρου της 

Άνδρου. Ο πύργος – κατοικία της Καρύταινας διαθέτει εξωτερικό κτιστό 

κλιμακοστάσιο από το οποίο είναι προσιτός ο όροφος. Η ύπαρξη ενός τέτοιου 

κλιμακοστασίου αποκλείεται σε έναν πύργο – καταφύγιο κάστρου ή μοναστηριού, 

όπου ο αμυντικός χαρακτήρας του κτιρίου είναι, για ευνόητους λόγους, ιδιαίτερα 

ενισχυμένος. Περίπου σαν τον πύργο της Καρύταινας θα πρέπει να φανταστούμε 

την αρχική μορφή του Κεντρικού Πύργου στο Φρούριο του Κάτω Κάστρου, χωρίς, 

βέβαια, το κλιμακοστάσιο, για το οποίο δεν υπάρχει κανένα ίχνος στους 

περιμετρικούς τοίχους. Στον όροφο θα ήταν η κατοικία του αυθέντη του νησιού σε 

καιρό κινδύνου ή πολιορκίας. Η ασφάλεια του Κεντρικού Πύργου ενισχύεται από 

τη θέση του μέσα στο Φρούριο. Στο κέντρο του περιβόλου ο βράχος πάνω στον 

οποίο είναι κτισμένος ο Πύργος αποτελεί από μόνος του ένα φυσικό οχυρό, λόγω 

του μεγάλου ύψους του τόσο από τη νότια πλευρά – απέναντι από την Πύλη – όσο 

και από την ανατολική (εικ. 19, πίν. ΙΙ β). Στη βόρεια πλευρά, αθέατη από την 

είσοδο του Φρουρίου, πέτρινες κλίμακες (βλ. Τομέα Ε, σ. 81 κ.εξ.) (εικ. 57, 66 – 

68) διευκόλυναν την πρόσβαση μέχρι το φυσικό πλάτωμα του βράχου πάνω στο 

οποίο υψώνεται ο Κεντρικός Πύργος. Από το πλάτωμα αυτό, βορειοδυτικά του 

Πύργου, θα ήταν εφικτή η πρόσβαση στον όροφό του με ανασυρόμενη κλίμακα. 

Ο Κεντρικός Πύργος είναι κατασκευαστικά όμοιος με το τείχος του 

περιβόλου, κτισμένος με τα ίδια δομικά υλικά και την ίδια τοιχοποιία, και 

καλύπτεται με οξυκόρυφη γοτθική καμάρα. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

                                                 
1 Ν. Μουτσόπουλος, «Από την βυζαντινή Καρύταινα», Πελοποννησιακά 16 (Φίλιον δώρημα εις τον 

Τάσον Αθ. Γριτσόπουλον), 1985 – 1986, σ. 145 – 163, εικ. 4, 13, 19, 20, 32, Δώρη – Βελισσαρίου 

– Μιχαηλίδης, Κάτω Κάστρο, σ. 49. 
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οικοδομικού προγράμματος του μεσαιωνικού Κάστρου και θα πρέπει να κτίστηκε 

κατά την πρώτη οικοδομική φάση, μέσα στο α’ μισό του 13ου αι. Στην ίδια περίοδο 

ανήκει και η Κλίμακα Α, η οποία συνδέεται οργανικά με τον Πύργο. Πέτρινες 

κλίμακες από τη μεσαιωνική περίοδο, όπως αυτές του Φρουρίου του Κάτω 

Κάστρου, συνδέουν τα άνδηρα στα κάστρα των Σταυροφόρων1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 S.C. Spiteri, Fortresses of the Cross, ό.π., πρβλ. Τα κάστρα του 12ου – 13ου αι. όπως Hosnel – 

Akrad, σ. 36, Marqeb, σ. 45, Qal’aat Yahmur, σ. 55, κ.ά. 
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β . Ο ΒΑ ΠΥΡΓΟΣ 

 

Πανομοιότυπος με τον Κεντρικό Πύργο, με κινστέρνα στο ισόγειο και όροφο 

που θα απέληγε σε δώμα με επάλξεις, είναι και ο ΒΑ Πύργος, στο 

βορειοανατολικό άκρο του περιβόλου (εικ. 22, 23, πίν. Ι β). Ισχυρά διαβρωμένος, 

κτισμένος με τα ίδια δομικά υλικά και την ίδια τοιχοδομία, είναι κατασκευαστικά 

όμοιος με τον Κεντρικό Πύργο, σε μικρότερη όμως κλίμακα από αυτόν (σχ. ΧΙ, ΙΙ). 

Και από τον ΒΑ Πύργο σώζεται σήμερα μόνο η κινστέρνα, η οποία φέρει 

οξυκόρυφο θόλο που διατηρείται ανέπαφος (εικ. 24, 27), με ορθογώνιο στόμιο στο 

νότιο άκρο του (εικ. 27) και πήλινο αγωγό μέσα στην τοιχοποιία. Η κινστέρνα έχει 

εσωτερικές διαστάσεις 4,30 χ 4,17 μ. και εξωτερικές 6,75 χ 7,25 μ. Το ύψος 

εσωτερικά, από τη στάθμη της σημερινής επίχωσης μέχρι την κορυφαία γενέτειρα 

του θόλου, είναι 3,50μ. και το πάχος του τοίχου περίπου 1,30 μ. Οι γωνίες του 

κτίσματος εσωτερικά είναι αποστρογγυλεμένες (εικ. 26) μέχρι ύψους 1,05 μ. από 

τη στάθμη της επίχωσης. Η εκροή του στρογγυλού αγωγού, με διάμετρο 0,08 μ. 

και πάχος χείλους 0,01 μ., σώζεται στο εσωτερικό της κινστέρνας στο βόρειο άκρο 

της κορυφαίας γενέτειρας του οξυκόρυφου θόλου (εικ. 24, πίν. III β). 

Από τον κατεστραμμένο σήμερα όροφο του ΒΑ Πύργου σώζονται μόλις κατά 

τμήματα οι βάσεις των περιμετρικών τοίχων. Μέσα στην τοιχοποιία του βόρειου 

τοίχου του ορόφου είναι ορατός ο πήλινος αγωγός συλλογής των ομβρίων υδάτων, 

όπως και στον Κεντρικό Πύργο. Στη στέγη της δεξαμενής ανοίγεται ορθογώνιο 

άνοιγμα για την άντληση του νερού από τους κατοίκους του ορόφου (εικ. 25). Το 

ισόγειο που σώζεται, δηλαδή η κινστέρνα, ήταν επιχρισμένο εσωτερικά με 

κουρασάνι. Η σημερινή επίχωση της κινστέρνας αποτελείται από ψιλό χώμα και 

χαλίκι. Στον ανατολικό τοίχο και στη νοτιοανατολική γωνία του κτίσματος 

παρατηρούνται μεγάλα ρήγματα, που προκλήθηκαν κατά τον Β’ Παγκόσμιο 

πόλεμο, όταν οι Ιταλοί το χρησιμοποίησαν ως πολυβολείο. 

Τον Σεπτέμβριο του 1995 ανοίχθηκε τομή διαστάσεων 1,40 χ 1,40 μ. στη 

νοτιοδυτική γωνία του κτίσματος με σκοπό την αποκάλυψη του πυθμένα της 

δεξαμενής (εικ. 26). Η επίχωση της τομής στον ΒΑ Πύργο αποτελείται από ψιλό 

χώμα και χαλίκι, ενώ τα κατώτερα τμήματά της αποτελούνται από σχιστόλιθους 
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διαφόρων μεγεθών που προέρχονται από τα κατακρημνισθέντα τμήματα των 

τοίχων. 

Μέσα στην επίχωση βρέθηκαν μεταλλικά αντικείμενα, αρκετά κομμάτια από 

υδραυλικό και συνδετικό κονίαμα, όπως και βυζαντινά όστρακα με πράσινη 

εφυάλωση. Εγχάρακτα βυζαντινά όστρακα με την ίδια πράσινη απόχρωση από την 

κεραμική του Φρουρίου του Κάτω Κάστρου έχουν χρονολογηθεί από τον 13ο 

μέχρι τον 15ο αι. 

Στις παρειές της τομής, στον νότιο και δυτικό τοίχο της δεξαμενής, σώζεται 

κατά τόπους το υδραυλικό κονίαμα (εικ. 27). Ο πυθμένας της δεξαμενής βρέθηκε 

σε βάθος 1,75 μ. από τη σημερινή στάθμη της επίχωσης στο εσωτερικό του 

κτίσματος, με ανέπαφη την επίστρωση το υδραυλικού κονιάματος. Κατά μήκος 

της βάσης του νότιου και του δυτικού τοίχου, μέσα στην τομή, το υδραυλικό 

κονίαμα σώζεται σε ύψος 0,20 μ. και πάχος 0,05 μ. Στο τμήμα του πυθμένα που 

έχει αποκαλυφθεί, διαπιστώνεται ελαφρά κλίση με φορά από τη νοτιοδυτική γωνία 

διαγώνια προς το κέντρο της δεξαμενής. Με την ανεύρεση του πυθμένα το 

συνολικό ύψος της κινστέρνας στο εσωτερικό του ΒΑ Πύργου είναι 5,25 μ. 

Ο ΒΑ Πύργος συνανήκει κατασκευαστικά με το εξωτερικό τείχος, εφόσον 

είναι ενταγμένος στον περίβολο. Επομένως χρονολογείται και αυτός από την α’ 

οικοδομική φάση του Κάστρου, στο α’ μισό του 13ου αι., όπως και ο Κεντρικός 

Πύργος. 
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γ . Η ΒΑ ΟΙΚΙΑ – ΣΚΑΜΜΑ Δ 

 

«ΒΑ Οικία» είναι η συμβατική ονομασία ενός ερειπωμένου ορθογώνιου 

κτίσματος πού βρίσκεται σε μικρή απόσταση βορειοανατολικά του Κεντρικού 

Πύργου (σχ. XI, III, VII). Η ΒΑ Οικία είναι ορθογώνια, μονώροφη, με 

υδατοδεξαμενή (κινστέρνα), έχει μήκος 8 μ. και πλάτος 4,70 μ. Η υδατοδεξαμενή, 

λόγω της κλίσης του εδάφους, είναι υπόγεια από τη δυτική και νότια πλευρά, ενώ 

εμφανίζεται ως ισόγεια από ανατολικά και βόρεια. Πρόκειται για θολωτή 

δεξαμενή, για την κατασκευή της οποίας έγινε εν μέρει εκμετάλλευση των 

φυσικών βραχισμών στη δυτική και νότια πλευρά της (εικ. 29, 31-33). Η Οικία 

είναι οικοδομημένη στη βορειοανατολική πλευρά του βραχώδους εδαφικού 

εξάρματος που δεσπόζει στο μέσον περίπου του αμυντικού περιβόλου, σε 

ελάχιστη απόσταση από τον Κεντρικό Πύργο του Κάστρου (εικ. 28). 

Συγκεκριμένα, η νοτιοδυτική λοξή εγκοπή (φαλτσογωνία) της Οικίας απέχει μόλις 

2,35 μ. από τον Πύργο. 

Από την ερειπωμένη ΒΑ Οικία οι τοίχοι που είναι ορατοί σήμερα έχουν τις 

εξής διαστάσεις: α) Ο δυτικός στενός τοίχος σώζεται σε όλο του το μήκος 4,70 μ., 

με πάχος 0,73 μ. και μέγιστο σωζόμενο ύφος εσωτ. 5,50 μ. από τον πυθμένα της 

δεξαμενής και εξωτ. 2,20 μ. από την έδραση του πάνω στον φυσικό βράχο, β) ο 

νότιος τοίχος, στον οποίο ανοίγεται η πύλη εισόδου στον όροφο της Οικίας, 

σώζεται σε όλο του το μήκος, 8 μ., με πάχος 0,85 μ., και μέγιστο σωζόμενο ύψος 

εσωτ. 5,80 μ. από τον πυθμένα της δεξαμενής και εξωτ. 2,03 μ. από την έδρασή 

του στον φυσικό βράχο, γ) ο ανατολικός τοίχος, από τον οποίο έχει αποκαλυφθεί 

το νοτιότερο τμήμα του σε μήκος 1,84 μ. από τη νοτιοανατολική γωνία της Οικίας, 

έχει πάχος 0,65 μ. και μέγιστο σωζόμενο ύψος εξωτ. 2,43 μ. από τη στάθμη της 

επίχωσης και δ) ο βόρειος τοίχος, από τον οποίο έχει αποκαλυφθεί το δυτικότερο 

τμήμα του σε μήκος 0,65 μ. από τη βορειοδυτική γωνία του κτίσματος, έχει 

μέγιστο σωζόμενο ύψος εσωτερικά από τον πυθμένα της δεξαμενής 2,85 μ. Η 

εξωτερική πλευρά του βορείου τοίχου δεν έχει ανασκαφεί. Τα ανώτερα τμήματα 

του δυτικού και του νοτίου τοίχου, από το δάπεδο του ορόφου και επάνω, 
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σώζονται σε μέγιστο ύψος 1,85 μ. και 1,70 μ., αντίστοιχα, και ανήκουν στον 

όροφο της Οικίας (εικ. 33). 

Από τη διατηρούμενη οικοδομική κατασκευή της ΒΑ Οικίας επισημαίνουμε 

τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: 

 Η εξωτερική νοτιοδυτική γωνία της διαμορφώνεται σε κάθετη λοξή εγκοπή 

(φαλτσογωνία) (σχ. IX α, εικ. 61, 62), τεχνικό και μορφολογικό στοιχείο που 

απαντά στη μεσαιωνική περίοδο στον νησιωτικό και ελλαδικό χώρο1. Πρόκειται 

για δύο κατεργασμένους πωρόλιθους, έναν οριζόντιο στη βάση και έναν δεύτερο 

κάθετο, που συνδέονται με παχιά στρώση ασβεστοκονιάματος. Και οι δύο 

πωρόλιθοι σχηματίζουν τη φαλτσογωνία που φτάνει σε ύψος 0,45 μ. και πλάτος 

0,18 μ. Ο χαμηλότερος πωρόλιθος είναι μικρών διαστάσεων, μήκους 0,20 μ. και 

ύψους 0,15 μ., ενώ ο υπερκείμενος είναι μεγαλύτερος, μήκους 0,35 μ. και ύψους 

0,30 μ. Στις επιφάνειες τους διακρίνονται τα Ίχνη της κατεργασίας τους 

(λαξεύσεις) με σμίλη (κοινώς ντεσιλίδικο). 

Η είσοδος της Οικίας, που ανοίγεται στον νότιο τοίχο (σχ. III, VII, VIII) έχει 

μήκος 1 μ. και πλάτος το πάχος του τοίχου (0,85 μ.). Η δυτική παρειά της απέχει 

μόλις 2,40 μ. από τη νοτιοδυτική γωνία (φαλτσογωνία). Κατά την ανασκαφή του 

1995, όταν ανασκάφηκε η εξωτερική πλευρά του νοτίου τοίχου της Οικίας 

αποκαλύφθηκε τετράπλευρο διαμπερές άνοιγμα (αγωγός;) (εικ. 65, 35, 36) σε 

απόσταση 0,70 μ. κάτω από την πύλη της Οικίας και 0,60 μ. από τη δυτική 

παρειά της, σε ύψος 0,16 μ. πάνω από τους βραχισμούς. Το τετράπλευρο άνοιγμα 

έχει ύψος 0,17 μ. και πλάτος 0,14 μ. (άνω πλευρά) και 0,11 μ. (κάτω πλευρά). 

Το άνοιγμα διαιρείται κατά πλάτος με οριζόντιο χώρισμα πάχους 0,01-

0,02μ., πού αποτελείται από ασβεστοκονίαμα με ενίσχυση από μικρά τμήματα 

σχιστολίθων, σε όλο το υπάρχον μήκος του. Το εσωτερικό του ήταν επιχωμένο 

(χώμα, άμμος, ασβεστοκονιάματα, μικροί λίθοι) και σε βάθος 0,15 μ. από την 
                                                 
1 Πρβλ. Αν. Κ. Ορλάνδου, «Συμπληρωματικαί τινές παρατηρήσεις περί των εν Μυστρά 

Παλαιολογείων οικιών», Λακωνικαί Σπουδαί 2, 1975, σ. 84, εικ. 33 και Γ. Α. Μέγα, «Αι αγροτικαί 

οικήσεις της Άνδρου», Χαριστήριον εις Αναστασιον Κ. Ορλάνδον, τ. Δ’, Αθήναι 1967, σ. 90, πίν. 

XVIII, 1 (= Λαογραφία 26, 1968 – 1969, σ. 458, πίν. XVII, 1), ερειπωμένο σπίτι στον Κατάκοιλο, 

πίν. XXXI, 3 (= Λαογραφία, ο.π., πίν. XXX, 3), σπίτι στον Κάτω Φελλό. 
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έξοδο του βρέθηκε νόμισμα, δηνάριο τορνήσιο Τήνου, επί Γεωργίου Γκύζη (1303-

1311) . 

Η παρουσία του τετράπλευρου ανοίγματος (αγωγού;), καθώς και ο λόγος 

διαιρέσεώς του, δεν μπορούν να ερμηνευθούν επαρκώς λόγω της εκτεταμένης 

καταστροφής του κτιρίου. Ίσως άνηκε στο υδραυλικό σύστημα της ΒΑ Οικίας. Στο 

ίδιο σύστημα άνηκε και ο πήλινος στρογγυλός αγωγός (υδρορροή)1 (εικ. 30, πίν. 

XV α), διαμέτρου 0,10 μ., ενδομημένος μέσα σε κατακόρυφη διαμόρφωση 

τετράπλευρης διατομής (0,25x0,30 μ.) στον πυρήνα του στενού δυτικού τοίχου, 

τμήματα του οποίου σώζονται ακόμη in situ. Ο αγωγός αυτός συγκέντρωνε τα 

όμβρια ύδατα από τη στέγη της Οικίας και τα διοχέτευε στη δεξαμενή. Συνεπώς η 

Οικία είχε έναν κατοικήσιμο όροφο με δώμα, το οποίο πρέπει να είχε κλίση προς 

τη δυτική πλευρά για να επιτυγχάνεται η διοχέτευση των ομβρίων υδάτων στη 

δεξαμενή. Σε κάποιο σημείο του δαπέδου στο εσωτερικό της Οικίας θα υπήρχε 

άνοιγμα (στόμιο) για την άντληση του νερού. 

Το ανατολικό άκρο του νοτίου τοίχου της Οικίας καταλαμβάνει μικρό τμήμα 

του 3ου, 4ου και 5ου αναβαθμού της παλαιότερης Κλίμακας Γ (α’ μισό 13ου αι., βλ. 

Σκάμμα Ε3, σ. 88, σχ. VII, VIII). Στο σημείο αυτό, στην εξωτερική του πλευρά, 

κτίστηκε ένας πρόσθετος τοίχος του οποίου ο αρμός σύνδεσης με τον νότιο τοίχο 

της Οικίας είναι εμφανής. Ο πρόσθετος αυτός τοίχος πού σώζεται σε μήκος 1,20 

μ. και μέγιστο πάχος 0,40μ. στο ανατολικό του άκρο, βαίνει μειούμενο προς 

δυσμάς. Εδράζεται και αυτός πάνω στον 3ο, 4ο και 5ο αναβαθμό της Κλίμακας Γ 

(εικ. 68 – 70). Στη στάθμη του 5ου (κατώτερου) αναβαθμού της νεότερης Κλίμακας 

Δ, ο πρόσθετος αυτός τοίχος διακόπτεται. Θα πρέπει εδώ να παρατηρηθεί ότι κατά 

μήκος της Κλίμακας Δ ο νότιος τοίχος της Οικίας είναι επιχρισμένος με κονίαμα 

                                                 
1 Στην οικία Δ του Μουχλίου (Αρκαδία) υπάρχουν εντοιχισμένοι στην τοιχοποιία δύο κάθετοι 

σωλήνες για τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων στην υπόγεια δεξαμενή της, ένας στη δυτική 

πλευρά της, στρογγυλός, και άλλος στην ανατολική, τετράγωνος, βλ. Ν. Μουτσοπουλου, «Βυζαντινά 

σπίτια στο Μουχλί της Αρκαδίας», Βυζαντινά 13 (Δώρημα στον Ί. Καραγιαννοπουλο), 1985, σ. 334-

5, εικ. 7, 8, του ιδίου, «Από την βυζαντινή Καρύταινα», ο.π., σ. 147. Τη διπλή αυτή μορφή του 

αγωγού (στρογγυλός και ορθογώνιος) συναντούμε ίσως και στην Άνδρο. 

 



 120

πάχους 0,05 - 0,06 μ., έτσι ώστε το βόρειο άκρο των βαθμίδων της Κλίμακας Δ να 

εισχωρεί μέσα στο επίχρισμα (βλ. Σκάμμα Ε3, σ. 87). 

Η έδραση του πρόσθετου τοίχου πάνω στο βόρειο άκρο των κατωτέρων 

βαθμίδων της Κλίμακας Γ δηλώνει ότι ο πρόσθετος τοίχος, όπως άλλωστε και ο 

νότιος τοίχος της Οικίας, είναι μεταγενέστεροι από αυτήν, κτίστηκαν όμως όταν η 

παλαιότερη αυτή κλίμακα ήταν ακόμη εν χρήσει ή, έστω, ορατή. Τέλος, μικρό 

κτιστό αδιαμόρφωτο τοιχάριο παρακολουθείται από τη νοτιοδυτική γωνία 

(φαλτσογωνία) της Οικίας και σε μήκος 1 μ. προς ανατολάς, χωρίς όμως να 

συνέχεται με τον πρόσθετο τοίχο. 

Κατά την οικοδόμηση της ΒΑ Οικίας, ο δυτικός στενός της τοίχος κατέλαβε 

τμήμα της παλαιάς Κλίμακας Β, η οποία θεωρείται σύγχρονη με την Κλίμακα Γ 

(α’ μισό 13ου αι., βλ. Σκάμμα Ε1 σ. 84, σχ. VI – VIII, εικ. 63, 64). 

Μικρό δείγμα του δαπέδου του εσωτερικού της Οικίας διατηρείται στη 

νοτιοδυτική γωνία του ορόφου (εικ. 30, 33), ενώ ίχνη του διακρίνονται επίσης και 

κατά μήκος του νότιου τοίχου. Πάνω δηλαδή από τους σχιστόλιθους του θόλου 

της δεξαμενής υπήρχε στρώση θαλασσίων μικρών βότσαλων συνδεδεμένων με 

κονίαμα και με επίστρωση λευκού ισχυρού ασβεστοκονιάματος, που αποτελούσε 

το δάπεδο του ορόφου. Το πάχος του βοτσαλωτού δαπέδου φαίνεται ότι ανερχόταν 

σε 0,02 - 0,03μ. Η στάθμη του δαπέδου ήταν χαμηλότερη από το κατώφλι της 

εισόδου. 

Λευκό ασβεστοκονίαμα με προσμείξεις θαλασσίων μικρών βότσαλων 

καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια του νοτίου τοίχου τόσο στην περιοχή της 

εισόδου όσο και κατά μήκος της νεότερης Κλίμακας Δ. Το ίδιο συμβαίνει και στην 

εξωτερική παρειά του δυτικού στενού τοίχου. Όπως φαίνεται, επίχρισμα 

ασβεστοκονιάματος κάλυπτε όλες, τις εξωτερικές τουλάχιστον, πλευρές της Οικίας. 

Το μονό σωζόμενο σήμερα άνοιγμα της ΒΑ Οικίας είναι η θύρα εισόδου της. 

Όμως, κατά την επιφανειακή αποχωμάτωση της δεξαμενής ανευρέθηκαν τμήματα 

κατεργασμένων πωρόλιθων, κυρτών και τετράπλευρων, πού ίσως να ανήκαν σε 

ανοίγματα του ορόφου της Οικίας. 

Η διαρρύθμιση τού εσωτερικού χώρου της Οικίας μας είναι άγνωστη. 

Πιθανότατα ο όροφος, με εμβαδόν 37,60 μ2, ήταν ενιαίος, χωρίς διαιρέσεις. Σε 
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κάποιο σημείο του δαπέδου θα υπήρχε το άνοιγμα (στόμιο) για την άντληση του 

νερού από τη δεξαμενή. 

Η στέγαση της ορθογώνιας Οικίας, όπως προαναφέραμε, γινόταν με επικλινές 

προς τα δυτικά δώμα. Ενδεχομένως οι περιμετρικοί τοίχοι να υψώνονταν πολύ 

πάνω από το δώμα, ως επάλξεις. Βέβαια, ενδείξεις για την υπόθεση αυτή δεν 

έχουμε, όμως η θέση της Οικίας προς την ανοικτή θάλασσα (όρμο) και το 

περιτείχισμα καθιστά πιθανή την οικοδομική αυτή λεπτομέρεια. Σ’ αυτή την 

περίπτωση το δώμα της Οικίας θα χρησίμευε και ως ένας επιπλέον χώρος 

παρατήρησης και φύλαξης (σκοπιάς) του Κάστρου. 

Οι διατηρούμενοι τοίχοι του ορόφου δεν σώζονται σε ικανό ύψος· έτσι, δεν 

μπορούμε να διαπιστώσουμε αν η οροφή του ήταν θολωτή (καμάρα). Είμαστε 

όμως αυτής της άποψης διότι θα υπήρχαν κατασκευαστικές δυσκολίες για τη 

ζεύξη των μακρών τοίχων (απόσταση 4,70 μ.) με πέτρινους δοκούς (μακρόνια) και 

σχιστολιθικές πλακες1 η ξύλινα δοκάρια. 

Η ανασκαφή στο εσωτερικό της Οικίας – Σκάμμα Δ’ άρχισε το 1992 με την 

αποχωμάτωση στο εσωτερικό της δεξαμενής και ολοκληρώθηκε το 1993. Η 

δεξαμενή ήταν καταχωμένη (εικ. 28) μέχρι τη σωζόμενη επιφάνεια του ανατολικού 

στενού τοίχου της Οικίας. 

Η επιφανειακή επίχωση μέχρι βάθους 0,60 μ. περιείχε χώμα ασπριδερό, 

λόγω θραύσης των συνδετικών ασβεστοκονιαμάτων, ακατέργαστους σχιστόλιθους 

διαφόρων μεγεθών, πολλοί από τους οποίους διατηρούσαν στην επιφάνειά τους 

επίστρωση συνδετικού κονιάματος, λευκά θαλασσιά μικρά βότσαλα με 

ασβεστοκονίαμα, που ανήκαν στο δάπεδο που κατέρρευσε, όστρακα χρηστικών 

αγγείων και κατεργασμένους πωρόλιθους. Από τους λίθους, αρκετοί με 

ασβεστοκονίαμα, προέρχονται προφανώς από τη θολωτή οροφή της δεξαμενής. 

Προσδιορίσαμε το Σκάμμα Δ: παράλληλα και σε όλο το μήκος του νοτίου και 

δυτικού τοίχου (σχ. III, VI, VII) εσωτερικά της δεξαμενής και σε επαφή με αυτούς 

(εικ. 29), χαράξαμε τόμοι πλάτους 0,60 μ., για να εντοπίσουμε τον πυθμένα της 

                                                 
1 Για τους παραδοσιακούς τρόπους στέγασης κτισμάτων στην Άνδρο, βλ. Γ. Α. Μέγα, ο.π., 84 

κ.εξ. (= Λαογραφία, ο.π., 452 κ.εξ.). 
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δεξαμενής και να ελέγξουμε το δάπεδό της, να εξετάσουμε τον τρόπο δόμησης και 

έδρασης τόσο του νότιου όσο και του δυτικού τοίχου, στον οποίο είναι 

ενδομημένος, όπως είδαμε, ο πήλινος υδραγωγός (εικ. 30, 33, πίν. IV α). Στη 

νοτιοανατολική γωνία της κινστέρνας αφέθηκαν μάρτυρες (εικ. 34). 

Η ανασκαφή του Σκάμματος Δ υπήρξε, λόγω της θέσης του, επίπονη και 

χρονοβόρα. Συνοπτικά τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: τον πυθμένα της 

δεξαμενής αποτελεί ο φυσικός βράχος με τους ανώμαλους βραχισμούς, χωρίς 

επεμβάσεις εξομάλυνσης της επιφάνειάς του. Το βάθος της ανασκαφής στον νότιο 

και δυτικό τοίχο κατέληξε, ανάλογα με τη φυσική διαμόρφωση των βραχισμών 

στον πυθμένα της δεξαμενής, κατά μήκος μεν του νότιου τοίχου σε 1,80 μ. έως 

και 2,35 μ., ενώ κατά μήκος του δυτικού τοίχου έφθασε τα 2 – 2,20 μ. Για την 

κατασκευή της δεξαμενής έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό εκμετάλλευση του φυσικού 

βράχου, τον οποίο συμπληρώνουν τμήματα τοιχοποιίας (εικ. 29, 31 – 33). Ο 

θόλος της δεξαμενής έχει ολόκληρος καταπέσει. Στον βόρειο και νότιο τοίχο 

σώζονται σε ικανοποιητικό βαθμό οι γενέσεις του θόλου, δεν είναι όμως δυνατόν 

να διακριβωθεί η άμορφη του (οξυκόρυφος ή ημικυκλινδρικός). 

Η συστηματικά ανασκαφείσα επίχωση στο σκάμμα κατά μήκος του νότιου 

τοίχου (από βάθος 0,60 μ. έως 1,80 μ. και 2,35 μ.) δεν παρουσιάζει σαφή 

στρωματογραφία και αποτελείται από τα υλικά δομής του κρημνισθέντος 

κτίσματος – χώμα, σχιστόλιθοι διαφόρων μεγεθών, ελάχιστοι πωρόλιθοι μικρών 

διαστάσεων (Ίσως από τμήματα μεγαλύτερων τεμαχίων πωρόλιθων) και 

ασβεστοκονίαμα. Σε βάθος 1,80 μ. η επίχωση εμφάνισε στρώση λεπτόκοκκης 

θαλάσσιας άμμου. Επάνω στον φυσικό βράχο του πυθμένα, ανάμεσα στις 

κοιλότητες, εντοπίστηκαν μικροί σβόλοι και τρίμμα συνδετικού 

ασβεστοκονιάματος, πιθανότατα υπολείμματα από τη φάση της ανέγερσης του 

κτίσματος. Και το σκάμμα κατά μήκος της δυτικής πλευράς της δεξαμενής (μέχρι 

βάθος 2,00 – 2,20 μ.) απέδωσε όμοια σύσταση επίχωσης. Και στην τομή αυτή, 

ακριβώς επάνω από τον βραχώδη πυθμένα της δεξαμενής, καθ’ όλο το μήκος της 

(2,20 μ.), υπήρχε στρώση από λεπτόκοκκη άμμο. Όμοια και στη νοτιοδυτική 

γωνία της δεξαμενής, στο σημείο επαφής του φυσικού βράχου της δεξαμενής με 
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τον στενό δυτικό τοίχο, σε βάθος 0,70 μ., βρέθηκε στρώμα πάχους 0,02 μ. 

λεπτόκοκκης θαλάσσιας άμμου. 

Η λεπτόκοκκη άμμος πάνω στον βραχώδη πυθμένα, πού παρατηρήθηκε σε 

όλες τις τομές της δεξαμενής της ΒΑ Οικίας, πρέπει να εισχώρησε μαζί με τα 

όμβρια ύδατα άπω το δώμα της στη δεξαμενή, μέσω του υπερκείμενου 

προσαγωγού σωλήνα. 

Τόσο ο νότιος όσο και ο δυτικός τοίχος της δεξαμενής, που εδράζονται στον 

βράχο του πυθμένα της, δεν παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς τη δόμησή τους 

ούτε φέρουν επίχρισμα από υδραυλικό κονίαμα (κουρασάνι) (εικ. 29, 31, 32), 

όπως οι κινστέρνες του Κεντρικού και του ΒΑ Πύργου. Προφανώς οι βραχισμοί 

στον πυθμένα της δεξαμενής της ΒΑ Οικίας, το πάχος των τοίχων, αλλά και η 

στερεή και επιμελημένοι δόμηση, τη στεγανοποιούσαν. 

Η κεραμική από το Σκάμμα Δ ήταν διάσπαρτη στην επίχωση, χωρίς 

χρονολογική διαστρωμάτωση – υπήρξε όμως ικανοποιητική σε ποιότητα και 

τυπολογία. Μέσα στην επίχωση βρέθηκαν απροσδιόριστα μεταλλικά αντικείμενα 

με ίχνη καύσης, μεταλλικά καρφιά και όστρακα εφυαλωμένης υστεροβυζαντινής 

(αρχές 13ου αι. – 14ου αι.) και οθωμανικής (16ου – 18ου αι.) κεραμικής. Στο 

σκάμμα κατά μήκος του δυτικού τοίχου, όπου και ο σωλήνας απορροής των 

ομβρίων υδάτων, περισυνελέγησαν τμήματα του πήλινου υδροσωλήνα, μερικά 

μαζί με το ασβεστοκονίαμα προσαρμογής του στην τοιχοποιία. 

Η ανασκαφή και της υπόλοιπης επίχωσης της δεξαμενής ίσως προσδώσει 

συμπληρωματικά στοιχεία για όλο το κτίσμα. 

Ως προς τη χρονολόγηση, στη ΒΑ Οικία διακρίνουμε δύο οικοδομικές 

φάσεις. Κατά την α’ φάση οικοδομείται η Οικία με την κινστέρνα και τον όροφο. Ο 

δυτικός τοίχος της Οικίας καταλαμβάνει τμήμα της Κλίμακας Β, η οποία 

χρονολογείται από το α’ μισό του 13ου αι. (βλ. Σκάμμα Ε1, σ. 84 κ.εξ.) και ο νότιος 

τοίχος της καταλαμβάνει τμήμα της Κλίμακας Γ, επίσης από το α’ μισό του 13ου 

αι. (βλ. Σκάμμα Ε3, σ. 88 κ.εξ.). Επομένως η Οικία είναι μεταγενέστερη τόσο από 

την Κλίμακα Β, την οποία ουσιαστικά αχρηστεύει, όσο και από την Κλίμακα Γ, 

και μπορεί να τοποθετηθεί στο β’ μισό του 13ου αι. 
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Κατά τη β’ οικοδομική φάση κτίζεται στο ανατολικό άκρο του νότιου μακρού 

τοίχου της Οικίας ο πρόσθετος τοίχος, ο οποίος επίσης καταλαμβάνει μέρος των 

βαθμίδων της Κλίμακας Γ. 

Στις αρχές του 14ου αι. συμβαίνουν οι εξής αλλαγές: η παλαιότερη Κλίμακα Γ 

(επομένως και ο πρόσθετος τοίχος στο ανατολικό άκρο του νότιου τοίχου της 

Οικίας) επιχωματώνεται και επάνω στην επιχωμάτωση αυτή κτίζεται η νεότερη 

Κλίμακα Δ, η οποία οδηγεί στην πύλη του ορόφου της ΒΑ Οικίας. Κατά την 

οικοδόμηση της Κλίμακας Δ δηλαδή επιχωματώθηκε ολόκληρος ο χώρος μπροστά 

από την πύλη της Οικίας, αποφράσσοντας έτσι και καταργώντας το τετράπλευρο 

άνοιγμα (αγωγό;) που βρίσκεται κάτω από αυτήν. Η ανεύρεση του νομίσματος του 

Γ. Γκύζη (1303 – 1311) στο εσωτερικό του αγωγού χρονολογεί τις οικοδομικές 

αυτές εργασίες στις αρχές του 14ου αι. 

Επομένως η α’ και η β’ οικοδομική φάση της ΒΑ Οικίας θα πρέπει να 

χρονολογηθούν μέσα στο β’ μισό του 13ου αι., αφού η ίδρυση της ΒΑ Οικίας είναι 

μεταγενέστερη από τις Κλίμακες Β και Γ (α’ μισό του 13ου αι.) και προγενέστερη 

της Κλίμακας Δ (αρχές 14ου αι.).  

Συμπερασματικά, η αποκαλούμενη «ΒΑ Οικία», στα βορειοανατολικά του 

Κεντρικού Πύργου, ερειπωμένο κτίσμα με κινστέρνα και όροφο, θα πρέπει να είχε 

οχυρό χαρακτήρα (δώμα με επάλξεις), όπως και οι δύο Πύργοι, και να 

εξυπηρετούσε τις ανάγκες διαμονής της μόνιμης άρουρας του Κάστρου από το β’ 

μισό του 13ου αι. και μετά. Κατασκευαστικά όμοια με τους Πύργους, διακρίνεται 

ωστόσο από αυτούς ως προς την κινστέρνα της, απλούστερης μορφής, χωρίς 

επίχρισμα υδραυλικού κονιάματος. Η κινστέρνα ήταν θολωτή, ο θόλος όμως έχει 

καταπέσει και η μορφή του δεν είναι δυνατόν να διακριβωθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Έκτος από τις τομές που ανοίχθηκαν μέσα στα ήδη υπάρχοντα κτίσματα, τον 

Κεντρικό Πύργο, τη ΒΑ Οικία και τον ΒΑ Πύργο, τα ανασκαφικά δεδομένα των 

οποίων αναφέρονται στα οικεία κεφάλαια, σκάμματα ανοίχθηκαν σε διάφορα 

σημεία του Φρουρίου. Σκοπός ήταν η αποκάλυψη τυχόν κτισμάτων, η διερεύνηση 

για την ύπαρξη οικισμού και η ανάδειξη σημαντικών τομέων του Κάστρου, όπως η 

Πύλη εισόδου. 

Έτσι, στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τις ανασκαφικές τομές με τις αναγκαίες 

περιγραφές και την αναφορά των ευρημάτων. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι 

σε όλα τα σκάμματα που ανοίχθηκαν δεν υπάρχουν ασφαλή στρωματογραφικά 

δεδομένα. Οι επιχώσεις αποτελούνται από μπάζα, σχιστολιθικές πέτρες σε 

διάφορα μεγέθη και κομμάτια από συνδετικό κονίαμα, που προέρχονται από τα 

κατακρημνισθέντα τμήματα των τειχών του περιβόλου και των κτισμάτων. Στην 

αναστάτωση της επίχωσης θα πρέπει να συνετέλεσε κυρίως η διάνοιξη 

χαρακώματος κατά μήκος των τειχών του περιβόλου από τους Ιταλούς κατά τον Β’ 

Παγκόσμιο πόλεμο (βλ. Τοπογραφικό, σχ. XI, εικ. 86). 

Κατά την έκθεση των ανασκαφικών δεδομένων τα σκάμματα αναφέρονται ως 

έξης (βλ. σχ. XI, IV – Χ): 

Στη νοτιοδυτική περιοχή του Κάστρου, στην οποία βρίσκεται και η Πύλη 

εισόδου, ανοίχθηκαν τα έξης σκάμματα: το Σκάμμα Α κοντά σε καταχύστρα του 

νότιου τείχους του περιβόλου (σχ. XI, IV, τμήμα τείχους ξ – ο, σημείο ξ2), τα 

Σκάμματα Β και Κ στην περιοχή κοντά στην πύλη του Κάστρου, το Σκάμμα Γ, 

που αποτελεί συνέχεια των Σκαμμάτων Β και Κ, βόρεια της Πύλης εισόδου, στο 

σύστημα τοίχων σε σχήμα Ταυ σε επαφή με το δυτικό τείχος του περιβόλου (σχ. 

IV, XI, τμήμα α – β), και το Σκάμμα Α στο νοτιοδυτικό τμήμα του περιβόλου, 

νότια της πύλης του Κάστρου.  

Στην κεντρική περιοχή του Κάστρου, όπου βρίσκονται ο Κεντρικός Πύργος 

και η ΒΑ Οικία, ανοίχθηκαν τα έξης σκάμματα (σχ. VI): το Σκάμμα ΣΤ, που 
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βρίσκεται βορειοδυτικά του Κεντρικού Πύργου πάνω στο βραχώδες έξαρμα, το 

Σκάμμα Ε, που αφορά το τμήμα που βρίσκεται μεταξύ του Κεντρικού Πύργου και 

της ΒΑ Οικίας, τα Σκάμματα Η και Θ, που αποτελούν τη συνέχεια του Σκάμματος 

Ε, προς νότια και ανατολικά αντίστοιχα. Το μεν Σκάμμα Η βρίσκεται μεταξύ του 

Κεντρικού Πύργου και του ανατολικού αναλημματικού τοίχου (τοίχος 10), το δε 

Σκάμμα Θ στη βόρεια απόληξη του τοίχου 10, μέχρι την περιοχή ανατολικά της 

ΒΑ Οικίας. Το Σκάμμα Ξ βρίσκεται βορειοδυτικά του Κεντρικού Πύργου και 

αποτελεί συνέχεια του Σκάμματος ΣΤ. Το Σκάμμα Ν αφορά το τμήμα νοτιοδυτικά 

του Κεντρικού Πύργου, στη βάση του βραχώδους εξάρματος πάνω στο όποιο 

υψώνεται ο Πύργος. 

Στους λοιπούς ανασκαφικούς τομείς περιλαμβάνονται σκάμματα που 

ανοίχθηκαν σε διάφορα σημεία του Κάστρου (σχ. XI): το Σκάμμα Ζ στο νότιο 

τμήμα του Κάστρου, μεταξύ του Κεντρικού Πύργου και της πύλης, το Σκάμμα Ι 

στο βόρειο τμήμα του Κάστρου, μεταξύ της ΒΑ Οικίας και του βόρειου τείχους του 

περιβόλου (τμήμα θ-κ-λ). Το Σκάμμα Μ ανοίχθηκε κατά μήκος του ανατολικού 

τείχους του περιβόλου (τμήμα λ-μ-μ1) και το Σκάμμα Ο πάνω στο πλάτωμα του 

βράχου που υψώνεται στο νότιο τμήμα του Κάστρου, απέναντι από τον Κεντρικό 

Πύργο. 
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α .Η ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ (σχ. IV, V, XI) 

Σκάμμα Α 

Η ανασκαφή στο Σκάμμα Α ολοκληρώθηκε μέσα στην α’ ανασκαφική 

περίοδο, το καλοκαίρι του 1992. Το σκάμμα, διαστάσεων 2 x 1,10 μ., ανοίχθηκε 

κάθετα προς το νότιο τείχος του περιβόλου (τμήμα ξ-ο), στο σημείο όπου είχε 

επισημανθεί καταχύστρα (σημείο ξ2, εικ. 8, 37). Η επίχωση απετελείτο από 

αργούς λίθους σχιστολιθιάς μεγάλου και μεσαίου μεγέθους και κομμάτια 

συνδετικού κονιάματος από αμμοχάλικο και άσβεστη. Το σκάμμα έφθασε σε 

βάθος 1,30 μ. από την επιφάνεια της επίχωσης μέχρι τον φυσικό βράχο, το 

έδαφος δηλαδή πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε το Φρούριο. Αποκαλύφθηκε ή 

καταχύστρα που βρίσκεται στη στάθμη του φυσικού βράχου στη βάση του 

οχυρωματικού περιβόλου. Πρόκειται για ένα απλό ορθογώνιο άνοιγμα στο πάχος 

τού τείχους (0,75 μ.), πλάτους 0,22 μ. και ύψους 0,42 μ. Η κάτω πλευρά της 

καταχύστρας αποτελείται από σχιστόπλακα με ελαφρά κλίση προς την εξωτερική 

παρειά του τείχους (πίν. IV β). Τα μπάζα της επίχωσης δημιουργήθηκαν από την 

κατακρήμνιση του περιβόλου. 

Στρωματογραφική μελέτη δεν είναι εφικτή. Από τα εφυαλωμένα όστρακα που 

ανασύρθηκαν από ήτα μπάζα, τα χρονολογήσιμα ανήκουν στην υστεροβυζαντινή 

περίοδο, από τον 13ο - 14ο αι. Η καταχύστρα ανήκει κατασκευαστικά στο τείχος 

του περιβόλου και χρονολογείται στο α’ μισό του 13ου αι. 
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Σκάμματα Β και Κ 

Η ανασκαφή στο Σκάμμα Β, μπροστά από την πύλη του Κάστρου και κατά 

μήκος του δυτικού τείχους του περιβόλου προς νότο της πύλης (τμήμα φ-υ), 

ολοκληρώθηκε σε δύο ανασκαφικές περιόδους, το 1992 και 1993. Το Σκάμμα Κ 

αποτελεί συνέχεια του Σκάμματος Β, καταλαμβάνει το τμήμα που εκτείνεται 

βόρεια της πύλης μέχρι το Σκάμμα Γ (εσωτερικά του τμήματος α – β του 

περιβόλου) και ανασκάφηκε κατά την περίοδο του 1995. Η ανασκαφή στα 

Σκάμματα Β και Κ αποσκοπούσε στην έρευνα και ανάδειξη της περιοχής κοντά 

στην Πύλη εισόδου, προς το εσωτερικό του Κάστρου, με την απελευθέρωση από 

τους όγκους των χωμάτων που την είχαν καταχώσει. Η ανασκαφή έφθασε μέχρι 

τον φυσικό βράχο. Η ανασκαφείσα περιοχή εκτείνεται σε απόσταση μέχρι 2,40 μ. 

από την Πύλη εισόδου προς το εσωτερικό του Κάστρου, μέχρι 3,20 μ. κατά μήκος 

του περιβόλου νότια της πύλης έως το Σκάμμα Λ, και μέχρι 6 μ. βόρεια της 

πύλης τέως το Σκάμμα Γ (σχ. XI, IV, V). 

Μπροστά από την Πύλη εισόδου και κατά μήκος του περιβόλου προς νότο 

(τμήμα φ-υ) η επίχωση ήταν σχετικά μικρή, μόλις 0,50 μ., μέχρι τον φυσικό 

βράχο και τη στάθμη στο κατώφλι τής πύλης του Φρουρίου (εικ. 38). Το ύψος της 

επίχωσης αυξάνεται σταδιακά προς τα βόρεια της πύλης, κατά μήκος του 

περιβόλου (τμήμα α-β), έως 2,30 μ., το ύψος δηλαδή της μέγιστης επίχωσης στο 

Σκάμμα Γ. Στο τμήμα αυτό, κατά μήκος του τείχους α-β και σε απόσταση 5,40 μ. 

βόρεια της πύλης, σώζεται το υψηλότερο σημείο του τείχους εσωτερικά, ύψους 

3,90 μ. από την έδρασή του πάνω στον φυσικό βράχο (σημείο β) (εικ. 39-41). 

Νοτιοανατολικά της πύλης και σε απόσταση 1,35 μ. από το τείχος φ-υ, μέσα 

στο Σκάμμα Β, αποκαλύφθηκε τμήμα τοίχου (τοίχος 3) πάχους 0,56 μ., με 

μέγιστο σωζόμενο ύψος 0,35 μ. και μέγιστο σωζόμενο μήκος 1,65 μ., με φορά 

από βορρά προς νότο (εικ. 40). Ο τοίχος 3 είναι θεμελιωμένος πάνω στον βράχο, 

κτισμένος με αργές σχιστολιθικές πέτρες και συνδετικό ασβεστοκονίαμα. Το 

βόρειο άκρο του απέχει μόλις 0,80 μ. από τη νοτιοανατολική πλευρά της πύλης. 

Ο τοίχος αυτός δεν συνέχεται με κανένα από τα σωζόμενα υπολείμματα τοίχων 

που ανασκάφηκαν σε αυτό το τμήμα του Κάστρου (πρβλ. και Σκάμμα Λ). 
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Η επίχωση στα Σκάμματα Β και Κ συνίσταται από πέτρες σχιστολιθικές 

μεγάλου και μικρού μεγέθους και κομμάτια συνδετικού κονιάματος άπω τα 

κατακρημνισθέντα τμήματα του τείχους του περιβόλου. Μέσα στα μπάζα 

βρέθηκαν πολλά όστρακα εισηγμένης δυτικής, υστεροβυζαντινής και οθωμανικής 

εφυαλωμένης κεραμική (13ου έως και 18ου αι.), θραύσματα από χονδροειδή 

αγγεία και λίγα μεταλλικά καρφιά, καθώς και οστά μικρών ζώων. Τα ευρήματα 

αυτά ήταν πυκνότερα κυρίως στα κατώτερα τμήματα της επίχωσης, όσο 

πλησιάζαμε στον φυσικό βράχο. 

Στα βόρεια της πύλης, κατά μήκος του τείχους α-β, στο Σκάμμα Κ, αφέθηκε 

αντέρεισμα κοντά στο υψηλότερο σωζόμενο σημείο του τείχους, για την προστασία 

της στατικότητας του οχυρωματικού περιβόλου. 
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Σκάμμα Γ 

Η ανασκαφή στο Σκάμμα Γ (σχ. IV, V, XI) ολοκληρώθηκε σε δύο 

ανασκαφικές περιόδους, το 1993 και 1994. Κατά την ανασκαφική περίοδο του 

1993 επιχειρήθηκε συνολικός καθαρισμός στην περιοχή αυτή από τη βλάστηση. 

Στα βόρεια της πύλης και σε απόσταση 6 μ. από αυτήν, κοντά στο υψηλότερο 

σήμερα σωζόμενο τμήμα του περιβόλου (σημείο β, ύψος 3,90 μ., εικ. 39-41), 

αποκαλύφθηκε σύστημα τοίχων σε σχήμα Ταυ (εικ. 41). Η κεραία 1 εκτείνεται σε 

μήκος 2,05 μ., έχει πάχος 0,70 μ. και βαίνει από ανατολικά προς δυτικά, 

εγκάρσια ως προς το τείχος του περιβόλου. Η κεραία 2 έχει μήκος 0,80 μ., πάχος 

0,77 μ. και βαίνει από βόρεια προς νότια (σχ. V, εικ. 42-45). Οι τοίχοι είναι 

κτισμένοι με μεγάλες σχιστολιθικές πλάκες και ενδιάμεσα μικρότερες, 

συνδεδεμένες με Ισχυρό συνδετικό κονίαμα, όπως και τα τείχη του περιβόλου. Η 

τοιχοποιία είναι ενιαία και οι δύο τοίχοι ανήκουν στην γίδια οικοδομική φάση. 

Η επίχωση στο μέρος αυτό είχε σημαντικό βάθος· κατά μήκος της νότιας 

πλευράς έφθανε το 1,80 μ. μέχρι τον φυσικό βράχο, το σημείο έδρασης των 

τοίχων σε σχήμα Ταυ, ενώ, λόγω του ανώμαλου βραχισμού, το βάθος κατά μήκος 

της βόρειας πλευράς του συστήματος φθάνει τα 2,30 μ. Η επίχωση αποτελείται 

από μεγάλες και μικρές σχιστολιθικές πέτρες, με κομμάτια συνδετικού 

κονιάματος από τα καταπεσόντα τμήματα του οχυρωματικού περιβόλου και χώμα 

λεπτόκοκκο, υγρό κοντά στον φυσικό βράχο. Περισυνελέγησαν όστρακα 

εφυαλωμένων αγγείων υστεροβυζαντινής και δυτικής εισηγμένης κεραμικής (13ου 

- 15ου αι.), κομμάτια από χονδροειδή αγγεία, λίγα μεταλλικά καρφιά και οστά 

μικρών ζώων. Σε βάθος 1,65 μ. στη βόρεια πλευρά του συστήματος, μέσα στο 

υγρό χώμα βρέθηκε φθαρμένο φράγκικο νόμισμα, από τα μέσα του 13ου μέσα 

14ου αι.  

Το σύστημα των τοίχων 1 και 2 βρίσκεται σε επαφή με τον οχυρωματικό 

περίβολο στο σημείο β, με εμφανή τη ραφή (εικ. 42). Τα μέτωπα των τοίχων είναι 

ευκρινή σε όλες τις πλευρές, πρόκειται δηλαδή για μια αυτόνομη κατασκευή της 

οποίας η τοιχοποιία δεν συνεχίζεται ούτε και συνέχεται με άλλο κτίσμα, όπως 

αποδείχθηκε από την ανασκαφική έρευνα στη γύρω από το σύστημα των τοίχων 

περιοχή. Το σύστημα είναι κτισμένο επάνω σε βραχισμό που δημιουργεί 
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ανισόπεδη έδραση (εικ. 43), η οποία συμπληρώθηκε καταλλήλως με την 

τοιχοποιία με παράλληλη λάξευση τμημάτων του βράχου. Στη δυτική παρειά του 

τοίχου 2, το συνολικό ύψος του οποίου φτάνει το 1,80 μ, παρατηρείται ραφή η 

οποία εκτείνεται κάθετα, από την άνω απόληξη του τοίχου μέχρι την έδρασή του 

(εικ. 44). Στην ανατολική παρειά του παρατηρείται στο ίδιο περίπου ύψος με τη 

ραφή ρωγμή που επικαλύπτεται από ίχνη λευκού επιχρίσματος (εικ. 45).  

Λόγω του ανώμαλου βραχισμού πάνω στον όποιο εδράζεται το σύστημα 

τοίχων σε σχήμα Ταυ, το ύψος των τοίχων ποικίλλει: στη βορειοδυτική γωνία του 

συστήματος το ύψος είναι 1,75 μ., στη βορειοανατολική γωνία 1,40 μ. και στη 

νοτιοδυτική γωνία 1,80 μ. Η σκοπιμότητα της κατασκευής δεν είναι ευκρινής. Το 

πιθανότερο είναι ότι ως αυτόνομο κτίσμα θα πρέπει μάλλον να ταυτιστεί με 

αμυντική κατασκευή, σε επαφή με ένα ευπρόσβλητο τμήμα του οχυρωματικού 

περιβόλου, και πρέπει να κτίστηκε μετά τον περίβολο, στον 13ο - 14ο αι. 
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Σκάμμα Λ 

Το Σκάμμα Λ ανασκάφηκε σε δύο περιόδους, το 1995 και 1996. 

Καταλαμβάνει ολόκληρο το σωζόμενο σήμερα νοτιοδυτικό τμήμα του Φρουρίου 

(σχ. IV, V, XI, εικ. 46). Προς βορρά εκτείνεται μέχρι το νότιο άκρο του τοίχου 3, 

που συμπεριλαμβάνεται μέσα στο Σκάμμα Β (περιοχή της πύλης του Κάστρου 

εντός του περιβόλου) και προς τα ανατολικά συναντά το Σκάμμα Α (όπου 

βρίσκεται η καταχύστρα στο σημείο ξ2 του νότιου τείχους του περιβόλου). Στο 

Σκάμμα Λ η ανασκαφή αποσκοπούσε στη διερεύνηση για τον καθορισμό της 

μορφής των κτισμάτων στη σωζόμενη σήμερα νοτιοδυτική γωνία του Κάστρου και 

κυρίως στην τυχόν ανεύρεση υπολειμμάτων οχυρωματικού πύργου, αντίστοιχου 

με τον βορειοανατολικό οχυρωματικό πύργο του Κάστρου, όπως δηλώνεται στο 

χαρακτικό του Tournefort, περί το 1700 (εικ. 88). 

Το Σκάμμα Λ έχει σχήμα σχεδόν τετράγωνο, οι μακρές του πλευρές 

εκτείνονται σε μήκος 7,40 μ. και οι στενές σε μήκος 7 μ. Σε βάθος 1,30 μ. από 

την επιφάνεια της επίχωσης αποκαλύφθηκε η θεμελίωση ορθογώνιου κτίσματος 

πού βαίνει παράλληλα και σε επαφή με το νότιο τείχος του περιβόλου. Πρόκειται 

προφανώς για κτίσμα πού χρησιμοποιούσε ως πίσω τοίχο τμήμα του εξωτερικού 

νότιου περιβόλου και χωριζόταν κατά το μήκος του σε δύο επιμήκεις χώρους από 

εσωτερικό τοίχο (εικ. 47). Η βόρεια μακρά πλευρά του (τοίχος 4) σώζεται σε 

μέγιστο μήκος 3,10 μ., πάχος 0,68 μ. και ύψος 0,48 μ. Ο μεσαίος τοίχος (τοίχος 

6) σώζεται σε μέγιστο μήκος 4,20 μ., πάχος 0,78 μ. και ύψος 0,65 μ. Ο δυτικός 

τοίχος του κτίσματος (τοίχος 5) διατηρείται σε μέγιστο μήκος 1,95 μ., πάχος 0,82 

μ. και ύφος 0,28 μ., βαίνει παράλληλα προς το σωζόμενο δυτικό τείχος του 

οχυρωματικού περιβόλου και σε απόσταση 1,10 μ. από αυτό. Ο δυτικός τοίχος 

(τοίχος 5) του κτίσματος θα συνέχιζε αρχικά προς νότο, μέχρι το εξωτερικό τοίχος 

του περιβόλου (σχ. IV, XI, τμήμα ο-π). Για την προέκταση αυτή του τοίχου 5 είχε 

χρησιμοποιηθεί στη θεμελίωση ο φυσικός βράχος, πάνω στον όποιο διακρίνονται 

τα ίχνη της πορείας του τοίχου. Το νότιο τείχος του περιβόλου (τμήμα ξ2-ο) που 

αποτελούσε τον πίσω τοίχο του ορθογώνιου κτίσματος, σώζεται σε ύψος 1,35 μ. 

και πάχος 0,65 μ. Η ανατολική πλευρά του κτίσματος, στο τμήμα που συναντά το 

Σκάμμα Α, είναι τελείως κατεστραμμένη· έτσι, το συνολικό του μήκος μας είναι 
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άγνωστο (εικ. 48). Οι δύο επιμήκεις χώροι που δημιουργούνται στο εσωτερικό του 

κτιρίου έχουν πλάτος ο βόρειος (μεταξύ των τοίχων 4 και 6) 2 μ. και ο νότιος 

(μεταξύ του τοίχου 6 και του περιτειχίσματος, τμήμα ξ2-ο) 2,60 μ. Η τοιχοποιία 

αποτελείται από αργολιθοδομή με σχιστολιθικές πέτρες και συνδετικό κονίαμα 

και οι τοίχοι είναι θεμελιωμένοι επάνω στον φυσικό βράχο, τοιχοποιία δηλαδή και 

τρόπο θεμελίωσης κοινά σε όλα τα κτίσματα του Κάστρου. 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία εικάζεται ότι το κτίσμα θα ήταν ισόγειο, 

οι δε εσωτερικοί επιμήκεις χώροι θα επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω 

ανοιγμάτων που θα διατρυπούσαν τον εσωτερικό μακρό τοίχο 6 (εικ. 47-49). 

Μέσα στην επίχωση του Σκάμματος Λ βρέθηκαν, κυρίως κατά μήκος του 

νότιου τείχους του περιβόλου, σχιστολιθικές πέτρες μεγάλου και μεσαίου 

μεγέθους και κονιάματα από τα καταπεσόντα τείχη. Σε κοιλότητα του φυσικού 

βράχου, στο βορειοδυτικό τμήμα του σκάμματος, βρέθηκε αιχμή βέλους (αρ. 2) 

του 13ου - 14ου αι. Περισυνελέγησαν επίσης οστά μικρών ζώων και μεγάλος 

αριθμός εφυαλωμένων οστράκων με μεγαλύτερη συγκέντρωση κυρίως στο δυτικό 

τμήμα του σκάμματος. Η χρονολογήσιμη κεραμική ανήκει στην πλειονότητα της 

στον 13ο - 14ο αι., με δείγματα από τον 15ο και τον 16ο αι. 

Η θεμελίωση του κτίσματος που αποκαλύφθηκε στο Σκάμμα Λ δεν 

συσχετίζεται με οχυρωματικό πύργο. Πρόκειται για επίμηκες ορθογώνιο κτίριο, 

όπως αναφέρεται παραπάνω, που εκτεινόταν κατά μήκος του νότιου τείχους του 

οχυρωματικού περιβόλου. Η γειτνίαση με την πύλη του Κάστρου δείχνει ότι θα 

πρέπει να πρόκειται για κτίσμα που εξυπηρετούσε τις ανάγκες της φρουράς. 

Σύμφωνα με τα ανασκαφικά ευρήματα το κτίριο μπορεί να χρονολογηθεί από τον 

13ο - 14ο αι. 

Στο εσωτερικό του κτίσματος, προς τη βορειοδυτική γωνία του βόρειου 

επιμήκους χώρου βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός in situ (εικ. 50) σε ελεύθερη 

ταφή και σε ύπτια εκτεταμένη στάση πάνω στον φυσικό βράχο, σε βάθος 1,20 μ. 

από την επιφάνεια της επίχωσης. Δεν επισημάνθηκαν κτερίσματα που μπορούν να 

συσχετιστούν με την ταφή, έκτος από μπρούντζινο κούμπωμα (είδος κόπιτσας) 

που βρέθηκε πάνω στον σκελετό, στο ύψος του στέρνου, και θα πρέπει να άνηκε 

σε ένδυμα. Ο προσανατολισμός του σκελετού είναι από δυτικά προς ανατολικά 
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και η γενικότερη θέση του σώματος ελαφρά διαγώνια ως προς τους τοίχους 4 και 

6. Όπως προκύπτει από τα ανασκαφικά δεδομένα, η ταφή έγινε μετά την 

καταστροφή του κτιρίου και τη δημιουργία της επίχωσης, πάντως σε άγνωστη 

χρονική στιγμή. Από τον σκελετό σώζεται το μεγαλύτερο τμήμα του σώματος, ενώ 

το κρανίο, οι χείρες και ή άκροι πόδες σώζονται τμηματικά. Από τη μελέτη των 

οστών προκύπτει ότι ο σκελετός άνηκε σε άνδρα ύψους 1,62 μ., ηλικίας περίπου 

σαράντα ετών (βλ. Παράρτημα). 

Από τον οχυρωματικό πύργο που υψωνόταν στη νοτιοδυτική γωνία του 

περιβόλου, σύμφωνα με το χαρακτικό του Tournefort (εικ. 88), δεν βρέθηκε 

κανένα ίχνος στο Σκάμμα Λ. Όπως εκτίθενται παραπάνω σχετικά με τον 

περίβολο,1 ο πύργος αυτός, αντίστοιχος με τον ΒΑ, θα υψωνόταν στην 

κατεστραμμένη σήμερα νοτιοδυτική γωνία του περιβόλου, η αρχική μορφή της 

οποίας δεν είναι δυνατόν πλέον να αποκατασταθεί. 

Η ύπαρξη ενός πύργου πάντως στη γωνία αυτή του περιβόλου εξηγείται 

πολλαπλά: αποσκοπεί στην ενίσχυση του περιτειχίσματος άλλα και στην 

προστασία της πύλης του Κάστρου, η οποία ανοιγόταν σε απόσταση 4,25 μ. 

βόρεια του πύργου. Ο νοτιοδυτικός οχυρωματικός πύργος έχει καταστραφεί 

συμπαρασύροντας και ολόκληρη τη γωνία π του περιβόλου. 

Στη νοτιοδυτική γωνία του Σκάμματος Λ, σε μικρή απόσταση από το 

σωζόμενο νότιο τείχος του οχυρωματικού περιβόλου, ήταν ορατά και πριν την 

ανασκαφή δύο αποτμήματα κιόνων (εικ. 53): 

α) απότμημα κυλινδρικού κίονα από λευκό μάρμαρο, ύψους 0,52 μ. και 

διαμέτρου 0,28 μ., ρωμαϊκών ή χριστιανικών χρόνων. Με την ανασκαφή 

αποκαλύφθηκε η έδραση του κίονα σε κοιλότητα του φυσικού βράχου, μέσα στην 

οποία ήταν πακτωμένος με μικρές πέτρες και κονίαμα, 

β) κοντά σε αυτόν βρίσκεται πεσμένο απότμημα κυλινδρικού κίονα από 

κόκκινο μάρμαρο μέγιστου μήκους 1,38 μ. και διαμέτρου 0,27 μ. 

Οι κίονες αυτοί είχαν μεταφερθεί πάνω στο Κάστρο, είναι άγνωστο όμως με 

ποια λειτουργία ή κτίσμα συνδέονται. 

                                                 
1 Πρβλ. σχετικά με τον περίβολο, και ειδικά με τη νοτιοδυτική του γωνία, παραπάνω. 
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Συνοψίζοντας τα αρχαιολογικά δεδομένα των Σκαμμάτων Α, Β και Κ, Γ, Λ, 

καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Από τα αρχιτεκτονικά λείψανα που επισημάνθηκαν στην περιοχή αυτή του 

Κάστρου, στην α’ οικοδομική φάση, δηλαδή στο α’ μισό του 13ου αι., εντάσσονται: 

α) η πύλη του Κάστρου, σύγχρονη με τον περίβολο, και β) στο Σκάμμα Α μία 

καταχύστρα του περιβόλου. 

Σε μια β’ οικοδομική φάση, πιθανόν από τον 13ο - 14ο αι., εντάσσονται: 

α) το σύστημα τοίχων (τ. 1, 2) σχήματος Ταυ, κτίσμα αμυντικού χαρακτήρα, 

βόρεια της πύλης στο Σκάμμα Γ και β) το ορθογώνιο κτίσμα στο Σκάμμα Λ κατά 

μήκος και σε επαφή με το νότιο τείχος του περιβόλου, το όποιο ερμηνεύεται ως 

κτίσμα για τις ανάγκες της φρουράς. 
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β . Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ (σχ. VI-VIΙΙ, XI) 

Σκάμμα ΣΤ 

Διαγώνια ως προς τον Κεντρικό Πύργο, στη βορειοδυτική γωνία του 

βραχώδους εξάρματος πάνω στον οποίο είναι κτισμένος, ανοίχθηκε κατά την 

ανασκαφική περίοδο του 1994 το Σκάμμα ΣΤ (σχ. VI, VII), διαστάσεων 1 x 1 μ. 

(εικ. 54, 55), κατά μήκος του εγκάρσιου τοίχου 11 (με φορά από ανατολικά προς 

δυτικά), ο οποίος στο δυτικό άκρο του συναντά το περιτείχισμα. Ο τοίχος 11 

σώζεται σε ύψος 1,14 μ., με πάχος 0,55 μ. και μέγιστο σωζόμενο μήκος 1,85 μ., 

εμφανίζει την ίδια τοιχοποιία με το τείχος του περιβόλου, είναι εμφανής όμως η 

ραφή στο σημείο όπου το δυτικό άκρο του προσκολλήθηκε στο τμήμα ε-ζ του 

περιβόλου (εικ. 55). Η ανασκαφή έφθασε μέχρι τον φυσικό βράχο, σε βάθος 1 μ. 

από την επιφάνεια της επίχωσης. Ο βράχος έχει ανώμαλη επιφάνεια. 

Η επίχωση στο Σκάμμα ΣΤ απετελείτο από χώμα, κομμάτια συνδετικού 

κονιάματος και από σχιστόλιθους διαφόρων μεγεθών σε μεγάλη ποσότητα. Μέσα 

στην επίχωση βρέθηκαν εφυαλωμένα όστρακα του 13ου - 14ου αι. 

Ο εγκάρσιος τοίχος 11 εδράζεται πάνω στον φυσικό βράχο και η α’ στρώση 

των λίθων του (θεμελίωση) προεξέχει κατά τι από την κατακόρυφο. Στο ανατολικό 

άκρο του έχει δημιουργηθεί ρήγμα, πάνω στον βράχο όμως υπάρχουν μάζες 

συνδετικού κονιάματος που υποδηλώνουν τη συνέχιση του τοίχου. Πέρα από το 

ρήγμα, προς τα ανατολικά, σώζονται λείψανα αναλημματικού τοίχου (τοίχος 11α) 

με μέγιστο σωζόμενο ύψος 0,95 μ. και μήκος 0,60 μ. Ο αναλημματικός τοίχος 

11α στηρίζει κτιστό πλακόστρωτο, κατεστραμμένο σήμερα, πάνω στο πλάτωμα στο 

όποιο καταλήγει η Κλίμακα Α. Επομένως, και ο εγκάρσιος τοίχος 11 ερμηνεύεται 

ως αναλημματικός για το άνδηρο που δημιουργείται βορειοδυτικά του Κεντρικού 

Πύργου και πρέπει να συνανήκει χρονικά με την Κλίμακα Α, δηλαδή 

χρονολογείται και αυτός από το α’ μισό του 13ου αι., με μικρή χρονική διαφορά 

από το τείχος του περιβόλου. 
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Σκάμμα Ε 

Η ανασκαφή του Σκάμματος Ε (σχ. VI-VIΙΙ), ευρείας εδαφικής έκτασης που 

επιμερίστηκε σε τρία τμήματα – Σκάμμα Ε1, Ε2 και Ε3 – άρχισε το 1994 και 

ολοκληρώθηκε το 1995. Ως Σκάμμα Ε ορίσαμε τον χώρο μεταξύ του Κεντρικού 

Πύργου και της ΒΑ Οικίας, από τη βορειοδυτική γωνία του Κεντρικού Πύργου 

μέχρι και τον χώρο ανατολικά της ΒΑ Οικίας και του ανατολικού αναλημματικού 

τοίχου (τοίχος 10). Ο εδαφικός χώρος του Σκάμματος Ε ήταν επιχώμενος, 

επικλινής, χωρίς καμία αρχιτεκτονική ένδειξη (εικ. 56). Οι επιμέρους 

ανασκαφικοί τομείς ορίστηκαν ως ακολούθως (πρβλ. σχ. VI, VII): 

α) Ε1 ο χώρος κατά μήκος της βόρειας πλευράς του Κεντρικού Πύργου μέχρι 

τη νοτιοδυτική γωνία (φαλτσογωνία) της ΒΑ Οικίας, 

β) Ε2 ο χώρος από την προαναφερθείσα γωνία της ΒΑ Οικίας μέχρι και το 

άνοιγμα εισόδου (κατώφλι) στον όροφο της Οικίας και 

γ) Ε3 ο χώρος νότια της εισόδου της ΒΑ Οικίας μέχρι τη νοτιοανατολική της 

γωνία και την περιοχή ανατολικά από αυτήν, και προς νότο μέχρι τον ανατολικό 

αναλημματικό τοίχο (τοίχος 10). 

Στο Σκάμμα Ε ανασκάφηκε ομάδα κλιμάκων αποκαλύφθηκαν συνολικά 

τέσσερις (4) κλίμακες, οι όποιες ανήκουν χρονολογικά σε διαφορετικές φάσεις 

πρόσβασης προς τον Κεντρικό Πύργο και τη ΒΑ Οικία. Άλλωστε, εκ των 

πραγμάτων, λόγω του βραχώδους και σχετικά απότομου εδάφους η μόνη ομαλή 

πλευρά προσέγγισης στον Κεντρικό Πύργο και τη ΒΑ Οικία είναι κυρίως η 

ανατολική. 

 Η αρίθμηση των κλιμάκων έγινε κατά τη σειρά κατασκευής τους, ανάλογα 

με την οικοδομική φάση. Έτσι: 

α) η κλίμακα που εφάπτεται με τη βόρεια πλευρά του Κεντρικού Πύργου και 

αποτελεί την πρόσβαση προς τον χώρο ανόδου του αριθμήθηκε ως Κλίμακα Α (σχ. 

VII), 

β) η μικρή κλίμακα της οποίας η χρήση καταργήθηκε από την οικοδόμηση 

του δυτικού στενού τοίχου της ΒΑ Οικίας ως Κλίμακα Β (σχ.VIΙ); 



 138

γ) η κλίμακα με διαγώνια κατεύθυνση που αποκαλύφθηκε στη 

νοτιοανατολική γωνία της ΒΑ Οικίας – και σε χαμηλότερη στάθμη από την 

Κλίμακα Δ – ως Κλίμακα Γ (σχ. VII, VIII), και τέλος 

δ) η μεγάλη, εντυπωσιακή για τον χώρο κλίμακα που κατάργησε την 

αντίστοιχη Γ και εκτείνεται σε όλο σχεδόν τον τομέα Ε3 μέχρι και τον ανατολικό 

αναλημματικό τοίχο (τοίχος 10) ως Κλίμακα Δ (σχ. VII, VIII). 

Στο Σκάμμα Ε1 (έτος ανασκαφής 1994 και 1995) η συστηματική 

ανασκαφική έρευνα άρχισε από την ορατή 1η βαθμίδα της Κλίμακας Α (εικ. 57) 

προς τα ανατολικά (σχ. VI, VII). Ορίστηκε τομή πλάτους 1,40 μ. από την 

εξωτερική βορειοανατολική γωνία του μεταγενέστερου πρόσθετου τοίχου που 

εφάπτεται υπό μορφή αντηρίδας κατά μήκος της βόρειας πλευράς του Κεντρικού 

Πύργου (τοίχος 9), και αποκαλύφθηκε σταδιακά η Κλίμακα Α, με επτά βαθμίδες, 

η οποία απολήγει προς τα δυτικά, στην κορυφή της, σε κτιστό πλατύσκαλο. Η 

χαμηλότερη, 7η βαθμίδα, έχει μήκος μόλις 0,91 μ., επειδή στο νότιο τμήμα της 

υπάρχουν βραχισμοί. Οι επιμέρους διαστάσεις των βαθμίδων είναι οι ακόλουθες: 

1η βαθμίδα: μήκος 1,62 μ.,   πλάτος 0,28 μ., ρίχτης     0,20 μ. 

2η » » 1,56 μ., » 0,34 μ., » 0,16 μ. 

3η » »        1,54 μ., » 0,41 μ., » 0,10 μ. 

4η       » »        1,61 μ., » 0,35 μ., » 0,20 μ. 

5η » »        1,87 μ., » 0,40 μ., » 0,20 μ. 

6η       » » 1,86 μ., » 0,38 μ., » 0,18 μ. 

7η » »         0,91 μ., » 0,34 μ., » 0,19 μ. 

Στην 1η βαθμίδα έχει χρησιμοποιηθεί σχιστολιθική πλάκα με κυκλική 

υποδοχή1, διαμέτρου 0,18 μ., προφανώς στρόφιγγα θύρας (εικ. 58) σε δεύτερη 

χρήση. Όπως είχαμε επισημάνει πριν τις ανασκαφικές έρευνες, διακρίνουμε στον 

χώρο της Κλίμακας Α δύο οικοδομικές φάσεις: στην πρώτη, αρχαιότερη, η 

Κλίμακα Α εφαπτόταν στη βόρεια πλευρά του Κεντρικού Πύργου. Στη δεύτερη, 

μεταγενέστερη, οικοδομήθηκε υπό μορφή αντηρίδας ο τοίχος 9 σε επαφή με τη 

βόρεια πλευρά του Κεντρικού Πύργου, με πάχος 0,50 μ., και κάλυψε τμήμα της 

                                                 
1 Η κυκλική υποδοχή είχε αρχικά συνδεθεί με θύρα του εσωτερικού αμυντικού δακτυλίου, 

βλ. παραπάνω, υπόθεση που δεν επαληθεύτηκε με τις ανασκαφές. 
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νότιας απόληξης των βαθμίδων της κλίμακας (εικ. 59). Επομένως, η Κλίμακα Α 

είναι παλαιότερη από τον τοίχο 9, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί η 

χρονολόγηση της δεύτερης φάσης. 

Οι βαθμίδες της Κλίμακας Α καλύπτονται κυρίως από μεγάλου και μέσου 

μεγέθους σχιστολιθικές πλάκες, συνδεδεμένες με ισχυρό ασβεστοκονίαμα, καθώς 

και από μικρές πλάκες και λίθους. Οι κάθετες πλευρές (ρίχτες) των βαθμίδων 

είναι διαμορφωμένες με μικρούς λίθους και επίπεδες μικρές σχιστόπλακες σε 

ισχυρό ασβεστοκονίαμα (εικ. 60). Η βόρεια κάθετη κτιστή πλευρά της κλίμακας 

εδράζεται πάνω σε βράχο, τμήμα της ορατής επιφάνειας του οποίου προεξέχει από 

την κλίμακα κατά 0,60 μ. (εικ. 60). Ανατολικά της κλίμακας υπάρχει μεγάλος 

βράχος, ο όποιος προστατεύει και δυσχεραίνει την άνετη πρόσβαση σε αυτήν (εικ. 

61, 62). 

Ο μικρός βραχώδης, σχεδόν επίπεδος, τετράγωνος χώρος ανατολικά της 

Κλίμακας Α μπροστά από την τελευταία της (7η) βαθμίδα, περιορίζεται από νότια 

και ανατολικά με προεξέχοντες βραχισμούς και έχει επιστρωθεί με παχύ 

ασβεστοκονίαμα, ενισχυμένο με παρέμβλητους μικρούς λίθους (εικ. 63). 

Διαμορφώνεται έτσι ένα κοινό «πλατύσκαλο» – δίοδος επικοινωνίας μεταξύ των 

Κλιμάκων Α και Β (βλ. κατωτ.). Στο σημείο αυτό και κοντά στην 7η βαθμίδα της 

Κλίμακας Α, βρέθηκε, σε ύψος 0,15 μ. από την επίστρωση του 

ασβεστοκονιάματος, φθαρμένο νόμισμα (Νόμ. 1), δηνάριο Προβηγκίας του 13ου 

αι. (1246 – 1285). Πάνω στο πλακόστρωτο της προτελευταίας (6ης) βαθμίδας της 

κλίμακας, κοντά στον βράχο, βρέθηκε μικρή πήλινη σφραγίδα άρτου (βλ. σ. 184 

κ.εξ.) του 13ου αι. 

Μετά την αποκάλυψη της Κλίμακας Α η ανασκαφή συνεχίστηκε προς βορρά, 

στον περίκλειστο μικρό «τριγωνικό» χώρο, στο βόρειο τμήμα του σκάμματος Ε1 

(σχ. VI, VII, εικ. 61-64) που ορίζουν: η βόρεια κάθετη απόληξη της Κλίμακας Α, η 

δυτική στενή πλευρά της ΒΑ Οικίας και το μικρού μήκους λοξό τείχος (τείχος 12). 

Τα δύο άκρα του τείχους 12 εφάπτονται με τη βορειοδυτική γωνία της Οικίας και 

την Κλίμακα Α αντίστοιχα. Το τείχος 12 έχει μέγιστο ύψος, στην εσωτερική του 

παρειά, 2,15 μ., μήκος 3,45 μ. και πάχος 0,65 μ.  
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Η απομάκρυνση των χωμάτων στο Σκάμμα Ε1 υπήρξε επίπονη και 

χρονοβόρα λόγω τής διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, που δυσκόλευε την 

απομάκρυνση των χωμάτων, και μάλιστα στα βαθύτερα στρώματα. Στην επίχωση, 

μέχρι βάθους 0,70 μ., εμφανίστηκαν σχιστόλιθοι με συνδετικό ασβεστοκονίαμα 

στις ανώμαλες επιφάνειες τους, μάζες ασβεστοκονιάματος και βότσαλα – 

προφανώς από το δάπεδο του ορόφου της Οικίας. Σε βάθος 1,10 μ. 

παρατηρήθηκε συμπαγές στρώμα πάχους 0,02 – 0,03 μ., που περιείχε σε ικανή 

πυκνότητα μάζες συνδετικού ασβεστοκονιάματος και θαλάσσια βότσαλα. Κάτω 

από το στρώμα αυτό εμφανίστηκαν βραχισμοί με σαθρή την επιφάνεια τους. Η 

επίχωση από βάθος 0,70 μ. μέχρι και 1,15 μ. απέδωσε ικανή κεραμική. Στη 

βάση της εξωτερικής βορειοδυτικής γωνίας της Οικίας, σε επαφή με το τείχος 12, 

υπήρχε μεγάλη μάζα συνδετικού ασβεστοκονιάματος, η οποία άνηκε στην 

οικοδομική φάση της θεμελίωσης της ΒΑ Οικίας. Παρόμοιες μάζες 

ασβεστοκονιάματος, μικρότερες σε όγκο, εντοπίστηκαν και στην εξωτερική 

θεμελίωση του στενού δυτικού τοίχου της Οικίας. 

Κατά την ανασκαφή στο βόρειο τμήμα του Σκάμματος Ε15 αποκαλύφθηκε η 

μικρή Κλίμακα Β (σχ. VI, VII, εικ. 61-64), η οποία αποτελείται από πέντε 

βαθμίδες. Πάνω άπω την 1η (ανώτερη) βαθμίδα υπάρχει ο προαναφερθείς 

επίπεδος βραχισμός, επικαλυμμένος με ασβεστοκονίαμα, που λειτουργούσε ως 

πλατύσκαλο και δίοδος μεταξύ της Κλίμακας Α και της Κλίμακας Β, όταν αυτή η 

τελευταία ήταν ακόμα σε χρήση. Οι εμφανείς διαστάσεις των βαθμίδων είναι οι 

ακόλουθες: 

Από τον επικαλυμμένο με ασβεστοκονίαμα βραχισμό, δηλαδή το 

πλατύσκαλο, ο ρίχτης προς την 1η βαθμίδα είναι 0,22 μ. 

1η  βαθμίδα: μήκος 0,59 μ.,    πλάτος   0,32 μ.,    ρίχτης   0,26 μ. 

2η       »            »      0,50 μ.,        »        0,23 μ.,   »   0,18 μ. 

3η       »            »      0,46 μ.,        »        0,24 μ.,   »   0,16 μ. 

4η       »            »      0,30 μ.,        »        0,25 μ.,   »   0,25 μ. 

5η »           »       0,21 μ.,        »        0,24 μ.,   »   0,10 μ. 

Οι βαθμίδες της Κλίμακας Β εισχωρούν σταδιακά κάτω από τον δυτικό τοίχο 

της ΒΑ Οικίας. Συνεπώς η ΒΑ Οικία οικοδομήθηκε διαγωνίως ως προς το πλάτος 
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της Κλίμακας Β, την κάλυψε σε μεγάλο τμήμα της και συνετέλεσε στην 

αχρήστευση της. Ανήκει επομένως η Κλίμακα Β άσε παλαιότερη οικοδομική φάση 

από τη ΒΑ Οικία. Στη φάση αυτή, η μικρή Κλίμακα Β συνδεόταν άμεσα με την 

Κλίμακα Α του Κεντρικού Πύργου, μολονότι εμφανίζει κάποιες διάφορες ως προς 

την κατασκευή. Η Κλίμακα Β θα εξυπηρετούσε την πρόσβαση στην Κλίμακα Α 

από την κατωφέρεια προς το τμήμα αυτό του Κάστρου, πριν κτιστεί η ΒΑ Οικία. 

Με την ανασκαφή της Κλίμακας Β, αποκαλύφθηκε ή εξωτερική παρειά του 

δυτικού τοίχου της ΒΑ Οικίας. Κατά την αποκάλυψη της 1ης βαθμίδας της 

κλίμακας, παρουσιάστηκε προεξέχουσα μάζα ασβεστοκονιάματος επικολλημένη 

στην εξωτερική πλευρά του δυτικού τοίχου της Οικίας (εικ. 64). Η μάζα αυτή έχει 

πάχος 0,15 μ. και εκτείνεται οριζόντια σε συνολικό μήκος 1,37 μ. Από την 

παρουσία της συνάγουμε ότι έγιναν οικοδομικές εργασίες, πιθανότατα συντήρησης 

της Οικίας, ή τουλάχιστον του δυτικού τοίχου της, με επιχρίσματα στην ορατή 

επιφάνεια του τοίχου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών συσσωρεύτηκε έτσι 

μάζα ασβεστοκονιάματος (επιχρίσματος) στο κατώτερο ορατό σημείο του δυτικού 

τοίχου, δηλαδή στο επίπεδο της 1ης (ανώτερης) βαθμίδας της Κλίμακας Β. 

Επομένως, όταν εκτελέστηκαν οι εργασίες αυτές, η Κλίμακα Β είχε ήδη επιχωθεί 

μέχρι την 1η βαθμίδα της και συνεπώς είχε ήδη αχρηστευθεί. 

Η ανασκαφή στο Σκάμμα Ε1 αποκάλυψε πλήρως την εσωτερική (νότια) 

πλευρά του λοξού τείχους (τείχος 12, εικ. 61-63) που κλείνει τον μικρό εδαφικό 

χώρο μεταξύ της Κλίμακας Α και της ΒΑ Οικίας. Στη δυτική απόληξη του το 

τείχος εδράζεται σε βραχισμούς και στο σημείο επαφής του με την Κλίμακα Α 

είναι εμφανής η ραφή (είκ. 60). Στην άλλη άκρη (βορειοανατολική) η κάθετη 

απόληξη του τείχους εφάπτεται με τον δυτικό στενό τοίχο της Οικίας. Είναι 

προφανές ότι το λοξό τείχος 12 οικοδομήθηκε μετά την ανέγερση (β’ μισό 13ου αι.) 

της Οικίας και συνετέλεσε στην κατάργηση της Κλίμακας Β. Με την οικοδόμηση 

του τείχους 12, ο τριγωνικός χώρος ανάμεσα σε αυτό, την Κλίμακα Α και τη ΒΑ 

Οικία επιχώθηκε. 

Η επίχωση του τριγωνικού χώρου του Τομέα Ε1 απέδωσε μερικά από τα 

σημαντικότερα ευρήματα της ανασκαφής. Σε βάθος 1,50 μ. βρέθηκε χρυσό 

δακτυλίδι με οικόσημο των χρόνων της Φραγκοκρατίας (βλ. παρακάτω). Σε βάθος 
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1,90 μ. βρέθηκε σιδηρά αιχμή βέλους (άρ. 2) και νόμισμα διπλωμένο στα δύο της 

εποχής της Φραγκοκρατίας (μέσα 13ου – μέσα 14ου αι.), δηνάριο τορνήσιο, 

φθαρμένο, αδιάγνωστο (Νόμ. 4). Στην επίχωση βρέθηκαν επίσης και όστρακα 

υστεροβυζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής (13ου - 15ου αι.).  

Κατά την ίδια ανασκαφική περίοδο του 1994 η ανασκαφή προχώρησε στο 

Σκάμμα Ε2, το οποίο εκτείνεται από τη νοτιοδυτική εξωτερική γωνία (φαλτσογωνία) 

της ΒΑ Οικίας κατά μήκος του νότιου τοίχου της, μέχρι την πύλη εισόδου στον 

όροφο της Οικίας (βλ. σχ. VI-VIII). 

Μεταξύ του νότιου τοίχου της Οικίας και του βράχου στο νότιο τμήμα του 

σκάμματος η επίχωση απετελείτο από χώμα, σχιστολιθικές πέτρες, 

ασβεστοκονίαμα και πολλά λευκά βότσαλα, παρόμοια με εκείνα του δαπέδου του 

ορόφου της Οικίας, τα περισσότερα από τα όποια φέρουν στην επιφάνεια τους 

ίχνη ασβεστοκονιάματος. Μέσα στην επίχωση βρέθηκαν επίσης όστρακα 

εφυαλωμένης υστεροβυζαντινής κεραμικής (13ου – 15ου αι.), μικρά τμήματα 

πωρόλιθων και μεγάλου μεγέθους σχιστόλιθοι (ενδεικτικές διαστάσεις: μήκος 0,50 

μ., πλάτος 0,40 μ. και πάχος 0,20 μ.) με ασβεστοκονίαμα στην επιφάνεια τους. 

Είναι πιθανόν να προέρχονται από την κατακρήμνιση της ΒΑ Οικίας. Από τη 

νοτιοδυτική γωνία της Οικίας (φαλτσογωνία), σε βάθος 0,30 μ. από την επιφάνεια 

της φαλτσογωνίας, παρατηρούνται κτιστές πέτρες σε επαφή και κατά μήκος του 

νότιου τοίχου, που παρακολουθούνται σε μήκος 2,10 μ. με φορά προς τα 

ανατολικά. 

Μπροστά από την πύλη του ορόφου της Οικίας, πλάτους 1 μ., σε απόσταση 

2,40 μ. από τη φαλτσογωνία, η ανασκαφή έφθασε μέχρι το επίπεδο του ανώμαλου 

στην επιφάνεια του βράχου, σε βάθος 0,85 μ. από το κατώφλι, με όμοιας υφής 

επίχωση (εικ. 65). Κάτω από την πύλη της Οικίας και σε απόσταση 0,60 μ. από τη 

δυτική παρειά της, σε ύψος 0,16 μ. πάνω από τους βραχισμούς, μέσα στον νότιο 

μακρό τοίχο αποκαλύφθηκε τετράπλευρο άνοιγμα, το οποίο συνδεόταν ίσως με το 

υδραυλικό σύστημα της Οικίας (βλ. ΒΑ Οικία, εικ. 35, 36). 

Κατά την ανασκαφική περίοδο του 1994 άρχισε επίσης η ανασκαφή στο 

Σκάμμα Ε3 (σχ. VI-VIII), το όποιο εκτείνεται από το ανατολικό άκρο της πύλης 

(κατώφλι) της ΒΑ Οικίας προς τα ανατολικά, κατά μήκος του νότιου μακρού της 
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τοίχου και σε πλάτος 1,40 μ. από αυτόν. Η ανασκαφή συνεχίστηκε και κατά την 

περίοδο του 1995. 

Σε βάθος 0,60 μ. κάτω από το κατώφλι και σε απόσταση 1,15 μ. από την 

ανατολική παρειά της πύλης του ορόφου της ΒΑ Οικίας άρχισε να αποκαλύπτεται 

πλακόστρωτο από σχιστολιθικές πλάκες που αποτελούσε, όπως αποδείχθηκε με τη 

συνέχιση της ανασκαφής, την 1η βαθμίδα μιας άλλης κλίμακας, της Κλίμακας Α 

(εικ. 65-68). Το σύνολο της Κλίμακας Δ αποκαλύφθηκε με την ανασκαφή στο 

Σκάμμα Η. Στο Σκάμμα Ε3, πλάτους 1,40 μ., το οποίο εξετάζεται εδώ, 

αποκαλύφθηκε το βόρειο τμήμα της κλίμακας πού αποτελείται από πέντε 

βαθμίδες, το βόρειο άκρο των οποίων εφάπτεται με το νότιο μακρό τοίχο της ΒΑ 

Οικίας. Ο ρίχτης των βαθμίδων έχει σχεδόν το ίδιο ύψος με μικρή απόκλιση, από 

0,20 μ. έως 0,22 μ. Το πλάτος των βαθμίδων ποικίλλει από 0,35 μ. έως 0,45 μ. 

Οι συνολικές διαστάσεις της Κλίμακας Δ δίνονται σε πίνακα στο Σκάμμα Η (βλ. σ. 

92). 

Οι βαθμίδες είναι κτισμένες με μικρές ασβεστολιθικές πέτρες και 

καλύπτονται με σχιστολιθικές πλάκες ποικίλου μεγέθους. Τα κενά μεταξύ των 

αρμών συμπληρώνονται με την τοποθέτηση μικρών σχιστολιθικών πλακών 

εγκάρσια μέσα στο ασβεστοκονίαμα. 

Οι ρίχτες είχαν καλυφθεί στην εξωτερική τους επιφάνεια με παχύ 

ασβεστοκονίαμα, τμήματα του οποίου σώζονται κατά τόπους. Προς τη δυτική της 

πλευρά, πάνω από τη σημερινή 1η βαθμίδα, η Κλίμακα Δ θα πρέπει να 

συνεχιζόταν με δύο ακόμη αναβαθμούς, τα ίχνη των οποίων διακρίνονται μέσα στο 

ασβεστοκονίαμα που καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια του νότιου μακρού τοίχου 

τής Οικίας. Οι αναβαθμοί αυτοί είναι σήμερα εντελώς κατεστραμμένοι, θα 

έφθαναν όμως αρχικά μέχρι την πύλη του ορόφου της ΒΑ Οικίας. Έτσι, η 

Κλίμακα Δ εξυπηρετούσε την πρόσβαση στη ΒΑ Οικία και διευκόλυνε την 

πρόσβαση στην Κλίμακα Α, που οδηγούσε στον Κεντρικό Πύργο. Η Κλίμακα Δ 

κτίστηκε πάνω σε επίχωση, η οποία στο δυτικό άκρο της κλίμακας (εικ. 65) έχει 

ύψος 0,55 μ. από το ανισοϋψές βραχώδες έδαφος που αποκαλύφθηκε μέσα στο 

σκάμμα, μπροστά από την πύλη εισόδου της ΒΑ Οικίας (βλ. Σκάμμα Ε2). 
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στο Σκάμμα Ε3 η Κλίμακα Δ 

αποκαλύφθηκε κατά το βόρειο τμήμα της, που εφάπτεται με τον νότιο τοίχο της 

ΒΑ Οικίας, και σε μήκος 1,40 μ., όσο δηλαδή και το πλάτος του σκάμματος. Οι 

σωζόμενες πέντε βαθμίδες της Κλίμακας Δ, όμως, συνεχίζονται προς νότο μέχρι 

τον ανατολικό αναλημματικό τοίχο (τοίχος 10), φτάνοντας σε μέγιστο μήκος 4,20 

μ. (είκ. 66, 67, 68). Αυτή η πλευρά (η νότια) της Κλίμακας Δ αποκαλύφθηκε με 

την ανασκαφή στο Σκάμμα Η . 

Η Κλίμακα Δ διακόπτεται απότομα στην 5η (τελευταία) βαθμίδα, κάτω από 

την οποία υπάρχει μεγάλη επίχωση (εικ. 66, 67, 68). Η ανασκαφή συνεχίστηκε 

προς τα ανατολικά και σε βάθος 0,70 μ. κάτω από την 5η βαθμίδα της Κλίμακας 

Δ αποκαλύφθηκε πλακόστρωτο από σχιστολιθικές πλάκες. Το πλακόστρωτο αυτό 

αποτελεί την 1η βαθμίδα μιας παλαιότερης κλίμακας, της Κλίμακας Γ, η οποία 

έχει συνολικά 7 βαθμίδες. Για να διαπιστωθεί κατά πόσον η Κλίμακα Γ 

συνεχιζόταν κάτω από την επίχωση της Κλίμακας Δ, διανοίχθηκε μικρή τομή στο 

πάχος της επίχωσης, πάνω από την 1η βαθμίδα της Κλίμακας Γ. Βρέθηκε ότι η 1η 

βαθμίδα της Κλίμακας Γ έχει συνολικό πλάτος 0,70 μ., σταματά μπροστά από 

συμπαγή βράχο και ουσιαστικά αποτελεί το πλατύσκαλο της κλίμακας αυτής (εικ. 

66). Ο ρίχτης του πλατύσκαλου και της 2ης βαθμίδας της Κλίμακας Γ είναι 0,12 

μ. και 0,17 μ., αντίστοιχα, ενώ ο ρίχτης των υπόλοιπων βαθμίδων παραμένει 

σταθερός στο 0,20 μ. Το πλάτος των βαθμίδων ποικίλλει από 0,25 έως 0,43 μ. και 

το μήκος τους από 2,02 μ. έως 1,57 μ. Αναλυτικά οι μετρήσεις της Κλίμακας Γ 

έχουν ως εξής:  

1η βαθμίδα (πλατύσκαλο): μήκος 1,98 μ., πλάτος 0,70 μ., ρίχτης 0,12 μ. 

2η      »                                  »     1,75 μ., »      0,32 μ.,      »     0,17 μ. 

3η      »                                   »     1,80 μ.,     »      0,32 μ.,     »     0,20 μ. 

4η      »                                  »     1,80 μ.,     »       0,43 μ.,    »     0,20 μ. 

5η       »                          »     1,57 μ.,     »      0,32 μ.,     »     0,20 μ. 

6η       »                          »     2,02 μ.,     »      0,37 μ.,     »     0,20 μ. 

7η        »                                  »     1,80 μ.,     »     0,25 μ. 

Η Κλίμακα Γ δεν συνεχίζεται πέρα από την 7η βαθμίδα. Από την τελευταία 

αυτή βαθμίδα και σε βάθος 0,67 μ. αποκαλύφθηκε ο φυσικός βράχος. Τμήμα του 
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βόρειου άκρου της 3ης, 4ης και 5ης βαθμίδας της κλίμακας κατέλαβε ο νότιος 

μακρός τοίχος της ΒΑ Οικίας κατά την οικοδόμηση του (εικ. 69, 70, σχ. VII, VIII). 

Στη νότια πλευρά της κλίμακας φαίνεται η επίχωση με μέγιστο ύψος 1,72 μ., στην 

οποία αυτή στηρίζεται (εικ. 69). Στην πλευρά αυτή, τη νότια, η Κλίμακα Γ 

ενώνεται κατ’ ορθή γωνία με το βόρειο μέτωπο του ανατολικού αναλημματικού 

τοίχου (τοίχος 10), ανατολικά του Κεντρικού Πύργου. 

Πάνω στο νότιο άκρο του πλατύσκαλου της Κλίμακας Γ εδράζεται τοιχάριο 

(εικ. 66) ύψους 0,70 μ, πλάτους 0,50 μ. και βάθους 0,60 μ., το όποιο εφάπτεται 

με το βόρειο μέτωπο του τοίχου 10 και καταλαμβάνει τμήμα του, πλάτους 0,20 

μ., για τη στήριξη των βαθμιδών της μεταγενέστερης Κλίμακας Δ. Άρα η Κλίμακα 

Δ είναι μεταγενέστερη τόσο από τον ανατολικό αναλημματικό τοίχο 10, όσο και 

από την Κλίμακα Γ. Μεταξύ του τοιχαρίου και του νότιου μακρού τοίχου της ΒΑ 

Οικίας, πάνω στο πλατύσκαλο της Κλίμακας Γ, ο χώρος επιχωματώθηκε και πάνω 

στην επιχωμάτωση αυτή, η οποία κάλυψε και την Κλίμακα Γ, κτίστηκε η νεότερη 

Κλίμακα Δ. 

Η Κλίμακα Γ είναι λοξά τοποθετημένη ως προς την Κλίμακα Δ, έχει δηλαδή 

διαφορετική κατεύθυνση και μικρότερη κλίση (εικ. 66, σχ. VII, πίν. V α). Η 

Κλίμακα Γ είναι επιμελέστερης κατασκευής από την Κλίμακα Δ, όπως επίσης και 

από την Κλίμακα Α (κατά μήκος της βόρειας πλευράς του Κεντρικού Πύργου). 

Επικαλύπτεται από ορθογωνισμένες σχιστολιθικές πλάκες με καλύτερη εφαρμογή 

στους αρμούς και δεν έχει καλυφθεί με επίχρισμα ασβεστοκονιάματος (εικ. 68, 

69). Αντίθετα, εμφανίζει αρκετές ομοιότητες ως προς την επιμελέστερη και 

σταθερότερη κατασκευή με την Κλίμακα Β (εικ. 64), τμήμα της οποίας 

καλύφθηκε επίσης από τη ΒΑ Οικία (βλ. Σκάμμα ΕΙ, σ. 84). Είναι και οι δύο 

κλίμακες επομένως προγενέστερες τής ΒΑ Οικίας και ανήκουν προφανώς στην 

ίδια οικοδομική φάση. 

Η χρήση της παλαιότερης Κλίμακας Γ συνεχίστηκε και μετά την οικοδόμηση 

της ΒΑ Οικίας, εφόσον η Οικία κατέλαβε μέρος μόνο των βαθμίδων της (βλ. 

παραπάνω σ. 88). Σε λίγο μεταγενέστερη οικοδομική φάση όμως η Κλίμακα Γ 

επιχωματώθηκε, όπως αναφέρεται παραπάνω, και πάνω στην επιχωμάτωση αυτή 

κτίστηκε η Κλίμακα Δ κατά μήκος του νότιου μακρού τοίχου της ΒΑ Οικίας και 
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μέχρι την πύλη εισόδου στον όροφο της (εικ. 65-68). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

επιχωμάτωση αυτή μπροστά από την πύλη της Οικίας θα έφραξε τότε το 

τετράπλευρο άνοιγμα (αγωγό;) (πρβλ. σ. 64), μέσα στο όποιο βρέθηκε νόμισμα του 

Γ. Γκύζη (1303 – 1311), και ότι ο χώρος αυτός (Σκάμμα Ε2) έδωσε και κεραμική 

13ου – 14ου αι., υποθέτουμε ότι η κατάργηση και επιχωμάτωση της Κλίμακας Γ 

και η κατασκευή της Κλίμακας Δ τοποθετούνται στην περίοδο μετά το 1311, μέσα 

στο α’ μισό του 14ου αι. Το γεγονός ότι η Κλίμακα Δ σταματά προς τα ανατολικά 

απότομα στην 5η βαθμίδα είναι δυνατόν να υποδηλώνει ότι η πρόσβαση μέχρι την 

τελευταία αυτή βαθμίδα της γινόταν μέσω κεκλιμένου επιπέδου που κάλυπτε την 

Κλίμακα Γ. 

Μέσα στην επίχωση πάνω από τις Κλίμακες Γ και Δ βρισκόταν μαλακό χώμα, 

σχιστολιθικές πέτρες σε διάφορα μεγέθη, μικρά άσπρα βότσαλα, τα οποία 

παρατηρούνται και μέσα στο συνδετικό κονίαμα των κτισμάτων του Κάστρου, 

κομμάτια συνδετικού κονιάματος και πωρόλιθοι, καθώς και όστρακα 

εφυαλωμένης υστεροβυζαντινής (13ος – 15ος  αι.) και οθωμανικής (περ. 1500 – 

1700) κεραμικής. 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα από την ανασκαφή στο Σκάμμα Ε: Μεταξύ 

του Κεντρικού Πύργου και της ΒΑ Οικίας, στο Σκάμμα Ε, αποκαλύφθηκαν 

τέσσερις κλίμακες, η Α, Β, Γ και Δ, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά της 

κατασκευής τους. Η Κλίμακα Α (κατά μήκος της βόρειας πλευράς του Κεντρικού 

Πύργου) ανάγεται στην α’ οικοδομική φάση του Κάστρου (α’ μισό 13ου αι.), εφόσον 

συνέχεται με τον Πύργο. Η Κλίμακα Β, στη δυτική στενή πλευρά της ΒΑ Οικίας 

και η Κλίμακα Γ είναι σύγχρονες, κατασκευαστικά όμοιες, και παλαιότερες από 

τη ΒΑ Οικία, εφόσον με την οικοδόμηση της (β’ μισό 13ου αι.) η τελευταία 

κατέλαβε τμήμα των βαθμίδων τους. Η Κλίμακα Γ είναι σύγχρονη και με τον 

ανατολικό αναλημματικό τοίχο (τοίχος 10), με το βόρειο μέτωπο του οποίου 

συνδέεται κατ’ ορθή γωνία. Οι Κλίμακες Β και Γ συνανήκουν χρονικά με την 

Κλίμακα Α, ανάγονται δηλαδή στο α’ μισό του 13ου αι., διότι υπακούν σε μια 

κοινή λογική. Πριν την οικοδόμηση της ΒΑ Οικίας δηλαδή η Κλίμακα Β συνέδεε 

την κατωφέρεια προς βορρά του Κεντρικού Πύργου με την Κλίμακα Α, που οδηγεί 
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προς αυτόν. Η δε Κλίμακα Γ διευκόλυνε την πρόσβαση στην Κλίμακα Α και τον 

Κεντρικό Πηρό από την κατωφέρεια στα ανατολικά του Πύργου. 

Μετά την οικοδόμηση της ΒΑ Οικίας και κυρίως του λοξού τείχους (τείχος 

12) στο β’ μισό του 13ου αι., η Κλίμακα Β αχρηστεύθηκε, ενώ η χρήση της 

Κλίμακας Γ θα πρέπει να συνεχίστηκε, άλλα για ένα μικρό χρονικό διάστημα. 

Προέκυψε εν τω μεταξύ η ανάγκη να δημιουργηθεί πρόσβαση προς την πύλη του 

ορόφου της ΒΑ Οικίας, η οποία βρισκόταν όμως αρκετά ψηλότερα από την 

Κλίμακα Γ. Εξάλλου η μικρή κλίση της Κλίμακας Γ δεν επέτρεπε την προέκταση 

της μέχρι τον όροφο της Οικίας. Έτσι, η Κλίμακα Γ καταργήθηκε και 

επιχωματώθηκε μετά το 1311, μέσα στο α’ μισό του 14ου αι. Πάνω στην 

επιχωμάτωση αυτή κτίστηκε η νεότερη Κλίμακα Δ, με ελαφρώς αποκλίνουσα 

κατεύθυνση και με το βόρειο άκρο των βαθμίδων της να εφάπτεται με τον νότιο 

μακρό τοίχο της ήδη υπάρχουσας ΒΑ Οικίας. Την πρόσβαση προς την Κλίμακα Δ 

από ανατολικά εξυπηρετούσε ίσως κεκλιμένο επίπεδο που κάλυπτε την 

παλαιότερη Κλίμακα Γ. Η Κλίμακα Δ επομένως κτίστηκε για να διευκολύνει την 

πρόσβαση στην πύλη του ορόφου της ΒΑ Οικίας, ενώ συγχρόνως διευκόλυνε, 

όπως και η Κλίμακα Γ παλαιότερα, την πρόσβαση προς τους βραχισμούς και την 

Κλίμακα Α, που οδηγούσε στον Κεντρικό Πύργο. Οι βραχισμοί αυτοί είχαν 

παραμείνει στη φυσική τους κατάσταση χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις και 

λαξεύσεις στην επιφάνεια τους. 
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Σκάμματα Η και Θ 

Τα Σκάμματα Η και Θ (σχ. VI-VIΙΙ) ανασκάφηκαν κατά την περίοδο του 

1994, 1995 και 1996, με στόχο να διευκρινιστεί η πορεία και η απόληξη του 

ανατολικού αναλημματικού τοίχου (τοίχος 10) ανατολικά του Κεντρικού Πύργου, 

καθώς και ή σχέση του με τις Κλίμακες Γ και Δ. 

Το Σκάμμα Η αποτελεί τη συνέχεια του Σκάμματος Ε3 προς νότων, μέχρι τον 

ανατολικό αναλημματικό τοίχο (τοίχος 10). Με την ανασκαφή αποκαλύφθηκε όλο 

το εύρος των πέντε βαθμίδων της Κλίμακας Δ, με μέγιστο μήκος 4,20 μ. (εικ. 66-

68). Το βόρειο άκρο των βαθμίδων της εφάπτεται με τον νότιο μακρό τοίχο της ΒΑ 

Οικίας και το νότιο άκρο τους με τον ανατολικό αναλημματικό τοίχο 10. Προς την 

πλευρά αυτή, στο Σκάμμα Η, πάνω από τις πέντε βαθμίδες της Κλίμακας Δ, 

σώζονται τρεις ακόμη αναβαθμοί (α’, β’, γ’) πολύ κατεστραμμένοι, από τους 

οποίους εμφανείς είναι μόνον οι ρίχτες. 

Αναλυτικά οι συνολικές μετρήσεις της Κλίμακας Δ, στα Σκάμματα Ε3 και Η, 

έχουν ως έξης: 

α’  βαθμίδα: ρίχτης  0,15 μ. 

β’ »    »   0,15 μ. 

γ’ »    »   0,14 μ. 

1η βαθμίδα: μήκος  4,20 μ.,  πλάτος  0,45 μ., ρίχτης  0,20 μ. 

2η        »   »  3,90 μ.,       »      0,35 μ.,      »      0,20 μ. 

3η        »   »  3,55 μ.,       »      0,36 μ.,      »      0,20 μ. 

4η        »   »  3,30 μ.,       »       0,36 μ.,     »      0,20 μ. 

5η        » (τελευταία): μήκος 2,90 μ., πλάτος 0, 35 μ. 

Η επίχωση στο Σκάμμα Η αποτελείται από χώμα, σχιστολιθικές πέτρες 

μεγάλες και μικρές και κομμάτια συνδετικού κονιάματος, υλικά δηλαδή από 

κατακρημνίσεις κυρίως της ανατολικής πλευράς του Κεντρικού Πύργου. 

Με την ανασκαφή στο Σκάμμα Η αποκαλύφθηκε σε όλο της το εύρος η 

Κλίμακα Δ, η οποία συνδέεται οργανικά με τη ΒΑ Οικία και χρονολογείται στο α’ 

μισό του 14ου αι. 

Το Σκάμμα Θ καταλαμβάνει τη μικρή περιοχή προς νότο της Κλίμακας Γ και 

το βόρειο μέτωπο του ανατολικού αναλημματικού τοίχου 10. Με την ανασκαφή 
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αποκαλύφθηκε ολόκληρη η ανατολική (εξωτερική) πλευρά του τοίχου 10 εντός 

του σκάμματος και προσδιορίστηκε η πορεία του. Ο τοίχος 10 σώζεται σε 

συνολικό μήκος 7,60 μ. Στο νότιο άκρο του συνέχεται με βράχο και συμπληρώνει 

το κενό μεταξύ του βράχου και της παλαιάς Κλίμακας Γ (α’ μισό 13ου αι., εικ. 71). 

Με την ανασκαφή αποκαλύφθηκε η έδρασή του πάνω στον φυσικό βράχο σε 

μήκος 0,85 μ. (μέσα στο σκάμμα) και το μέτωπο της βόρειας απόληξης του (εικ. 

72) πάχους 1 μ. Ο τοίχος έχει μέγιστο σωζόμενο ύψος 4,15 μ. από την έδρασή του 

στον φυσικό βράχο, ο όποιος βρίσκεται σε βάθος 1,85 μ. από το πλατύσκαλο της 

(παλαιότερης) Κλίμακας Γ. Η βόρεια απόληξη του τοίχου 10 ενώνεται κατ’ ορθή 

γωνία με την Κλίμακα Γ. Πάνω στο νότιο άκρο του πλατύσκαλου της κλίμακας 

αυτής, όπως ήδη αναφέρθηκε, εδράζεται τοιχάριο για τη στήριξη των βαθμίδων της 

μεταγενέστερης Κλίμακας Δ. Το τοιχάριο έχει ύψος 0,70 μ. και μέγιστο πάχος 

0,50 μ., διαπλατύνεται στο ψηλότερο του τμήμα και καταλαμβάνει μέρος της 

βόρειας απόληξης (μέτωπο) του τοίχου 10 σε πλάτος 0,20 μ. (εικ. 67, 68). Η 

Κλίμακα Δ ανήκει επομένως σε νεότερη οικοδομική φάση (α’ μισό 14ου αι.) από 

τον τοίχο 10, ο οποίος συνανήκει χρονικά με την Κλίμακα Γ στο α’ μισό του 13ου 

αι. 

Χαμηλά, στη θεμελίωση του τοίχου 10, πάνω στον φυσικό βράχο 

αποκαλύφθηκαν στη βορειοανατολική γωνία της απόληξης του (μέτωπο) δύο 

λαξευμένοι δόμοι από πωρόλιθο (εικ. 72). Προς τη βόρεια απόληξη του τείχους, 

κατά μήκος της ανατολικής (εξωτερικής) του παρειάς, αποκαλύφθηκε κτιστή 

«γούρνα» (εικ. 72, 73) με δάπεδο από ασβεστοκονίαμα που φράσσεται στη βόρεια 

πλευρά της από σχιστολιθική πλάκα μήκους 1 μ., μέγιστου πάχους 0,05 μ. και 

ύψους 0,50 μ. 

Η επίχωση στο Σκάμμα Θ αποτελείται από μικρές και μεγάλες σχιστολιθικές 

πέτρες, κομμάτια συνδετικού ασβεστοκονιάματος, λευκά βότσαλα (υλικό που 

εμπεριέχεται στο συνδετικό κονίαμα) και τμήματα από λαξευμένους πωρόλιθους. 

Το Σκάμμα Θ απέδωσε ενδιαφέρουσα εφυαλωμένη κεραμική με όστρακα 

χρονολογήσιμα από τον 14ο μέχρι και τον 18ο αι. Ας σημειωθεί ιδιαίτερα ότι πάνω 

από τους βραχισμούς περισυνελέγει όστρακο με εγχάρακτους κύκλους ή σπείρες 

του ύστερου 13ου αι. (αρ. 14). 
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Σκάμμα Ξ 

Το Σκάμμα Ξ (σχ. VI, VII) βρίσκεται βόρεια του Κεντρικού Πύργου, 

συνέχεται με το Σκάμμα ΣΤ και ανασκάφηκε κατά την ανασκαφική περίοδο του 

1996. Σκοπός ήταν η διερεύνηση για τυχόν ύπαρξη τείχους που θα έκλεινε την 

πρόσβαση προς τον Κεντρικό Πύργο από τη βόρεια πλευρά. Η ανασκαφή έφθασε 

και εδώ μέχρι τον φυσικό βράχο, ο όποιος διαμορφώνει ανώμαλη επιφάνεια. 

Σε βάθος 0,40 μ. από τη σημερινή επιφάνεια της επίχωσης, άρχισε να 

αποκαλύπτεται ισχυρά κατεστραμμένο τείχος (τείχος 12α), θεμελιωμένο επάνω 

στον βράχο, το όποιο σώζεται σε μέγιστο μήκος 1,50 μ., με μέγιστο σωζόμενο 

ύψος 1,05 μ. και πάχος 0,65 μ. (εικ. 74, σχ. VI), σε απόσταση 1,80 μ. από τον 

αναλημματικό τοίχο 11 του Σκάμματος ΣΤ. Η τοιχοποιία και τα δομικά υλικά 

είναι όμοια με εκείνα που συναντούμε στα εναπομένοντα κτίσματα του Κάστρου. 

Προς τα δυτικά το τείχος θα κατέληγε στο τμήμα ε-ζ του περιβόλου. Η περαιτέρω 

όμως ανασκαφή προς δυσμάς δεν ήταν εφικτή λόγω της σαθρότητας του 

περιτειχίσματος στο σημείο αυτό. Προς ανατολάς το τείχος 12α συνέχεται με το 

λοξό τείχος 12 κατ’ ορθή γωνία και αποτελεί ουσιαστικά προέκταση του. Το λοξό 

τείχος 12 συνδέει τη βορειοδυτική γωνία της ΒΑ Οικίας με την Κλίμακα Α (εικ. 

63, σχ. VI, VII), κτίστηκε λίγο μετά τη ΒΑ Οικία μέσα στο β’ μισό του 13ου αι. και 

έχει αμυντικό χαρακτήρα. Είναι θεμελιωμένο επάνω στον βράχο και στην 

εξωτερική του παρειά έχει μήκος 3,70 μ., πάχος 0,65 μ. και μέγιστο σωζόμενο 

ύψος 1,05 μ., κάμπτεται δε κατ’ ορθή γωνία σε απόσταση 0,85 μ. από την 

απόληξη του στην Κλίμακα Α και συνεχίζει προς τα δυτικά (τείχος 12α, είκ. 74) 

μέχρι το τμήμα ε-ζ του περιβόλου, φράσσοντας την πρόσβαση προς τον Κεντρικό 

Πύργο από τα βόρεια. 

Η επίχωση στο Σκάμμα Ξ αποτελείται από σχιστόλιθους και κονιάματα, από 

τα καταπεσόντα τμήματα των τειχών του περιβόλου και την κατακρήμνιση του 

αποκαλυφθέντος τείχους. Μέσα στην επίχωση βρέθηκαν λίγα όστρακα 

χονδροειδούς κεραμικής και ένα νόμισμα της περιόδου της Βενετοκρατίας, από 

τον 13ο - 14ο αι. , σε βάθος 0,60 από την επιφάνεια της επίχωσης. 
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Σκάμμα Ν 

Το Σκάμμα Ν (σχ. XI, VI, VII) ανασκάφηκε σε δύο περιόδους, κατά το 1995 

και το 1996. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά, στη βάση του βραχώδους 

εξάρματος πάνω στο οποίο υψώνεται ο Κεντρικός Πύργος. Το Σκάμμα Ν 

διακρίνεται σε δύο επιμέρους σκάμματα, τα Ν1 και Ν2. 

Το Σκάμμα Ν1 (εικ. 75, 76) σχηματίζει ένα τρίγωνο στη νοτιοδυτική πλευρά 

του Κεντρικού Πύργου, ένα είδος «αυλής» που περικλείεται δυτικά από το 

οχυρωματικό τείχος του περιβόλου (σχ. XI, τμήμα γ-δ), ανατολικά από τον βράχο 

πάνω στον οποίο είναι κτισμένος ο Κεντρικός Πύργος και νότια από τον τοίχο 7. Ο 

τοίχος 7 είχε αρχικά υποτεθεί ότι αποτελούσε τμήμα του εσωτερικού περιβόλου 

που προστάτευε στην περιοχή αυτή τον Κεντρικό Πύργο1, υπόθεση που δεν 

επαληθεύτηκε με τις ανασκαφές. Το τμήμα του εξωτερικού περιβόλου γ1-δ στη 

δυτική πλευρά του Σκάμματος Ν1 εκτείνεται σε μήκος 2,40 μ., με μέγιστο 

σωζόμενο ύψος 0,90 μ. και πάχος μόλις 0,70 μ., αποτέλεσμα της μεγάλης 

διάβρωσης του σχιστολιθικού πετρώματος από την αλμύρα. 

Ο τοίχος 7 της «αυλής» (εικ. 76) έχει μήκος 4,85 μ. με μέγιστο σωζόμενο 

πάχος 0,58 μ. και μέγιστο σωζόμενο ύψος 1,65 μ. Η ανατολική πλευρά του 

σκάμματος, πού ορίζεται από τον βράχο, εκτείνεται σε μήκος 5 μ. Τόσο το τείχος 

γ1-δ, όσο και ο τοίχος 7 του Σκάμματος Ν1 διασώζουν επίχρισμα σε πολλά σημεία 

σε αρκετά καλή κατάσταση. Στο τείχος γ1-δ δημιουργείται εσωτερικά, σε απόσταση 

0,50 μ. κάτω από το ψηλότερο σωζόμενο τμήμα του (0,90 μ.), πατούρα πλάτους 

0,08 μ. Η ανασκαφή έφθασε μέχρι τον φυσικό βράχο, σε βάθος 0,90 μ. από την 

επιφάνεια της επίχωσης. Η επίχωση αποτελείται από καστανέρυθρο σβολώδες 

χώμα και κομμάτια σχιστολιθιάς. Μέσα στην επίχωση βρέθηκαν όστρακα 

εφυαλωμένης κεραμικής, τμήμα χύτρας με ίχνη πυράς, λίγα μεταλλικά καρφιά 

και οστά μικρών ζώων. 

Σκάμμα Ν2 (εικ. 76-78). Ο τοίχος 7 της «αυλής» στο Σκάμμα Ν1 συνέχεται 

στο ανατολικό του άκρο κατ’ ορθή γωνία με τον τοίχο 8 πάχους 0,70 μ. και 

μήκους πριν την ανασκαφή 2 μ., με φορά από βορρά προς νότο. Στο τμήμα αυτό, 

νότια δηλαδή του τοίχου 7, συνεχίστηκε η ανασκαφή (Σκάμμα Ν2), με σκοπό τη 

                                                 
1 Δωρή, Βελισσαρίου, Μιχαηλίδης, Κάτω Κάστρο. 
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διερεύνηση του χώρου που ορίζεται από τους τοίχους 7, 8 και από το τμήμα 

τείχους γ1-δ του περιβόλου. Με την ανασκαφή αποκαλύφθηκε στη 

βορειοανατολική γωνία του Σκάμματος Ν2 ο βράχος και η θεμελίωση των δύο 

τοίχων, 7 και 8 (εικ. 78). Ο τοίχος 8 αποκαλύφθηκε με την ανασκαφή σε 

σωζόμενο μήκος 3,20 μ., με μέγιστο σωζόμενο πάχος 0,70 μ. και ύψος 0,90 μ. 

Προς τη βορειοδυτική πλευρά του σκάμματος αποκαλύφθηκε η ορθή γωνία που 

σχηματίζει ο τοίχος 7 με το τείχος γ1-δ του περιβόλου (εικ. 77), το όποιο σώζεται 

στο τμήμα αυτό (σημείο γ1) μέχρι ύψους 0,70 μ. 

Στην επίχωση του Σκάμματος Ν2, προς το μέρος του οχυρωματικού 

περιβόλου, βρέθηκαν σχιστολιθικές πέτρες σε διάφορα μεγέθη και κομμάτια 

συνδετικού κονιάματος από τα καταπεσόντα τμήματα των τειχών, ενώ το υπόλοιπο 

τμήμα του σκάμματος απέδωσε και εφυαλωμένα όστρακα. Τα χρονολογήσιμα 

όστρακα εφυαλωμένης κεραμικής που βρέθηκαν τόσο στο Σκάμμα Ν1 όσο και στο 

Σκάμμα Ν2 είναι κυρίως υστεροβυζαντινά από τον 13ο αι. 

Με την ανασκαφή στο Σκάμμα Ν αποκαλύφθηκε κατεστραμμένο ορθογώνιο 

κτίσμα, από το όποιο σώζονται σήμερα τρεις τοίχοι: ο βόρειος τοίχος 7, που 

ταυτίζεται με τον νότιο τοίχο του Σκάμματος Ν1, ο ανατολικός τοίχος 8 και ο 

δυτικός τοίχος, που ταυτίζεται με τμήμα του τείχους γ-δ του περιβόλου. 

Επομένως, η αρχική υπόθεση ότι ο τοίχος 7 αποτελούσε τμήμα ενός εσωτερικού 

αμυντικού περιβόλου για την προστασία του Κεντρικού Πύργου δεν φαίνεται να 

ευσταθεί, εφόσον η ανασκαφή στο Σκάμμα Ν2 απέδειξε ότι ο τοίχος αυτός 

συνέχεται με το ορθογώνιο κτίσμα που αποκαλύφθηκε μεταξύ του εξωτερικού 

περιβόλου και του βράχου πάνω στον όποιο υψώνεται ο Κεντρικός Πύργος. Το 

κτίσμα αυτό πρέπει να συνδέεται με τον κατακόρυφο τετράγωνο αγωγό, ο οποίος 

επισημάνθηκε ενδομημένος στο πάχος του τείχους στο σημείο γ1 εξωτερικά (βλ. σ. 

53). Αν και η χρήση του κατεστραμμένου κτίσματος δεν είναι δυνατόν να 

διευκρινιστεί, εντούτοις είναι λογικό να συνανήκει χρονολογικά με το εξωτερικό 

τείχος και να εντάσσεται στην α’ οικοδομική φάση του Κάστρου (α’ μισό 13ου αι.). 

Συνοψίζοντας τα αρχαιολογικά δεδομένα των Σκαμμάτων ΣΤ, Ε, Η και Θ, Ξ, 

Ν της περιοχής του Κεντρικού Πύργου, καταλήγουμε στα έξης συμπεράσματα ως 

προς τη χρονολόγηση των κτισμάτων: 
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Στην α’ οικοδομική φάση του Κάστρου, την αρχική, στο α’ μισό του 13ου αι., 

ανήκουν: α) ο Κεντρικός Πύργος, β) η Κλίμακα Α, που καταλήγει στο πλάτωμα 

βορειοδυτικά του Κεντρικού Πύργου με το οποίο συνδέεται ο αναλημματικός 

τοίχος 11 του Σκάμματος ΣΤ, γ) η Κλίμακα Β, η οποία καταλήγει σε μικρό 

βραχώδες πλάτωμα από το όποιο ξεκινά η Κλίμακα Α και διευκόλυνε από βόρεια 

την πρόσβαση προς τον Κεντρικό Πύργο πριν την οικοδόμηση της ΒΑ Οικίας, δ) η 

Κλίμακα Γ, η οποία στην αρχική αυτή φάση θα οδηγούσε από ανατολικά προς 

τους βραχισμούς που διευκόλυναν την πρόσβαση στην Κλίμακα Α και τον 

Κεντρικό Πύργο, ε) ο ανατολικός αναλημματικός τοίχος 10, με το βόρειο μέτωπο 

του οποίου ενώνεται η Κλίμακα Γ κατ’ ορθή γωνία και στ) το κτίριο στο Σκάμμα Ν, 

το οποίο προφανώς συνδέεται με τον αγωγό που επισημάνθηκε ενδομημένος στην 

τοιχοποιία του τείχους γ-δ (σημείο γ1) του εξωτερικού περιβόλου. 

Στη β’ οικοδομική φάση, η οποία τοποθετείται στο β’ μισό του 13ου αι., 

ανήκουν: α) η ΒΑ Οικία, η οποία κατά την οικοδόμηση της κατέλαβε τμήματα των 

Κλιμάκων Β και Γ, β) στην ίδια περίοδο (πάντως μετά την οικοδόμηση της ΒΑ 

Οικίας) χρονολογείται το λοξό τείχος 12, το οποίο κτίστηκε μεταξύ της 

βορειοδυτικής γωνίας της ΒΑ Οικίας και της Κλίμακας Α, αχρηστεύοντας 

ουσιαστικά την Κλίμακα Β και αποκλείοντας την πρόσβαση από αυτήν προς τον 

Κεντρικό Πύργο. Στην εξωτερική του πλευρά το λοξό τείχος 12 κάμπτεται κατ’ 

ορθή γωνία (τείχος 12-12α) και απολήγει στο τμήμα ζ-ε του περιβόλου, 

φράσσοντας έτσι την πρόσβαση προς τον Κεντρικό Πύργο από βορρά. 

Κατά την γ’ οικοδομική φάση, μέσα στο α’ μισό του 14ου αι., μετά το 1311, 

γίνεται η έξης μεταβολή: επιχωματώνεται η παλαιά Κλίμακα Γ και επάνω στην 

επιχωμάτωση κτίζεται η Κλίμακα Δ, η οποία οδηγεί στην πύλη του ορόφου της ΒΑ 

Οικίας και διευκολύνει την πρόσβαση προς τους βραχισμούς και την Κλίμακα Α. 

Στην κατώτερη βαθμίδα της νεότερης Κλίμακας Δ οδηγούσε, ίσως, κεκλιμένο 

επίπεδο που κάλυπτε την παλαιά Κλίμακα Γ. Το εύρος της Κλίμακας Δ είναι 

μεγάλο. Το νότιο άκρο της κλίμακας εφάπτεται με τον ανατολικό αναλημματικό 

τοίχο 10 και το βόρειο άκρο της με τον νότιο τοίχο της ΒΑ Οικίας, την ύπαρξη της 

οποίας προϋποθέτει. Με αυτό τον τρόπο από την περίοδο αυτή (α’ μισό 14ου αι.) 

και εξής η πρόσβαση προς τον Κεντρικό Πύργο ήταν εφικτή μόνο από ανατολικά, 
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από το κεκλιμένο επίπεδο που κάλυπτε την Κλίμακα Γ και οδηγούσε στην 

Κλίμακα Δ και από εκεί μέσω των βραχισμών στην Κλίμακα Α, η οποία απέληγε 

στο πλάτωμα βορειοδυτικά του Κεντρικού Πύργου. Οι βραχισμοί αυτοί προς την 

Κλίμακα Α είχαν παραμείνει στη φυσική τους κατάσταση χωρίς περαιτέρω 

επεμβάσεις και λαξεύσεις στην επιφάνεια τους. 
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γ . ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ  (σχ. ΧΙ) 

Σκάμμα Ζ 

Στο Σκάμμα Ζ η ανασκαφή ολοκληρώθηκε σε δύο ανασκαφικές περιόδους, 

το 1994 και 1995. Το Σκάμμα Ζ βρίσκεται στη νότια πλευρά του Κάστρου, προς 

νότο του Κεντρικού Πύργου, στην περιοχή που εκτείνεται μεταξύ του Κεντρικού 

Πύργου και της Πύλης, και αποτελεί την πιο προστατευμένη περιοχή του 

Φρουρίου. 

Η ανεύρεση μεγάλου αριθμού εφυαλωμένων οστράκων και θραυσμάτων από 

χονδροειδή αγγεία καθημερινής χρήσης στα Σκάμματα Β και Κ (περιοχή της 

Πύλης του Κάστρου) αποτελούσε ένδειξη για μια μορφή εγκατάστασης. Η σκέψη 

ότι το πλάτωμα μεταξύ του Κεντρικού Πύργου και της Πύλης αποτελούσε το πιο 

ασφαλές για εγκατάσταση τμήμα ώθησε στην ανασκαφική έρευνα για τυχόν 

ανεύρεση κτισμάτων, οικιών, που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν κατοίκους του 

μεσαιωνικού οικισμού της Χώρας. Για τη διερεύνηση του χώρου αποφασίστηκε η 

διάνοιξη τριών δοκιμαστικών τομών. Ορίστηκε ένας πλατύς διάδρομος μήκους 9 

μ. και πλάτους 1,30 μ., με άξονα από βορρά προς νότο, ανατολικά του 

συστήματος τοίχων σε σχήμα Ταυ (βλ. σχ. XI). Η ανασκαφή άρχισε με την πρώτη 

δοκιμαστική τομή Ζ1, μήκους 2 μ. και πλάτους 1,30 μ. που ορίστηκε στο βόρειο 

άκρο του διαδρόμου. Το ανώτερο τμήμα της επίχωσης, μέχρι 0,70 μ. βάθος, 

απέδωσε πολλή κεραμική. Η επίχωση έχει τη γνωστή σύσταση, σχιστολιθικές 

πέτρες μεγάλου και μικρού μεγέθους και κομμάτια συνδετικού κονιάματος από 

τα γκρεμισμένα τείχη του περιβόλου. Σε βάθος 1 μ. περίπου η σύσταση αλλάζει. 

Η επίχωση αποτελείται από λεπτόκοκκο υγρό χώμα και η κεραμική ελαττώνεται 

αισθητά. Ο φυσικός βράχος αποκαλύφθηκε σε βάθος 1,20 μ. από τη σημερινή 

στάθμη της επίχωσης, χωρίς να επισημανθούν ίχνη κτισμάτων. 

Η τομή Ζ2 ανοίχθηκε στον ίδιο άξονα και με τις ίδιες διαστάσεις με τη Ζ1. 

Μεταξύ των δύο τομών αφέθηκε διάδρομος πλάτους 1 μ. Στα ανώτερα τμήματα, 

και μέχρι βάθους 0,90 μ., η επίχωση έδωσε πολλή κεραμική. Στα κατώτερα 

τμήματα η κεραμική περιορίστηκε. Η ανασκαφή συνεχίστηκε μέχρι τον φυσικό 

βράχο σε βάθος 1,30 μ. Ο βράχος είναι ανώμαλος και παρουσιάζει κατωφέρεια 
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προς τη νότια πλευρά της τομής. Η σύσταση της επίχωσης δεν παρουσιάζει 

διαφορές σε σχέση με την Ζ1. Και η τομή Ζ2 δεν απέδωσε ίχνη κτισμάτων. 

Στον ίδιο άξονα και με τις ίδιες διαστάσεις, 2 x 1,30 μ., ανοίχθηκε σε 

απόσταση 2 μ. νοτιότερα από τη Ζ2, η τομή Ζ3 (εικ. 79). Στα ανώτερα τμήματα, 

όπως και στις άλλες δύο τομές (Ζ1, Ζ2), η διαταραγμένη επίχωση έδωσε πολλή 

κεραμική. Σε βάθος 0,20 μ. στη βορειοανατολική γωνία της τομής αποκαλύφθηκε 

τοίχος μήκους 0,78 μ. και πάχους 0,28 μ. με άξονα από βορρά προς νότο (τοίχος 

16). Η ανασκαφή έφθασε σε βάθος 0,75 μ. αποκαλύπτοντας την έδραση του 

τοίχου 16 πάνω στον φυσικό βράχο. Κατόπιν, συνεχίστηκε προς τα βόρεια και τα 

ανατολικά, ακολουθώντας την πορεία του τοίχου, ο όποιος σώζεται σε μήκος 1,57 

μ. και μέγιστο σωζόμενο πάχος 0,83 μ. Εδράζεται πάνω σε σαθρό βράχο και το 

σωζόμενο ύψος του είναι μόλις 0,25 μ. Ο τοίχος 16 αποτελεί μεμονωμένο 

λείψανο, δεν συνεχίζεται και δεν συνέχεται με άλλο κτίσμα. Παραμένει 

αδιευκρίνιστο σε τι είδους κτίσμα μπορεί να ανήκε, η τοιχοποιία του πάντως είναι 

όμοια με των τειχών και των άλλων κτιρίων του Κάστρου. 

Οι τομές Ζ1, Ζ2 και Ζ3 απέδωσαν πολλά όστρακα εφυαλωμένης κεραμικής, 

που χρονολογούνται κυρίως από την υστεροβυζαντινή περίοδο, από τις αρχές του 

13ου μέχρι τον 15ο αι. Η προσπάθεια όμως για την ανεύρεση οικοδομικού ιστού 

απέβη άκαρπη. 
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Σκάμμα Ι 

Το Σκάμμα Ι (σχ. XI, εικ. 80) ανοίχθηκε κατά την περίοδο του 1995. 

Βρίσκεται στο πλάτωμα που σχηματίζεται στη βόρεια πλευρά του Κάστρου, 

ανάμεσα στη ΒΑ Οικία, τον ΒΑ Πύργο και το τείχος θ-κ2 του περιβόλου. Με τον 

καθαρισμό της επιφάνειας του Φρουρίου από τη βλάστηση φάνηκαν λείψανα 

τοίχου (τοίχος 15). Το πλάτωμα της βόρειας πλευράς είναι μία από τις περιοχές 

του Κάστρου όπου θα μπορούσε να αναμένει κανείς την ύπαρξη κτισμάτων, ενός 

οικισμού δηλαδή για μονιμότερη εγκατάσταση κατά τη μεσαιωνική περίοδο. 

Για τη διερεύνηση του τοίχου 15 ορίστηκε σκάμμα διαστάσεων 3,40 x 3 μ. Ο 

τοίχος 15 αποκαλύφθηκε σε μέγιστο σωζόμενο πάχος 1,35 μ., ύψος 0,38 μ. και 

μήκος 1,30 μ., τα ίχνη του όμως χάνονται. Κατά μήκος του τοίχου 15, ο οποίος 

είναι κτισμένος με σχιστολιθικές πέτρες και συνδετικό κονίαμα, όπως και τα 

υπόλοιπα κτίσματα του Κάστρου, και σε βάθος 0,50 μ. από την επιφάνεια του 

εδάφους βρέθηκε επιφάνεια με πατημένο χώμα. Είναι άγνωστο σε τι είδους 

κατασκευή ανήκε. 

Και εδώ, όπως και στο Σκάμμα Ζ στη νότια πλευρά του Κάστρου, δεν 

επισημάνθηκαν κτίσματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν οικοδομικός ιστός 

μιας μονιμότερης εγκατάστασης. 
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Σκάμμα Μ 

Η ανασκαφή στο Σκάμμα Μ (σχ. Χ, XI) ολοκληρώθηκε σε δύο ανασκαφικές 

περιόδους, το 1995 και 1996. Το Σκάμμα Μ εκτείνεται κατά μήκος του 

ανατολικού τείχους του περιβόλου (τμήμα λ-μ-μ1). Στο σημείο αυτό ο περίβολος 

σχηματίζει αμβλεία γωνία (γωνία λ) και στρέφεται ανατολικά. Η ανασκαφική 

έρευνα αποσκοπούσε στη διάνοιξη σκάμματος κατά μήκος του περιβόλου για την 

εύρεση του επιπέδου έδρασης του Φρουρίου και του σωζόμενου ύψους των τειχών. 

Στον τομέα αυτό του Κάστρου τα τείχη είναι αρκετά ισχυρά, έτσι η ανασκαφική 

έρευνα δεν δημιουργούσε προβλήματα στατικής. 

Η ανασκαφή στο Σκάμμα Μ επιμερίστηκε σε δύο τμήματα (εικ. 84): το 

πρώτο, Σκάμμα Μ1 κατά μήκος του τείχους μ-μ1 του περιβόλου, και το δεύτερο, 

Σκάμμα Μ2, κατά μήκος του τείχους λ-μ του περιβόλου. 

Το Σκάμμα Μ1 (εικ. 81-83) εκτείνεται από βορρά προς νότο σε μήκος 4,30 

μ. μέχρι τη γωνία μ του περιβόλου, με πλάτος 2,45 μ. Με την ανασκαφή 

αποκαλύφθηκαν δύο τοίχοι εγκάρσιοι ως προς το τείχος του περιβόλου, που 

βαίνουν παράλληλα και σε απόσταση 2,75 μ. μεταξύ τους (τοίχοι 13 και 14). 

Εδράζονται και οι δύο πάνω στον φυσικό βράχο, κτισμένοι όπως και το τείχος του 

περιβόλου, και σώζονται ο μεν τοίχος 14 στο νότιο τμήμα του σκάμματος (εικ. 82), 

σε μέγιστο μήκος 2,45 μ., πάχος 0,73 μ. και ύψος 1,45 μ., ο δε τοίχος 13 στο 

βόρειο τμήμα του σκάμματος (εικ. 83), σε μέγιστο μήκος 2,15 μ., πάχος 0,58 μ. 

και ύφος 0,70 μ. Δάπεδο δεν έχει διασωθεί. Οι τοίχοι προφανώς ανήκουν σε 

κάποιο οίκημα κτισμένο κατά μήκος του περιβόλου, που χρησιμοποιούσε το 

οχυρωματικό τείχος ως πίσω πλευρά. Η ανασκαφή έφθασε μέχρι τον φυσικό 

βράχο, σε μέγιστο βάθος 1,35 μ. από τη σημερινή στάθμη της επίχωσης. Στο 

πάχος του οχυρωματικού τείχους σε ύφος 0,50 μ. από τον βράχο και σε 

απόσταση 2,15 μ. από τη γωνία μ του περιβόλου (σχ. XI, μ) διακρίνεται διαμπερές 

άνοιγμα με ύφος 0,33 μ. και πλάτος 0,49 μ., η χρήση του οποίου δεν είναι προς 

το παρόν εμφανής. Το τείχος μ-μ1 τού περιβόλου εδράζεται στους ίδιους 

βραχισμούς με το οίκημα, αποκαλύφθηκε δε και το μέγιστο σωζόμενο ύψος του, 

που φθάνει τα 2 μ. 
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Στο Σκάμμα Μ2 (εικ. 84), κατά μήκος του τείχους λ-μ του περιβόλου, το 

σκάμμα εκτείνεται, από δυτικά προς ανατολικά, σε μήκος 4,75 μ. και πλάτος 1 μ. 

Σε απόσταση 1,10 μ. από τη γωνία μ του περιβόλου αφήνεται μάρτυρας πάχους 1 

μ. για την προστασία της στατικότητας του οχυρωματικού τείχους. Η ανασκαφή 

έφθασε μέχρι τον φυσικό βράχο, πάνω στον όποιο εδράζεται το τείχος. Οι 

ανωμαλίες του βράχου δημιουργούν υψομετρικές διαφορές. Το ανώτερο σημείο 

τού βράχου αποκαλύφθηκε σε βάθος 1,45 μ. (από το υψηλότερο σωζόμενο σημείο 

τού τείχους λ-μ) και το χαμηλότερο σε βάθος 2,75 μ. Στο τμήμα δηλαδή λ-μ, το 

μέγιστο σωζόμενο ύψος του οχυρωματικού περιβόλου προς το εσωτερικό του 

Φρουρίου είναι 2,75 μ. από την έδρασή του πάνω στον βράχο. Στο σημείο λ1 στην 

άνω σωζόμενη απόληξη του τείχους, διακρίνεται η βάση της μοναδικής 

τοξοθυρίδας που επισημάνθηκε στον περίβολο (βλ. παραπάνω, εικ. 85). 

Από το υψηλότερο σωζόμενο τμήμα του τείχους στο Σκάμμα Μ, 2,75 μ., και 

μέχρι βάθους 1,50 μ. η επίχωση αποτελείται από μπάζα, σχιστολιθικές πέτρες 

μεγάλου και μικρού μεγέθους και κομμάτια συνδετικού κονιάματος. Από το 

βάθος των 2 μ. και μέχρι τον φυσικό βράχο άρχισαν να εμφανίζονται όστρακα 

εφυαλωμένης και χονδροειδούς αγάνωτης κεραμικής, καθώς και οστά μικρών 

ζώων μέσα σε επίχωση από χώμα αμμώδες ανακατεμένο με ψιλό χαλίκι. Από την 

εφυαλωμένη κεραμική τα περισσότερα όστρακα είναι μη χρονολογήσιμα, με λίγα 

δείγματα υστεροβυζαντινής κεραμικής από τον 14ο αι. 
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 Σκάμμα Ο 

Βρίσκεται επάνω στο πλάτωμα του βράχου που υψώνεται στο νότιο τμήμα 

του Κάστρου, απέναντι από τον Κεντρικό Πύργο (σχ. XI). Με την ανασκαφή 

αποκαλύφθηκαν ελάχιστα λείψανα τοίχων και προς το δυτικό μέρος του 

πλατώματος τμήμα βοτσαλωτού δαπέδου, όμοιο με εκείνο που καλύπτει το 

δάπεδο του ορόφου της ΒΑ Οικίας. Τα λιγοστά ίχνη που σώζονται δεν επιτρέπουν 

περαιτέρω παρατηρήσεις και υποθέσεις. 

Συνοψίζοντας τα αρχαιολογικά δεδομένα από την ανασκαφική έρευνα στα 

Σκάμματα Ζ, Ι, Μ και Ο: 

α) Τα Σκάμματα Ζ και Ι, που ορίστηκαν με στόχο την επισήμανση 

οικοδομικού ιστού στα πιο προστατευμένα τμήματα του περιβόλου, δεν απέδωσαν 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επομένως, δεν θα πρέπει να υπήρξε μέσα στο 

Φρούριο μονιμότερη εγκατάσταση και ανάπτυξη οικισμού. 

β) Στο Σκάμμα Μ το κτίσμα που αποκαλύφθηκε κατά μήκος και σε επαφή 

με το ανατολικό τείχος του περιβόλου (τμήμα μ-μ1) ερμηνεύεται ως κτίσμα για τις 

ανάγκες της φρουράς του Κάστρου κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Στο 

σκάμμα αυτό σώζεται ένα από τα υψηλότερα σημεία του τείχους του περιβόλου, 

ύψους 2,75 μ., όπου διακρίνεται και η βάση τοξοθυρίδας στο σημείο λ1. 

γ) Τέλος, στο Σκάμμα Ο τα ίχνη τοίχων που αποκαλύφθηκαν παραμένουν 

αδιευκρίνιστα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ 

ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟΥ 

 

α . Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ 

Η νησίδα στο Κάτω Κάστρο της Χώρας σχηματίζεται από έναν φυσικά οχυρό 

και απότομο βράχο που συνδέεται με μία μονότοξη πέτρινη γέφυρα με τη 

χερσόνησο, πάνω στην οποία είναι κτισμένη η Χώρα (εικ. 1, 6, πίν. Ι α). Στην 

παλαιότερη απεικόνιση της Χώρας και του Φρουρίου πάνω στη νησίδα, που μας 

είναι γνωστή από τη χαλκογραφία του Γάλλου περιηγητή J. – P. De Tournefort 

(1656 – 1708)1 (εικ. 87-89), στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, γύρω στο 1700, το 

φρούριο της νησίδας έχει σχήμα ορθογώνιο. Διακρίνεται το τείχος του περιβόλου, 

που φαίνεται όμως αρκετά χαμηλό, διότι θα ήταν πιθανότατα από τότε σε μεγάλο 

βαθμό ερειπωμένο. Στο κέντρο του περιβόλου υψώνεται ένας μεγάλος ορθογώνιος 

πύργος και στις δύο γωνίες, στη βορειοανατολική και τη νοτιοδυτική, δύο 

μικρότεροι. Σε ένα πρόκτισμα στη βόρεια πλευρά του Κεντρικού Πύργου έχουν 

σχεδιαστεί κανόνια. Είναι γνωστό ότι οι απεικονίσεις που συνοδεύουν τις 

περιγραφές των περιηγητών γίνονται μακριά από τον τόπο, σύμφωνα με τις 

σημειώσεις που είχαν κρατήσει. Η ιστορική τους αξία είναι μεγάλη, πολλές φορές 

όμως υπολείπονται σε ακρίβεια. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ευσταθεί το 

κανονικό ορθογώνιο σχήμα του περιβόλου του Κάστρου στη χαλκογραφία του 

Tournefort, όπως φαίνεται από το τοπογραφικό (σχ. XI) που δημοσιεύεται εδώ. 

Η πορεία του τείχους του εξωτερικού περιβόλου είναι και σήμερα ορατή. Ο 

περίβολος είναι κτισμένος με σχιστολιθικούς πλακοειδείς και αργούς λίθους, με 

ισχυρό συνδετικό κονίαμα από άσβεστη και θαλασσινό αμμοχάλικο, και 

ορθώνεται κατακόρυφα πάνω στον βράχο με καταχύστρες και τοξοθυρίδες. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα τυπικό μεσαιωνικό τείχος που χρονολογείται πριν την 

εισαγωγή της πυρίτιδας, δηλαδή πριν το β’ μισό του 15ου αι. Η μεσαιωνική υφή 

                                                 
1 Joseph Pitton de Tournefort, Relation d’un voyage de Levant, fait par ordre du Roy. A Paris, 

De l’Imprimerie royale 1717, τ. Ι, βλ. τη χαλκογραφία πριν από τη σ. 347. 
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του περιβόλου, τα ευρήματα από τις ανασκαφές που χρονολογούνται από τις 

αρχές του 13ου αι. και μετά, μετά την Τέταρτη Σταυροφορία, σε συνάρτηση με την 

εγκατάσταση των Βενετών στην Άνδρο, η μαρτυρία ότι το φρούριο υφίστατο ήδη 

τον 13ο αι. πείθουν ότι το τείχος του περιβόλου ανάγεται στις αρχές της βενετικής 

κυριαρχίας, στο α’ μισό του 13ου αι., επί Μαρίνου Δάνδολου (1207 – 1238/1243). 

Το οχυρωματικό τείχος θα ήταν, βέβαια, πολύ ψηλότερο από ό,τι 

απεικονίζεται στη χαλκογραφία του Tournefort. Πράγματι, στην ακουαρέλα που 

απεικονίζει το Κάστρο, όπως το είδε ο Άγγλος ζωγράφος Arthur Tower (πίν. ΙΙI β) 

το 1840 περίπου, στη δυτική πλευρά του απέναντι από τη Χώρα, βόρεια της 

Πύλης του Φρουρίου, φαίνεται το οχυρωματικό τείχος του περιβόλου που σώζεται 

σε ικανό ύφος. Από τότε και μέχρι σήμερα η καταστροφή που έχει υποστεί το 

τείχος είναι σημαντική. Δεν πρέπει να είναι όμως τυχαίο ότι σε αυτήν ακριβώς την 

πλευρά σώζεται σήμερα το υψηλότερο τμήμα του τείχους. Είναι δηλαδή το τμήμα 

του περιβόλου που είχε διατηρηθεί σε μεγάλο ύφος μέχρι και τον 19ο αι. 

Με τις ανασκαφές αποκαλύφθηκε ο φυσικός βράχος πάνω στον οποίο 

εδράζεται το Κάστρο και επισημάνθηκαν τα υψηλότερα σήμερα σωζόμενα τμήματα 

του περιβόλου. Το ένα τμήμα βρίσκεται βόρεια της Πύλης του Κάστρου, κοντά στο 

Σκάμμα Γ, και σώζεται σε ύψος 3,90 μ. (βλ. σχ. XI, σημ. β, εικ. 39 – 41) και το 

άλλο στο ανατολικό τμήμα του περιβόλου, στο Σκάμμα Μ, σε ύψος 2,75 μ. (σχ. 

XI, λ1 εικ. 85). Στο τελευταίο αυτό τμήμα είναι επίσης ορατή η βάση τοξοθυρίδας, 

ενώ στο νότιο περιτείχισμα σώζονται δύο καταχύστρες (σχ. XI, ξ1 ξ2, εικ. 7, 8, 37). 

Το Φρούριο είχε μόνο μία Πύλη εισόδου, στο δυτικό τμήμα του περιβόλου 

απέναντι από τη Χώρα, από την οποία σώζεται μόνο το άνοιγμα με το κατώφλι 

μήκους 2 μ. και μέγιστο σωζόμενο ύψος των σταθμών της Πύλης 1,50 μ. Η Πύλη 

θα απέληγε σε οξυκόρυφο, γοτθικό, τόξο, όπως οι θόλοι του Κεντρικού και του ΒΑ 

Πύργου. 

Από τους πύργους που απεικονίζονται στη χαλκογραφία του Tournefort 

σώζονται σήμερα ο Κεντρικός Πύργος (σχ. Ι, VI, VII, εικ. 10 – 21, πίν. I, II), που 

υψώνεται στο κέντρο περίπου του Φρουρίου επάνω σε ψηλό βράχο ριζιμιό, που 

αποτελεί ο ίδιος ένα φυσικό οχυρό, και ο Πύργος στη βορειοανατολική γωνία του 

περιβόλου (σχ. II, XI, εικ. 22 – 27, πίν. I β). Και οι δύο πύργοι αποτελούνται από 
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μια ομβροδεξαμενή στο ισόγειο και έναν κατεστραμμένο σήμερα όροφο, που θα 

χρησίμευε για κατοικία. Και οι δύο δεξαμενές είναι επιχρισμένες με υδραυλικό 

κονίαμα και καλύπτονται με άριστα σωζόμενο θόλο, που απολήγει σε οξυκόρυφο 

γοτθικό τόξο. Στον θόλο των δεξαμενών ανοίγεται ορθογώνιο στόμιο για την 

άντληση του νεαρού από τους κατοίκους του ορόφου. Οι ανασκαφές στο εσωτερικό 

των δεξαμενών των δύο πύργων αποκάλυψαν το ύψος τους: η δεξαμενή του 

Κεντρικού Πύργου έχει ύψος 4,25 μ. από τον πυθμένα μέχρι την κορυφαία 

γενέτειρα του θόλου, και του ΒΑ Πύργου συνολικό ύψος 5,25 μ. Τόσο στη 

δεξαμενή του Κεντρικού Πύργου όσο και σε εκείνη του ΒΑ Πύργου διακρίνεται 

καθαρά η απόληξη του ενδομημένου πήλινου στρογγυλού αγωγού που συνέλεγε 

τα όμβρια από το δώμα του ορόφου και τροφοδοτούσε την κινστέρνα (πίν. ΙΙI α, β). 

Από τους πύργους, ο ΒΑ είναι ενταγμένος στα τείχη του περιβόλου, 

συνανήκει επομένως χρονικά και ανάγεται και αυτός στο α’ μισό του 13ου αι. Ο 

Κεντρικός Πύργος, κατασκευαστικά όμοιος με τον ΒΑ, κτισμένος με την ίδια 

τοιχοποιία, σε μεγαλύτερη όμως κλίμακα, χρονολογείται επίσης από το α’ μισό 

του 13ου αι. 

Ο οχυρός πύργος πού απεικονίζεται στη χαλκογραφία του Tournefort (εικ. 

88) στη νοτιοδυτική γωνία του περιβόλου δεν διασώζεται πλέον. Από τις λαξεύσεις 

όμως που διακρίνονται στη νοτιοδυτική γωνία του περιβόλου εξωτερικά και από 

την πορεία του τείχους, εικάζεται ότι εδώ θα υψωνόταν ο νοτιοδυτικός πύργος. 

Σήμερα έχει τελείως καταστραφεί, συμπαρασύροντας και ολόκληρο το τμήμα αυτό 

του περιτειχίσματος. Η ανασκαφή στο σωζόμενο σήμερα νοτιοδυτικό τμήμα του 

Κάστρου, στο Σκάμμα Λ (σχ. IV, V, XI, εικ. 46 – 49), αποκάλυψε τη θεμελίωση 

ενός ορθογώνιου μακρόστενου κτιρίου που μπορεί να ερμηνευθεί ως οίκημα 

καταυλισμού της φρουράς, εξαιτίας και της γειτνίασης του κτιρίου αυτού με την 

πύλη. 

Στη βόρεια πλευρά του Κεντρικού Πύργου ανασκάφηκε η λεγόμενη 

συμβατικά «ΒΑ Οικία» (σχ. III, VI, VII, IX, XI, εικ. 28 – 36, πίν. ΙV α), που δεν 

αποτυπώνεται στη χαλκογραφία του Tournefort. 
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Το κτίσμα είναι μισοκατεστραμμένο, με κατακρημνισμένη οροφή. Σώζεται η 

ομβροδεξαμενή, για την κατασκευή της οποίας εκμεταλλεύτηκαν τον φυσικό 

βράχο. Οι κοιλότητες και τα κενά των βραχισμών συμπληρώνονται με τοίχους από 

σχιστολιθικές πέτρες και συνδετικό κονίαμα, τοιχοποιία κοινή σε όλα τα κτίσματα 

του Κάστρου. Πάνω από την κινστέρνα σώζεται μικρό τμήμα του δαπέδου του 

ορόφου που καλύπτεται με βοτσαλωτό. Από τους τοίχους της Οικίας σε 

μεγαλύτερο ύφος, σώζεται σήμερα ο δυτικός στενός της τοίχος. Η πύλη του 

ορόφου, κατεστραμμένη, με άνοιγμα 1 μ., βρίσκεται στον νότιο τοίχο του 

κτίσματος, απέναντι από τον Κεντρικό Πύργο. Και η ΒΑ Οικία διέθετε, όπως και οι 

πύργοι, ομβροδεξαμενή και όροφο, ενώ στον δυτικό της τοίχο, προς το εσωτερικό 

του κτίσματος, διακρίνονται τμήματα του κατεστραμμένου σήμερα πήλινου 

αγωγού που συνέλεγε τα όμβρια από το δώμα του ορόφου και τροφοδοτούσε τη 

δεξαμενή. Όχι μόνον ολόκληρος ο όροφος άλλα και η καμάρα που κάλυπτε τη 

δεξαμενή έχει σήμερα καταπέσει. Στους μακρούς τοίχους της δεξαμενής σώζονται 

οι γενέσεις της καμάρας, η μορφή της οποίας (οξυκόρυφη ή ημικυλινδρική) δεν 

είναι δυνατόν να καθοριστεί. Μολονότι και η Οικία ήταν κτίσμα διώροφο, με 

δεξαμενή και όροφο και τοιχοποιία βασικά όμοια με εκείνη των δύο πύργων, του 

Κεντρικού και του ΒΑ, η απουσία υδραυλικού κονιάματος στη δεξαμενή της 

συνιστά επιμέρους διαφορά από τα δύο άλλα κτίσματα. Η ΒΑ Οικία είναι λίγο 

μεταγενέστερη, από το β’ μισό του 13ου αι., ενώ τα τείχη του περιβόλου και οι δύο 

πύργοι, ο Κεντρικός και ο ΒΑ, χρονολογούνται από την αρχική οικοδομική φάση 

του Φρουρίου, από το α’ μισό του 13ου αι. Ο όροφος της ΒΑ Οικίας ήταν 

κατοικήσιμος και διετίθετο προφανώς για τον καταυλισμό μέρους της φρουράς. 

Με τις ανασκαφές αποκαλύφθηκαν επίσης διαδοχικές λίθινες κλίμακες (σχ. 

VI-VIΙΙ, XI) ανόδου προς τον βράχο που υψώνεται ο Κεντρικός Πύργος, μεταξύ 

αυτού και της ΒΑ Οικίας, στα Σκάμματα Ε, Η και Θ. Ανάλογες κλίμακες 

συνδέουν τα άνδηρα στα σύγχρονα με το Κάτω Κάστρο κάστρα των Σταυροφόρων1. 

Στις κλίμακες διακρίνονται τρεις διαδοχικές οικοδομικές φάσεις: στην 

παλαιότερη, από το α’ μισό του 13ου αι., ανήκουν η Κλίμακα Α (κατά μήκος της 

βόρειας πλευράς του Κεντρικού Πύργου, εικ. 57, 60), η Κλίμακα Β (μικρή 

                                                 
1 Βλ. παραπάνω,  
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κλίμακα η οποία εφάπτεται με τον δυτικό τοίχο της ΒΑ Οικίας, εικ. 61 – 64) και η 

Κλίμακα Γ (εικ. 66, 68, 69, πίν. V α). Η Κλίμακα Α στα δυτικά κατέληγε σε κτιστό 

πλακόστρωτο πλάτωμα, βορειοδυτικά του Κεντρικού Πύργου, το οποίο 

συγκρατούσαν αναλημματικοί τοίχοι (βλ. Σκάμμα ΣΤ). Σε μεταγενέστερη χρονική 

περίοδο, άγνωστο πότε, τη νότια απόληξη των βαθμίδων της Κλίμακας Α κατέλαβε 

σε πλάτος 0,50 μ. ένας τοίχος που κτίστηκε κατά μήκος της βόρειας πλευράς του 

πύργου, υπό τύπον αντηρίδας (σχ. Ι β, εικ. 59). 

Σε μία δεύτερη οικοδομική φάση, από το β’ μισό του 13ου αι., τμήμα της 

Κλίμακας Β και της Κλίμακας Γ κατέλαβε η ΒΑ Οικία, η οποία αποδεικνύεται 

έτσι μεταγενέστερη από αυτές. Συγκεκριμένα, ένα τμήμα των βαθμίδων της 

Κλίμακας Β κατέλαβε ο δυτικός στενός τοίχος της ΒΑ Οικίας (σχ. VI, VII, εικ. 64), 

ενώ η νοτιοανατολική γωνία της Οικίας κάλυψε ένα μικρό τμήμα των κατώτερων 

βαθμίδων της Κλίμακας Γ. Μετά την οικοδόμηση και του λοξού τείχους 12 (σχ. 

VI, VII, εικ. 63), που έκλεισε το κενό μεταξύ της νοτιοδυτικής γωνίας της Οικίας 

και της Κλίμακας Α, η Κλίμακα Β περιέπεσε σε αχρηστία και καταχώθηκε 

σταδιακά. 

Τέλος, σε μια τρίτη οικοδομική φάση, μετά το 1311, και πάντως μέσα στο α’ 

μισό του 14ου αι., η Κλίμακα Γ επιχωματώθηκε και επάνω στην επιχωμάτωση 

της, ύψους 0,70 μ., κτίστηκε η νεότερη Κλίμακα Λ (σχ. VI-VIΙΙ, εικ. 65 – 68, πίν. 

V α), με μέγιστο μήκος βαθμίδων 4,20 μ., πολύ μεγαλύτερο δηλαδή από εκείνο 

της παλαιότερης Κλίμακας Γ (2,02 μ.). Η Κλίμακα Δ είναι λίγο μεταγενέστερη από 

τη ΒΑ Οικία και χρονολογείται μέσα στο α’ μισό του 14ου αι. Το βόρειο άκρο των 

βαθμίδων της εφάπτεται με τον νότιο τοίχο της Οικίας – τον οποίο οικοδομικά 

προϋποθέτει – και οδηγεί στην πύλη εισόδου στον όροφό της, ενώ συγχρόνως 

εξυπηρετεί και την πρόσβαση προς τον βράχο πάνω στον όποιο υψώνεται ο 

Κεντρικός Πύργος. Το νότιο άκρο των βαθμίδων της Κλίμακας Δ στηρίζεται στον 

ανατολικό αναλημματικό τοίχο (τοίχος 10), ανατολικά του Κεντρικού Πύργου (εικ. 

66 – 68). 

Ο τοίχος αυτός (τοίχος 10), που ενώνεται κατ’ ορθή γωνία με την παλαιότερη 

Κλίμακα Γ, θα πρέπει να θεωρηθεί σύγχρονος με αυτήν, ανήκει δηλαδή στην 

παλαιότερη οικοδομική φάση, στο α’ μισό του 13ου αι. Εικάζεται ότι κατά την 
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παλαιότερη αυτή φάση, πριν την οικοδόμηση της ΒΑ Οικίας, η πρόσβαση προς το 

βραχώδες πλάτωμα όπου υψώνεται ο Κεντρικός Πύργος θα γινόταν, από 

ανατολικά, από τις Κλίμακες Γ και Α και, από βόρεια, από την Κλίμακα Β. Όταν 

οι Κλίμακες Β και Γ αχρηστεύτηκαν στις αρχές του 14ου αι., η πρόσβαση προς τον 

Κεντρικό Πύργο γινόταν πλέον μόνο από την ανατολική πλευρά, με τη νεότερη 

Κλίμακα Δ και την παλαιά Κλίμακα Α. Προς την Κλίμακα Δ θα οδηγούσε πιθανόν 

κεκλισμένο επίπεδο που κάλυπτε την παλαιότερη Κλίμακα Γ. 

Στη φάση αυτή, η πρόσβαση προς τον Κεντρικό Πύργο από βόρεια δεν θα 

ήταν πια εφικτή λόγω της αχρήστευσης της Κλίμακας Β εξαιτίας της οικοδόμησης 

του λοξού τείχους (τείχος 12) σύγχρονου ή λίγο μεταγενέστερου από τη ΒΑ Οικία, 

στο τέλος του 13ου ή στις αρχές του 14ου αι., που ενώνει τη βορειοδυτική γωνία της 

ΒΑ Οικίας με την Κλίμακα Α (σχ. VI, VII, εικ. 57, 60, 63). Στο σημείο που 

ενώνεται το τείχος 12 με την Κλίμακα Α, είναι εμφανής η ραφή. 

Το τείχος 12 κτίστηκε προφανώς για να αποκλείσει τη δίοδο προς τον 

Κεντρικό Πύργο από βορρά. Εξάλλου, στην ανασκαφή που διενεργήθηκε στο 

Σκάμμα Ξ, με σκοπό τη διερεύνηση του χώρου για την τυχόν ύπαρξη τείχους για 

την προστασία του Κεντρικού Πύργου από βορρά, βρέθηκε η βάση 

κατεστραμμένου τείχους με φορά από ανατολικά προς δυτικά (τείχος 12α· σχ. VI, 

VII, εικ. 74). Το τείχος αυτό αποτελεί προέκταση του λοξού τείχους 12, το οποίο 

στο σημείο αυτό κάμπτεται κατ’ ορθή γωνία και απολήγει στο δυτικό τείχος του 

περιβόλου. Το τείχος 12 – 12α είχε αμυντικό χαρακτήρα και απέκλειε την 

πρόσβαση προς τον Κεντρικό Πύργο από βόρεια, κατά την πρώιμη περίοδο της 

Βενετοκρατίας, προς το τέλος του 13ου ή τις αρχές του 14ου αι. 

Στη νοτιοδυτική πλευρά του Κεντρικού Πύργου, στο Σκάμμα Ν (σχ. VI, VII, 

εικ. 75 – 78), αποκαλύφθηκε με την ανασκαφή κατεστραμμένο κτίσμα. Το κτίριο 

αυτό ίσως συνέχεται με τον ενδομημένο αγωγό που εντοπίστηκε στην εξωτερική 

πλευρά του τείχους του περιβόλου, κατά μήκος του οποίου είναι κτισμένο το 

κτίριο. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο αγωγός ανήκει στην α’ οικοδομική φάση 

του Φρουρίου μαζί με το τείχος του περιβόλου, δηλαδή στο α’ μισό του 13ου αι., 

είναι ενδεχόμενο και το κτίσμα αυτό να ανήκει στην ίδια περίοδο, και πιθανόν να 

απέκλειε από τη νότια πλευρά την πρόσβαση προς τον Κεντρικό Πύργο. Η 
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προστασία πάντως του Κεντρικού Πύργου εξασφαλιζόταν τόσο από τη νότια, όσο 

και από την ανατολική πλευρά, χάρη στη φυσική οχυρότητα του βράχου έδρασης, 

λόγω του μεγάλου του ύψους. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως η αρχική υπόθεση ότι ο Κεντρικός 

Πύργος προστατευόταν από έναν εσωτερικό αμυντικό δακτύλιο1 δεν επαληθεύτηκε 

με τις ανασκαφές. Αν και από το τέλος του 13ου ή τις αρχές του 14ου αι. την 

πρόσβαση προς τον Πύργο από βορρά απέκλειε το αμυντικό τείχος 12 – 12α, 

εντούτοις ανατολικά του πύργου ο ανατολικός τοίχος 10 είναι αναλημματικός και 

όχι οχυρωματικός, συνέχεται κατ’ ορθή γωνία με τη σύγχρονη με αυτό Κλίμακα Γ 

και θα πρέπει να χρονολογείται, όπως και η κλίμακα αυτή, από την πρώτη 

οικοδομική φάση στο α’ μισό του 13ου αι. (βλ. Σκάμματα Η και Θ). Η περιοχή 

δηλαδή προς ανατολάς του Κεντρικού Πύργου δεν παρουσιάζει ίχνη οχύρωσης, 

αντίθετα, οι κλίμακες διευκόλυναν την άνοδο προς τους βραχισμούς και 

κατέληγαν στο βραχώδες πλάτωμα στη βορειοδυτική γωνία του πύργου. Η πλευρά 

αυτή είναι η πιο προστατευμένη, αθέατη από την Πύλη του Κάστρου. Εικάζεται 

ότι στη βορειοδυτική γωνία του πύργου θα βρισκόταν η ανασυρόμενη κλίμακα για 

την πρόσβαση στον όροφο, την κατοικία δηλαδή του Κεντρικού Πύργου, όπου θα 

διέμενε σε καιρούς κινδύνου ή ανάγκης ο Βενετός δυνάστης της Άνδρου. 

Παρά τις προσπάθειες, η αρχαιολογική έρευνα δεν αποκάλυψε, κατά την α’ 

αυτή φάση των ανασκαφών, τους δύο ναούς πού σύμφωνα με τη μαρτυρία του 

καπουτσίνου μοναχού Bernardo da Pariggi το 1652 υπήρχαν πάνω στο Φρούριο2. 

Με τις ανασκαφές όμως επισημάνθηκαν άλλα μεσαιωνικά κτίσματα, σήμερα 

κατερειπωμένα, που δεν αποτυπώνονται στο χαρακτικό του Tournefort. Έτσι, στα 

Σκάμματα Λ (σχ. IV, V, εικ. 47 – 49) και Μ (σχ. Χ, εικ. 81- 84) αποκαλύφθηκαν 

σε επαφή και κατά μήκος του νότιου και ανατολικού τείχους του περιβόλου 

αντίστοιχα, οι θεμελιώσεις δύο μακρόστενων οικοδομημάτων που 

χρησιμοποιούσαν ως πίσω τοίχο το περιτείχισμα. Τα κτίσματα αυτά ερμηνεύονται 

ως καταλύματα της φρουράς του Κάστρου. Στο Σκάμμα Γ (σχ. IV, V, εικ. 41 – 45) 

                                                 
1 Βλ. παραπάνω,  
2 Βλ. παραπάνω,  
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αποκαλύφθηκε σε επαφή με το δυτικό τείχος του περιβόλου σύστημα τοίχων σε 

σχήμα Ταυ, κατάλοιπο ίσως κάποιας αμυντικής κατασκευής κοντά στο 

περιτείχισμα. Στο Σκάμμα Ο βρέθηκε τμήμα βοτσαλωτού δαπέδου που ανήκει σε 

άγνωστο, εντελώς κατεστραμμένο οικοδόμημα, με λείψανα τοίχων που δεν 

επιδέχονται περαιτέρω παρατηρήσεις. Τελείως κατεστραμμένο είναι επίσης και το 

κτίσμα, ίχνη του οποίου αποκαλύφθηκαν στο Σκάμμα Ι. Τόσο στο Σκάμμα Ι, όσο 

και στο Σκάμμα Ζ, οι δοκιμαστικές τομές δεν αποκάλυψαν οικοδομικό ιστό μιας 

μονιμότερης εγκατάστασης, μολονότι τα τμήματα αυτά θεωρούνται τα πιο 

προστατευμένα μέσα στο Κάστρο (βλ. σχ. XI). 

Έτσι, οι προσπάθειες που έγιναν κατά τις ανασκαφικές περιόδους για την 

ανεύρεση οικοδομικού ιστού πάνω στο Φρούριο δεν έδωσαν αποτελέσματα. 

Σύμφωνα επομένως με τα μέχρι σήμερα γνωστά, στο Φρούριο της νησίδας δεν 

υπήρξε ποτέ μονιμότερη εγκατάσταση. Μόνιμα πάνω στο Φρούριο κατά την 

περίοδο της Φραγκοκρατίας έμενε μόνο η φρουρά. Ο ίδιος ο Βενετός δυνάστης 

και οι κάτοικοι της Χώρας θα κατέφευγαν στο Φρούριο περιοδικά, μόνο σε 

καιρούς κινδύνου και πολιορκίας, κατά τη διάρκεια των οποίων την επάρκεια του 

νερού στους αμυνόμενους εξασφάλιζαν οι τρεις ομβροδεξαμενές στους δύο 

πύργους και την ΒΑ Οικία. Στις περιόδους αυτές ο Βένετος άρχοντας του νησιού – 

του οποίου η μόνιμη κατοικία βρισκόταν μέσα στην τειχισμένη Χώρα, απέναντι 

από την Παλατιανή, στο ερειπωμένο παλάτι που είδε γύρω στο 1700 ο Ιησουίτης 

μοναχός Jacques Xavier Portier και προφανώς και ο Tournefort – θα 

χρησιμοποιούσε ως προσωπική του κατοικία τον κατεστραμμένο σήμερα όροφο 

του οχυρότατου Κεντρικού Πύργου. Πολλοί πάντως φαίνεται πως πίστευαν, 

εσφαλμένα, ότι οι Βενετοί αυθέντες της Άνδρου είχαν το παλάτι τους στο Φρούριο 

της νησίδας, όπως ο W. Miller και ο Th. Bent τον 19ο αι. 

Ο οχυρωματικός περίβολος με τη μοναδική, κατεστραμμένη σήμερα, Πύλη 

εισόδου, ο Κεντρικός Πύργος, ο ΒΑ Πύργος και η ΒΑ Οικία, με τις κινστέρνες στο 

ισόγειο και τους κατεστραμμένους ορόφους, είναι τα μόνα ορατά κτίσματα που, 

μολονότι κατερειπωμένα, διατηρούν ακόμη τη μορφή τους πάνω στο Φρούριο. Η 

ερειπωμένη μονότοξη πέτρινη γέφυρα που συνέδεε τη νησίδα με τον μεσαιωνικό 

οικισμό της Χώρας διέσωζε αρκετά στοιχεία ώστε να γίνει εφικτή η συμπλήρωση 
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και αποκατάσταση της το 1952 από τον αείμνηστο Αντ. Κριεζή. Η πέτρινη γέφυρα 

ήταν ένα από τα κτίσματα στα οποία αναφέρονται συχνά με θαυμασμό σχεδόν 

όλοι οι περιηγητές που πέρασαν από την Άνδρο από τις αρχές του 15ου αι. και 

μετά1. Από τα υπόλοιπα κτίσματα μέσα στο Κάστρο, τα όποια αποκαλύφθηκαν με 

τις ανασκαφές, σώζονται μόνο ελάχιστα λείψανα. 

Από τα κινητά ευρήματα τα έξι (6) νομίσματα  που βρέθηκαν ανάγονται όλα 

στην πρώιμη περίοδο της Βενετοκρατίας (13ος – 14ος αι.). Οι δύο αιχμές βελών  

χρονολογούνται επίσης από τον 13ο – 14ο αι., και στην ίδια περίοδο ανήκει και το 

πιο πολύτιμο εύρημα της ανασκαφής, ένα χρυσό δακτυλίδι  με το έμβλημα ενός 

μεσαιωνικού φράγκικου κάστρου. Η χρονολογήσιμη κεραμική  που μελετήθηκε 

στα 143 όστρακα – αντιπροσωπευτικά δείγματα της συνολικής κεραμικής του 

Κάστρου – έδειξε ότι η συντριπτική τους πλειονότητα – 117 όστρακα – ανήκει στην 

περίοδο μεταξύ του 13ου και του 15ου αι., με πολυπληθέστερη την ομάδα των 

οστράκων του 13ου και 14ου αι. Αντίθετα, από την όψιμη περίοδο της 

Βενετοκρατίας και την περίοδο της Τουρκοκρατίας χρονολογούνται μόνον 26 

όστρακα (15ος – 18ος αι.). 

Το γεγονός ότι τα κινητά ευρήματα χρονολογούνται από το α’ μισό του 13ου 

αι. και μετά, αποτελεί ένδειξη για την ίδρυση του Φρουρίου στην εποχή αυτή, 

μετά την κατάληψη της Άνδρου από τους Βενετούς. Τα νομίσματα και η κεραμική 

είναι ενδεικτικά των σχέσεων και των εμπορικών συναλλαγών πού είχαν 

αναπτυχθεί στο νησί, τόσο κατά την περίοδο τής Βενετοκρατίας όσο και κατά την 

Τουρκοκρατία. Δύο από τα νομίσματα αναγνωρίζονται με ακρίβεια: το ένα είναι 

δηνάριο τορνήσιο από την Τήνο, επί Γεωργίου Γκύζη (1303 – 1311), και το 

δεύτερο, επίσης δηνάριο τορνήσιο, προέρχεται από το Πριγκιπάτο της Αχαΐας επί 

Φιλίππου της Σαβοΐας (1301 – 1307). Η συντριπτική πλειονότητα των οστράκων 

της μεσαιωνικής περιόδου, 13ου – 14ου αι., προέρχονται από κέντρα βυζαντινής 

κεραμικής, γεγονός που υποδεικνύει τις πυκνές σχέσεις των Βενετών της Άνδρου 
                                                 
1 Όπως ο Buondelmonti το 1419, o Bordone το 1528, o πορτολάνος του Alonso de Santa Cruz 

στα μέσα του 16ου αι., o Α. Thevet το 1575, o V. Coronelli το 1696, o Tounefort το 1700, βλ. 

παραπάνω, σ. 24 κ.έξ., 29, 30, 34 και 35 αντίστοιχα. Δεν φαίνεται όμως να ευσταθεί o ισχυρισμός 

του Alex. Buchon (1841) ότι η γέφυρα ήταν κινητή, βλ. παραπάνω σ. 38, εφόσον επανειλημμένα 

οι παλαιότεροι περιηγητές αναφέρονται σε μία πέτρινη γέφυρα. 
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με τους Βυζαντινούς. Τα περισσότερα από τα κέντρα αυτά είναι απροσδιόριστα, 

ορισμένα όστρακα πάντως φαίνεται να ανήκουν σε αγγεία που προέρχονται από τη 

Θεσσαλονίκη και τη Λήμνο. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (13ος – 15ος αι.) οι 

Βενετοί της Άνδρου έχουν σχέσεις με την Ιταλία, την Ισπανία και την Παλαιστίνη, 

όπως δείχνουν όστρακα εισηγμένης κεραμικής από τις περιοχές αυτές. Από τον 

μικρό αριθμό των οστράκων που χρονολογούνται από την όψιμη Βενετοκρατία και 

την περίοδο της Τουρκοκρατίας (15ος – 18ος αι.), ελάχιστα προέρχονται πια από 

μεταβυζαντινά εργαστήρια κεραμικής. Ήδη από το α’ μισό του 15ου αι. εισάγονται 

σε μεγαλύτερο αριθμό από τους Βενετούς αγγεία από οθωμανικά κέντρα 

παραγωγής της περιοχής της Νίκαιας (Iznik) και το ίδιο παρατηρείται, βέβαια, και 

κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (από το 1566 κ.εξ.). Και την εποχή της 

Τουρκοκρατίας πάντως δεν λείπουν δείγματα εισηγμένης δυτικής κεραμικής από 

ιταλικά κέντρα παραγωγής, πιθανόν από τη Βενετία, τη Φλωρεντία και την Πίζα 

(16ος – 17ος αι.). 

Από μια άλλη οπτική γωνία, η πυκνότητα των ευρημάτων – και κυρίως της 

κεραμικής – κατά εποχές δείχνει ότι η παραμονή των κατοίκων της Χώρας και του 

Βενετού δυνάστη για λόγους ασφαλείας και για σύντομες χρονικές περιόδους 

πάνω στο Φρούριο, θα υπήρξε συχνότερη κατά τον 13ο και 14ο αι., εποχή κατά 

την οποία το Κάστρο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Η χρήση του Φρουρίου 

αραιώνει από τον 15ο αι. και μετά, ενώ κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

(1566 κ.εξ.) θα ήταν πολύ περιορισμένη. Μέσα στον 17ο αι. το Φρούριο 

εγκαταλείπεται σταδιακά. Με την εικόνα αυτή που δίνουν τα αρχαιολογικά 

δεδομένα συμφωνούν και οι πληροφορίες των περιηγητών του 17ου αι., οι οποίοι 

αναφέρουν ότι το Κάστρο της νησίδας είχε αρχίσει πια να εγκαταλείπεται. 
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β . Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟΥ – ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Στη χαλκογραφία του J. – P. de Tournefort γύρω στο 1700, φαίνεται 

αριστερά το νησάκι με το Φρούριο (εικ. 87, 88), ο οικισμός της Χώρας και στην 

παραλία, το σημερινό Παραπόρτι, ένας παλαιός ψηλός τετράγωνος πύργος (εικ. 

87, 89), όπου ο Γάλλος περιηγητής επισκέφθηκε τον αγά της περιοχής που 

κατοικούσε σε αυτόν. Ο πύργος αυτός μπορεί να ταυτιστεί με τον μεσαιωνικό 

πύργο «στον αιγιαλό» που αναφέρει ο Buondelmonti το 14191, τον όποιο θα 

κατοίκησε ο αγάς την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

Ο οικισμός της Χώρας, όπως μας τον διασώζει ο Tournefort (εικ. 89), 

περικλείεται μέσα σε ένα απλό περιμετρικό τείχος· προς την πλευρά της 

σημερινής πλατείας, της πλατείας Καΐρη, όπου βρίσκεται το Αρχαιολογικό 

Μουσείο και η Κρήνη του Καμπάνη, το τείχος διατρυπάται από μία τοξωτή πύλη 

που σώζεται και σήμερα. Αυτός ο απλός τρόπος οχύρωσης για την προστασία ενός 

οικισμού συνηθίζεται την εποχή της Φραγκοκρατίας στο Αιγαίο, τόσο στα νησιά 

που συνδέονται με τους Βενετούς του Δουκάτου του Αρχιπελάγους (π.χ. Σίφνος, 

Αντίπαρος, Αστυπάλαια), όπως η Άνδρος, όσο και σε εκείνα πού δυναστεύονται 

από τους Γενουάτες (όπως, π.χ., η Χίος)2. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός 

μικρού οχυρωμένου οικισμού των νησιών του Αιγαίου στα χρόνια της 

Φραγκοκρατίας αποτελεί το Κάστρο της Αντιπάρου (1440 – 1446)3: τα σπίτια είναι 

                                                 
1 Chr. Bundelmonti, Liber Insularum Archipelagi (Version grecque par un anonyme), εκδ. Ε. 

Legrand, Paris 1897, σ 44 κ. εξ. Σύμφωνα με την περιγραφή του Tournefort, δ.π., σ. 350, στον 

πύργο αυτόν, που ήταν έξω από την πόλη, κατοικούσε ο Αγάς, που έπασχε από άσθμα. Ήταν ένας 

παλαιός πύργος, τετράγωνος, στον όποιο ανέβαιναν με πέτρινη σκάλα που είχε δέκα τέσσερα 

σκαλοπάτια. Πάνω στην πέτρινη σκάλα στηριζόταν μια ξύλινη, πού είχε περίπου το ίδιο ύψος, και 

έφθανε μέχρι το κατώφλι της πόρτας. Με την παραμικρή υποψία ότι είχαν έρθει κουρσάροι στην 

ακτή, τράβαγαν την ξύλινη σκάλα και ετοίμαζαν τα όπλα τους για να τους αντιμετωπίσουν. Η 

περιγραφή του Tournefort συμφωνεί με τη μορφή που είχαν οι μεσαιωνικοί πύργοι – κατοικίες. 

Αυτό τον πύργο θα είχε δει ο Bundelmonti «στον αιγιαλό», ο όποιος υπήρχε ακόμη την εποχή που 

επισκέφθηκε τη Χώρα ο Tournefort. Σύμφωνα με άλλη γνώμη, ο πύργος «στον αιγιαλό» που 

αναφέρει ο Bundelmonti ταυτίζεται μάλλον με τον πύργο του Αγίου Πέτρου, βλ. παραπάνω, σ. 25. 
2 Σύντομη περιγραφή των οχυρωμένων οικισμών στις Κυκλάδες βλ. Μ. Φίλιππα – Αποστόλου, δ.π., 

σ. 90-126. 
3 Μ. Φίλιππα – Αποστόλου, ο.π., σ. 24 κ.εξ., πρβλ. εικ. 149, 150. 
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κτισμένα περιμετρικά κατά μήκος ενός περιβόλου, του καστρότοιχου, τον όποιο 

αποτελούν οι πίσω τοίχοι των σπιτιών ψηλά στον καστρότοιχο ανοίγονται μικρά 

παράθυρα που αντιστοιχούν στα σπίτια και χρησιμεύουν για αερισμό και για 

κατόπτευση της περιοχής έξω από το κάστρο. Στον οικισμό αυτό τα σπίτια έχουν 

δύο και τρεις ορόφους, αναπτύσσονται δηλαδή λόγω στενότητας χώρου καθ’ ύψος 

και η είσοδος τους είναι στραμμένη προς το εσωτερικό του οικισμού. Ένας τέτοιος 

μικρός οχυρωμένος οικισμός θα πρέπει να ήταν τη μεσαιωνική εποχή και η Χώρα 

της Άνδρου. Ο χαρακτήρας της οχύρωσης, όμοιος με τους μικρούς οχυρωμένους 

οικισμούς των νησιών του Αιγαίου την εποχή της Φραγκοκρατίας, η θέση του 

δίπλα στη θάλασσα και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μέσα στη Χώρα δεν έχουν 

επισημανθεί λείψανα της βυζαντινής περιόδου – πριν τον 13ο αι. – ενισχύουν την 

άποψη ότι ο μεσαιωνικός οικισμός της Χώρας ιδρύθηκε από τους Βενετούς 

αμέσως μετά την κατάληψη του νησιού στις αρχές του 13ου αι. Ακόμη και σήμερα 

διατηρούνται ορισμένα λείψανα από τον μεσαιωνικό καστρότοιχο που προστάτευε 

τη Χώρα: στη νότια πλευρά, π.χ., προς το Παραπόρτι, παρατηρείται μια ψηλή και 

στενή πυργοειδής κατασκευή και στην ίδια πλευρά, ανατολικότερα, τα λεγόμενα 

«Τειχιά» (εικ. 90). 

Έτσι, θα πρέπει να θεωρηθεί μάλλον σίγουρο ότι οι Βυζαντινοί δεν 

κατοίκησαν ποτέ την περιοχή της Χώρας. Οι κατοικημένοι τόποι κατά τη 

βυζαντινή περίοδο, μέχρι την κατάληψη της Άνδρου από τους Βενετούς στις αρχές 

του 13ου αι., θα ήταν μακριά από τη θάλασσα, στις περιοχές όπου σώζονται 

σήμερα βυζαντινές εκκλησίες, στη Μεσαριά, Μεσαθούρι, Πιτροφό κ.ά. Είναι όμως 

πιθανόν στη θέση της Χώρας, κοντά στη θάλασσα, να υπήρχε βυζαντινό 

«εμπορείο» (ή άλλως «εμπόριο») που εξυπηρετούσε τους οικισμούς της ενδοχώρας. 

Η ονομασία «Κάστρον του Εμπορείου» που αναφέρεται στον οικισμό της Χώρας 

και μαρτυρείται σε επίσημα έγγραφα (συμβόλαια) από το τέλος του 16ου έως τα 

μέσα περίπου του 18ου αι. είναι δυνατόν να απηχεί τη χρήση αυτή που παρέμεινε 

σαν ανάμνηση στις μεταγενέστερες εποχές· εύγλωττη είναι επίσης και η μαρτυρία 

που παραδίδεται σε ιταλικά έγγραφα, το 1573 και 1578, στα όποια η Χώρα 

αποκαλείται «Κάτω Κάστρο που ονομάζεται Εμπορείο». Η μαρτυρία αυτή 
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συνδυάζει την παλαιότερη ονομασία της Χώρας, «Εμπορείο» - όταν δηλαδή στην 

ανοχύρωτη αυτή θέση θα λειτουργούσε κατά τη βυζαντινή εποχή μία εμπορική 

σκάλα - και τη νεότερη ονομασία «Κάτω Κάστρο», που θα πρέπει να προέκυψε 

μετά την ίδρυση του οχυρωμένου οικισμού της Χώρας κατά την περίοδο της 

Φραγκοκρατίας, σε αντιδιαστολή με το «Επάνω Κάστρο», το Κάστρο της 

Φανερωμένης, κοντά στο χωριό Κοχύλου. Το παλαιότερο είναι το «Επάνω Κάστρο», 

στο όποιο διακρίνεται με σαφήνεια βυζαντινή οικοδομική φάση, προγενέστερη 

δηλαδή του 13ου αι. 

Οπωσδήποτε, ο μικρός οχυρωμένος οικισμός της μεσαιωνικής Χώρας θα 

πρέπει να θεωρηθεί σύγχρονος με το φρούριο της νησίδας, επειδή εντάσσονται και 

τα δύο σε μία «μεσαιωνική λογική». Ο οικισμός προστατεύεται από το φρούριο, 

που λειτουργεί σαν «ακρόπολη», τόπος καταφυγής και προστασίας για τους 

κατοίκους της Χώρας σε περίοδο πολέμου ή πολιορκίας, άλλα και θέση 

στρατηγική για τον θαλάσσιο έλεγχο της περιοχής. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λείψανα του καστρότοιχου που 

προστάτευε τον οικισμό της Χώρας κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας σώζονται 

σήμερα και στα λεγόμενα «Τειχιά». Τα «Τειχιά» (εικ. 90) έχουν ιδρυθεί πάνω στον 

φυσικό βράχο και εκμεταλλεύονται τη φυσική οχυρότητα του τόπου. Σώζονται σε 

ύψος 2,70 μ. από την επιφάνεια του εδάφους, με πάχος μόλις 1 μ., αποτέλεσμα 

της ισχυρής διάβρωσης του τείχους. Είναι κτισμένα με σχιστολιθικές πλάκες και 

αργούς λίθους με ισχυρό συνδετικό κονίαμα, που αποτελείται από άσβεστη και 

θαλασσινό αμμοχάλικο. Η τοιχοποιία αυτή είναι ίδια με εκείνη του οχυρωματικού 

περιβόλου του Φρουρίου της νησίδας και των κτισμάτων μέσα σε αυτό, γεγονός 

που αποτελεί αρχαιολογική μαρτυρία για το σύγχρονο της κατασκευής του 

οικισμού και του φρουρίου. 

Η ονομασία «Κάτω Κάστρο» (Castello da basso ή Castello inferiore) από την 

περίοδο της Φραγκοκρατίας και μετά θα πρέπει να αναφέρεται στο ενιαίο 

συγκρότημα που αποτελούσε ο οχυρωμένος οικισμός της Χώρας με το φρούριο 

της νησίδας, θα πρέπει, ωστόσο, να παρατηρηθεί ότι η χρήση του ορού «Κάτω 

Κάστρο» στις πηγές δημιουργεί συχνά σύγχυση, καθώς δεν είναι πάντα σαφές αν 
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αναφέρεται στον οχυρωμένο οικισμό της Χώρας μεμονωμένα, στο Φρούριο της 

νησίδας ή και στα δύο μαζί. 

Την αναγωγή της ίδρυσης του Φρουρίου της νησίδας και, συνακόλουθα, και 

του οικισμού της Χώρας στα πρώτα χρόνια της Φραγκοκρατίας πιστοποιούν η 

επιφανειακή έρευνα και οι ανασκαφές πάνω στη νησίδα. Η κεραμική άλλα και τα 

νομίσματα που βρέθηκαν χρονολογούνται από τις αρχές του 13ου αι. και μετά, δεν 

υπάρχουν δηλαδή ενδείξεις που θα υποδείκνυαν προγενέστερη χρήση η 

κατοίκηση του φρουρίου της νησίδας κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο. Είναι σαφές 

ότι η νησίδα οχυρώθηκε, σύμφωνα και με τα αρχαιολογικά δεδομένα, από τους 

Βενετούς στο α’ μισό του 13ου αι. 

Την ίδια εποχή με την ίδρυση και οχύρωση του Κάτω Κάστρου οι πρώτοι 

Βενετοί δυνάστες έκτισαν, όπως φαίνεται, και το Κάστρο του Μακροτάνταλου στα 

βόρεια του νησιού, βόρεια του Γαυρίου, στη δυτική ακτή απέναντι από την 

Εύβοια, για τον έλεγχο τής θαλάσσιας οδού που περνούσε από το στενό του 

Καφηρέως1. Το Κάστρο αυτό είναι κτισμένο πάνω σε μία μικρή βραχώδη 

χερσόνησο που ενώνεται με τη στεριά με έναν απότομο βράχο, από τον όποιο η 

πρόσβαση στο Κάστρο είναι αδύνατη. Από το Κάστρο σώζονται σήμερα ο 

ερειπωμένος περίβολος και δύο πύργοι. Ο μεγαλύτερος από τους πύργους 

υψώνεται στο μέσον του περιβόλου (εικ. 91), ψηλό ορθογώνιο κτίσμα, στο ισόγειο 

του οποίου υπήρχε δεξαμενή. Τα τείχη και οι πύργοι είναι κτισμένοι με 

σχιστολιθιά, πλάκες και αργούς λίθους, και ισχυρό συνδετικό κονίαμα. 

Μορφολογικά και κατασκευαστικά το «Κάστρο του Μακροτάνταλου» είναι 

πανομοιότυπο με το Φρούριο του «Κάτω Κάστρου», σε μικρότερη όμως κλίμακα. 

Όπως και στο φρούριο της Χώρας η μικρή χερσόνησος πάνω στην οποία υψώνεται 

το «Κάστρο του Μακροτάνταλου» συνδεόταν με τη στεριά με μια μονότοξη πέτρινη 

γέφυρα, από την οποία διακρίνονται ακόμα ή γενέσεις της καμάρας. Είναι 

ενδεικτικό ότι σε παλαιούς χάρτες2 τα δύο ενετικά κάστρα απεικονίζονται όμοια, 

με τη μονότοξη γέφυρα που τα συνδέει με τη στεριά. Την ομοιότητα των δύο 

                                                 
1 El. Malamut, Les îles de l’empire byzantin, VIIIe – XIIe sièces, Paris 1988, σ. 211. 
2 Βλ. σχετικούς χάρτες  
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φρουρίων και το σύγχρονο της κατασκευής τους είχε ήδη επισημάνει ο Δ. Π. 

Πασχάλης και το ίδιο δέχεται και ο Δ. Πολέμης1. 

Η πρώτη μνεία για το Φρούριο της νησίδας του Κάτω Κάστρου περιέχεται σε 

ιταλικό πορτολάνο που έχει διασωθεί σε χειρόγραφο του 13ου αί. και η αμέσως 

επόμενη χρονολογικά ανάγεται στις αρχές του 15ου αι., στην περιγραφή της 

Άνδρου από τον Bundelmonti. Ήδη εκείνη την εποχή ο Bundelmonti αναφέρει το 

Φρούριο ως «παλαιό». Από παλαιά είχε υποστηριχθεί από τους ιστορικούς Κ. 

Hopf, Δ. Πασχάλη και W. Miller ότι το Κάστρο πάνω στη νησίδα της Χώρας 

κτίστηκε από τον Μαρίνο Δάνδολο (1207 – 1238/1243), τον πρώτο δυνάστη του 

νησιού, χωρίς όμως περαιτέρω θεμελίωση2. Ή αρχαιολογική έρευνα επιβεβαιώνει 

την άποψη των ιστορικών. Τα μεσαιωνικά κατασκευαστικά στοιχεία των κτισμάτων 

του Φρουρίου των τειχών και των δύο πύργων – καθώς και τα ευρήματα που 

χρονολογούνται από τις αρχές του 13ου αι. και μετά, σε συνδυασμό με τις πηγές 

και την Ιστορία του τόπου, δείχνουν ότι το Φρούριο πρέπει να κτίστηκε στα πρώτα 

χρόνια της φράγκικης κυριαρχίας, μέσα στο α’ μισό του 13ου αι. Την ίδια εποχή, 

μαζί με το φρούριο κτίστηκε και ο οχυρωμένος μεσαιωνικός οικισμός της Χώρας, 

καθώς και το «Κάστρο του Μακροτάνταλου», βόρεια του Γαυρίου. Η κατάληψη της 

νήσου από τους Βενετούς στις αρχές του 13ου αι. και η εγκατάστασή τους εδώ 

δικαιολογούν τη μέριμνα για την ασφάλεια της Άνδρου. 

 

 

 

                                                 
1 Δ. Π. Πασχάλης, δ.π., σ. 379. Δ. Πολέμης, Ιστορία της Άνδρου, σ. 66. Πρβλ. και παραπάνω 
2 Τόσο ο Κ. Ηopf, Geschichte der Insel Andros, und ihrer Beherrshr in dem Zeitraum von 1207 

– 1566, Wien 1855, σ. 89, όπως και o Δ. Π. Πασχάλης, «Κάστρα, Πύργοι και Βίγλαι εν Άνδρω», 

ό.π., σ. 372 και ο W. Miller, The Latins in the Levant, London 1908, σ. 575, θεωρούν βέβαιο ότι 

το Φρούριο πάνω στη νησίδα της Χώρας κτίστηκε από τον Μαρίνο Δάνδολο (1207 – 1238/1243), 

τον πρώτο δυνάστη του νησιού, χωρίς όμως να δικαιολογούν την άποψη τους, όπως ορθά 

παρατηρεί η H. Eberhard, “Byzantinische Burgen auf den Kykladen”, Jahrbuch de 

Osterreichischen Byzantinistik 36, 1986, σ. 174. Για τους πρώτους δυνάστες του νησιού και τη 

σχετική βιβλιογραφία βλ. Δ. Πολέμης, Ιστορία της Άνδρου, σ. 55 κ.εξ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

Οι εργασίες ανάδειξης και τα πιθανά προβλήματα 

 

Αποψίλωση – καθαρισμός. 

 Μετά την πιθανή απόφαση ένταξης του έργου στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2006-2010, με τίτλο «Διαμόρφωση 

αρχαιολογικού χώρου Κάτω Κάστρου Άνδρου», το εργοτάξιο θα εγκατασταθεί την 

άνοιξη το 2007, ξεκινώντας την υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης. 

Η πρώτη εργασία που κρίνεται απαραίτητη, ήταν ο καθαρισμός και η 

αποξήλωση του Κάστρου και του ευρύτερου χώρου. Πριν από την έναρξη των 

εργασιών, παρόλο που ο αρχαιολογικός χώρος ήταν επισκέψιμος, δεν παρείχε 

καμία δυνατότητα εξυπηρέτησης στους επισκέπτες. Δεν υπάρχει προσωπικό 

φύλαξης  και οι επισκέπτες δεν είχαν τη δυνατότητα να περιδιαβούν στο χώρο, 

λόγω της οργιώδους βλάστησης και του δύσβατου της διαδρομής. Το μεγαλύτερο 

μέρος του αρχαιολογικού χώρου είναι καλυμμένο από άγρια βλάστηση, υψηλούς 

θάμνους και υδροχαρή φυτά όπως .Η θέαση γίνεται μόνο από την πλευρά της 

εισόδου, για οποίους επισκέπτες προτιμούσαν τον εύκολο τρόπο για να δουν το 

μνημείο, και δεν είναι τόσο ριψοκίνδυνοι ώστε να ανέβουν την γέφυρα και να 

περάσουν στην νησίδα για να θαυμάσουν το Κάστρο από κοντά. 

Η πρόταση μου είναι ο περίπλους της νησίδα με ειδικά καραβάκια τύπου 

κανό όταν ο καιρός το επιτρέπει και κυρίως τους θερινούς μήνες όπου το μνημείο 

κατακλύζεται από τουρίστες. Είναι μια πρόταση χαμηλού κόστους αφού 

παρακείμενα του μνημείου, υπάρχει αγκυροβόλιο μια μικρά ψαράδικα που 

εξυπηρετεί τους ντόπιους ψαράδες. Τα καραβάκια δεν θα είναι μηχανοκίνητα 

διότι δεν θέλουμε να ρυπάνουμε την θάλασσα και για αποφυγή όχλησης. Για να 

αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο τραυματισμό των λουόμενων που κάνουν μπάνιο 

στην θάλασσα, τα καραβάκια θα κάνουν συγκεκριμένη διαδρομή χαρακτηρισμένη 

από σημαδούρες. 

Η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης βλάστηση σε ένα 

ιδιαίτερα εύφορο τόπο που τα φυτά αυτά ευδοκιμούν στην αλμυρά της θάλασσας, 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την ριζική απομάκρυνση των χωμάτων και με 
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την εκτεταμένη αποχωμάτωση του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, ώστε να 

αφαιρεθούν σε μεγάλο βαθμό οι ρίζες των φυτών. 

Οι παραπάνω εργασίες θα επαναλαμβάνονται τμηματικά και σταδιακά και τα 

δυο έτη που προβλέπουμε να χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το έργο, ιδιαίτερα 

κατά τους μήνες της άνοιξης. 

 

Αποχωμάτωση 

Η βασικότερη εργασία για την διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου, μαζί 

με την αποστράγγιση του μνημείου και την φωταγώγηση του, είναι η 

αποχωμάτωση του, γιατί, μόνο ύστερα από την ολοκλήρωση της, μπορούν να 

πραγματοποιηθούν και οι υπόλοιπες εργασίες ανάδειξης. 

Η σημερινή κατάσταση του Κάστρου είναι κάκιστη αφού χώματα 

αγριολούλουδα και θραύσματα του ΒΑ πύργου, δημιουργούν μεγάλα 

προβλήματα, τόσο στην θέαση του κτηρίου, όσο και στην κατάσταση διατήρησης 

του. Καθώς τα χώματα παρασύρονταν από τις βροχές της χειμερινής περιόδου και 

κάλυπταν μεγάλο μέρος της διαδρομής των επισκεπτών και της βατότητας της 

καθιστά αδύνατη την πρόσβαση του μνημείου από επισκέπτες, έτσι επιβλήθηκε ο 

επανειλημμένος και αδιάκοπος καθαρισμός του. Τα εύφορα χώματα βοηθούσαν 

στην ανεξέλεγκτη βλάστηση δέντρων και υδρόχαρων φυτών και έκαναν αδύνατη 

την προσέγγιση του μνημείου. 

Οι παραπάνω εργασίες θα έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη του μνημείου 

και την κυριαρχία του στον ευρύτερο χώρο, αφού το έδαφος περιμετρικά του 

βρίσκεται πλεόν σε χαμηλότερο επίπεδο. Τα περισσότερα χώματα θα μεταφερθούν 

εκτός του αρχαιολογικού τόπου και θα καθοριστεί καλύτερα η διαδρομή για τους 

επισκέπτες. Αποχωματωση θα γίνει και στο εσωτερικό των πύργων, που ειδικά ο 

κεντρικός πύργος έχει μετατραπεί σε χωματερή όπως φαίνεται και της 

φωτογραφίες από την επιτόπια έρευνα. 

Παράλληλα, θα κατασκευαστούν 3 W.C. για τους επισκέπτες, εκ των οποίων 

το 1 για ΑΜΕΑ, τηρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές στην αποθήκη κάτω 

από το παρακείμενο Ναυτικό Μουσείο Άνδρου και θα προσληφθεί προσωπικό 

φύλαξης και την ασφάλεια του Κάστρου και των επισκεπτών. 
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Φωτισμός 

Για τον φωτισμό του μνημείου, απαγορεύεται να τοποθετηθούν φωτιστικά 

σώματα, και το μόνο που μπορεί να γίνει είναι η τοποθέτηση καινούργιων 

φωτιστικών σωμάτων στην εξωτερική πλευρά την παρακείμενης Πλατείας Αφανούς 

Ναύτη με τοποθέτηση ισχυρού προστατευτικού τσαμιού ανθεκτικού στην αλμύρα. 

 

Πληροφορικό υλικό 

Με την έναρξη των εργασιών, θα τοποθετηθεί στην πλατεία η πινακίδα 

αναγγελίας του έργου προς την πλευρά θέασης του Κάστρου, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς και τις προδιαγραφές, που ορίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

Υπουργείο Πολιτισμού. Απαγορεύεται, βέβαια, η τοποθέτηση πινακίδων 

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, σήμανσης και πληροφόρησης. 

Για την παρουσίαση και προβολή του Κάστρου, την καταγραφή της Ιστορίας 

του, της αρχιτεκτονικής και των ευρημάτων από της ανασκαφές, την προώθηση 

της έρευνας και την αποτύπωση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν κατά 

την διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα εκδοθεί ένας σύντομος αρχαιολογικός 

οδηγός και ένα λεύκωμα με τις εργασίες ανάδειξης του χώρου. Και τα δυο βιβλία 

θα τυπωθούν στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και, μετά την παράδοση του 

χώρου, θα διατίθενται στο παρακείμενο Ναυτικό Μουσείο. 

Επίσης οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα καταχωρηθούν και σε 

περιηγητικούς – τουριστικούς χάρτες της Άνδρου με στόχο την προσέγγιση όσο 

περισσότερων επισκεπτών. Θα τυπωθεί επίσης τετρασέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο, 

που περιέχει τη συνοπτική ιστορία του χώρου, καθώς και η αφίσα των εγκαινίων. 

Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την ιστορία του Κάστρου και σε ηλεκτρονική 

μορφή, καθώς θα δημιουργηθεί CD-ROM, διάρκειας δέκα περίπου λεπτών. 

Μετά το πέρας των εργασιών, οι προοπτικές που δημιουργούνται για το χώρο, 

αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς το μνημείο 

γίνεται ευρύτερα γνωστό, αποκτώντας νέα υπόσταση, αποτελώντας σημείο 

αναφοράς για τον πολιτισμό των Κυκλάδων προσελκύοντας τόσο έλληνες και 

ξένους τουρίστες όσο  και στην επιστημονική κοινότητα. 

 



 179

 
 

 

 

 

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν δόθηκαν με ειδική άδεια από την κ. 

ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΜΠΑΣΗ διευθύντριας της Καϊρείο Βιβλιοθήκης της Άνδρου, 

από λεύκωμα των εκδόσεων της Βιβλιοθήκης που την ευχαριστούμε θερμά 

που χωρίς την βοήθεια της η εργασία θα ήταν φτωχότερη. 

Οι πιο σύγχρονες φωτογραφίες είναι προϊόν προσωπικής αποτύπωση 

στις 22/10/2006. 
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Ο χάρτης της Άνδρου. 
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α. 

β. 

Σχ. Ι α,β. Κεντρικός Πύργος. Τομή και κάτοψη 
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α. 

β. 

Σχ. ΙΙ α,β. ΒΑ Πύργος. Τομή και κάτοψη. 
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α. 

β. 

Σχ. ΙΙΙ. α,β. ΒΑ οικία. Τομή και κάτοψη. 
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Σχ. ΙV. Νοτιοδυτική περιοχή του φρούριου. Τα σκάμματα Α, Β και Κ, Γ, Λ. 
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Σχ. V. Νοτιοδυτική περιοχή του φρουρίου. Τα κτίσματα. 
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Σχ. VI. Κεντρική περιοχή του φρουρίου. Τα σκάμματα ΣΤ, Δ, Ε, Θ, Η, Ν, Ξ. 
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Σχ. VII. Κεντρική περιοχή του φρουρίου. Τα κτίσματα. 
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Σχ. VIII. Κεντρική περιοχή του φρουρίου. Οι κλίμακες Γ και Δ. 
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Σχ. ΙΧα. ΒΑ Οικία. Κάτοψη, η ΝΔ γωνία (λεπτ. ). 

 
Σχ. ΙΧβ. Κεντρικός Πύργος. Κάτοψη ορόφου. 
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Σχ. Χ. Το σκάμμα Μ. 
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Σχ. ΧΙ. Το φρούριο του Κάτω Κάστρου. Τοπογραφικό. 
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Εικ. 1. Το φρούριο από Δ. 

 
Εικ. 2. Τμήμα του περίβολου. Άποψη από ΒΔ 
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Εικ. 3. Τμήμα του περίβολου. Άποψη από Δ. 

 
Εικ. 4. Τμήμα του περίβολου. Άποψη από Α. 
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Εικ. 5. Τμήμα του περιβολου. Άποψη από Ν. 

 
Εικ. 6. Η πέτρινη γέφυρα. 



 195

 
Εικ. 7. Περίβολος. Γωνιακή καταχύστρα  

 
Εικ. 8. Περίβολος. Καταχύστρα ( Σκάμμα Α ), εξωτερική πλευρά του τείχους. 
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Εικ. 9. Περίβολος. Αγωγός μέσα στην τοιχοποιία. 

 
Εικ. 10. Κεντρικός Πύργος. Ν τοίχος. 
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Εικ. 11. Κεντρικός Πύργος. Β τοίχος, το στόμιο και η εκροή του αγωγού. 

 
Εικ. 12. Κεντρικός Πύργος. Δ τοίχος, υδραυλικό κονίαμα. 
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Εικ. 13. Κεντρικός Πύργος. ΒΔ γωνία  

 
Εικ. 14. Κεντρικός Πύργος. Το στόμιο της κινστέρνας από το εσωτερικό. 
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Εικ. 15. Κεντρικός Πύργος. Το στόμιο της κινστέρνας στην στέγη. 

 
Εικ. 16. Κεντρικός Πύργος. Οι βάσεις των περιμετρικών τοίχων του ορόφου στη 

στέγη. 
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Εικ. 17. Κεντρικός Πύργος, στέγη. Ο πήλινος αγωγός μέσα στην τοιχοποιία. 

 
Εικ. 18. Κεντρικός Πύργος. ΝΔ γωνία, τμήμα του πυθμένα της κινστερνας. 
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Εικ. 19. Κεντρικός Πύργος. Άποψη από ΒΑ. 

 
Εικ. 20. Κεντρικός Πύργος. Ν πλευρά, τοιχοποιία (λεπτ) 
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Εικ. 21. Κεντρικός Πύργος. ΒΑ γωνία 

 

 
Εικ. 22. Ο ΒΑ πύργος. 
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Εικ. 23. Ο ΒΑ πύργος από Ν. 

 
Εικ. 24. ΒΑ Πύργος. Τμήμα από την κινστέρνας. 
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Εικ. 25. ΒΑ Πύργος. Το στόμιο της κινστέρνας στη στέγη. 

 
Εικ. 26. ΒΑ Πύργος. Τμήμα του πυθμένα της κινστέρνας. 
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Εικ. 27. ΒΑ Πύργος. Το στόμιο από το εσωτερικό της κινστέρνας. 

 
Εικ. 28. ΒΑ Οικία. Πρίν την ανασκαφή. (1991) 
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Εικ. 29. ΒΑ Οικία – Σκάμμα Δ. Η κινστέρνα. Διακρίνονται οι γένεσης της 

καμάρας. 

 
Εικ. 30. ΒΑ Οικία. Ο Δ τοίχος με τον αγωγό και τμήμα του δαπέδου του ορόφου. 
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Εικ. 31. ΒΑ Οικία – Σκάμμα Δ. Η ΝΔ γωνία με τμήμα του πυθμένα της 

κινστέρνας. 

 
Εικ. 32. ΒΑ Οικία – Σκάμμα Δ. Η ΝΔ γωνία. 
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Εικ. 33. ΒΑ Οικία. Το ΝΔ τμήμα, άποψη. 

 
Εικ. 34. ΒΑ Οικία – Σκάμμα Δ. Η ΝΔ γωνία της κινστέρνας με τους μάρτυρες. 
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Εικ. 35. ΒΑ Οικία. Το διαμπερές άνοιγμα κάτω από την πύλη εισόδου. 

 
Εικ. 36. ΒΑ Οικία. Το διαμπερές άνοιγμα από το εσωτερικό της κινστέρνας. 

 
Εικ. 37. Σκάμμα Α. Καταχύστρα. 
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Εικ. 38. Σκάμμα Β. Το κατώφλι της πύλης του φρούριου. 

 
Εικ. 39. Σκάμμα Κ. Διακρίνεται το υψηλότερο σωζόμενο τμήμα του περιβολου. 
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Εικ. 40. Σκάμμα Β και Κ. Συνολική άποψη από Ν μετά την ανασκαφή. 

Διακρίνεται η πύλη, το υψηλότερο τμήμα του τοίχους με το αντέρεισμα, στο βάθος 

το Σκάμμα Γ και στο πρώτο επίπεδο ο τοίχος 3. 
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Εικ. 41. Σκάμμα Γ. Το πρώτο στάδιο της ανασκαφής. Το σύστημα τοίχων σε 

σχήμα Τα και το υψηλότερο τμήμα του περιβολου. 

 
Εικ. 42. Σκάμμα Γ. Το σύστημα τοίχων σε σχήμα Τα μετά την ανασκαφή. 
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Εικ. 43. Σκάμμα Γ. Η ανισόπεδη έδραση του συστήματος. 

Εικ. 44. Σκάμμα Γ. Η ραφή στη Δ παρειά και Εικ. 45. Σκάμμα Γ. Η ρωγμή στην 

Α παρειά του τοίχους 2. 
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Εικ. 46. Σκάμμα Δ πρίν την ανασκαφή. 

 
Εικ. 47. Σκάμμα Λ κατά την αποτύπωση. Άποψη από Β. 
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Εικ. 48. Σκάμμα Λ. Ο τοίχος 6 από ΒΑ. 

 
Εικ. 49. Σκάμμα Λ. Ο Β τοίχος του κτίσματος (τοίχος 4). 

 
Εικ. 50. Σκάμμα Λ. Ο ανθρώπινος σκελετός in situ. 
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Εικ. 51. Τμήμα τοίχους (ρ-σ-τ-υ) στο εσωτερικό του περιβολου από Β. 

 
Εικ. 52. Τμήμα τοίχους (ρ-σ-τ-υ) στο εξωτερικό του περιβολου από Ν (1991). 
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Εικ. 53. Σκάμμα Λ. Αποτμήματα κιόνων στη ΝΔ πλευρά του σκάμματος. 

 
Εικ. 54. Σκάμμα ΣΤ. γενική άποψη από Α. 
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Εικ. 55. Σκάμμα ΣΤ. Ο εγκάρσιος τοίχος 11 (δεξιά) και τμήμα του 

περιτοιχίσματος με τη ραφή. 

 
Εικ. 56. Σκάμμα Ε κατά την αποτύπωση. Συνολική άποψη του χώρου από ΒΑ. 

Στο πρώτο επίπεδο η ΒΑ Οικία. 
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Εικ. 58. Σκάμμα Ε1. Γενική άποψη της κλίμακας Α από ανατ. 



 220

 
Εικ. 58. Σκάμμα Ε1. Κλίμακα Α, η 1η βαθμίδα με την στρόφιγγα. 

 
Εικ. 59. Σκάμμα Ε1. Κλίμακα Α, ο τοίχος – αντηρίδα (τοίχος 9) στην Β πλευρά 

του Κεντρικού Πύργου. 
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Εικ. 60. Σκάμμα Ε1. Κλίμακα Α, τοιχοποιία και έδραση. Δεξιά το λοξό τοίχος 

(τοίχος 12). 

 
Εικ. 61. Σκάμμα Ε1. Άποψη από Δ. Η Κλίμακα Α, και στο βάθος ο Δ τοίχος της 

ΒΑ Οικίας με την ΒΔ γωνία ( φαλτσογωνία ). 
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Εικ. 62. Σκάμμα Ε1. Άποψη από Δ. Στο βάθος ο Δ τοίχος της ΒΑ Οικίας με την 

ΒΔ γωνία ( φαλτσογωνία ). 

 
Εικ. 63. Σκάμμα Ε1. Άποψη από ΝΔ. Οι κλίμακες Α και Β, αριστερά το λοξό 

τοίχος 12 και στο βάθος ο Δ τοίχος της ΒΑ Οικίας. 
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Εικ. 64. Σκάμμα Ε1. Ο «τριγωνικός» χώρος με την μικρή Κλίμακα Β. 

 
Εικ. 65. Σκάμμα Ε2. Ο Ν τοίχος της ΒΑ Οικίας και (δεξιά) η αρχή της Κλιμ. Δ. 

 
Εικ. 66. Σκάμμα Ε3. και Η. Άποψη από ΝΑ. Οι Κλίμακες Γ (κάτω) και Δ (πάνω) 

με την τομή στην επίχωση. 
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Εικ. 67. Σκάμμα Ε3. και Η. Κλίμακα Δ, άποψη από Α ( με φραγμένη την τομή 

στην επιχωση). 
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Εικ. 68. Σκάμμα Ε3 και Η. Οι Κλίμακα Γ (κάτω) και Δ (πάνω) από Α. Η επιχωση 

καλύπτεται με ξερολιθιά. 
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Εικ. 69. Σκάμμα Ε3. Η Κλίμακα Γ από Ν με την ΝΑ γωνία της ΒΑ Οικίας. 

 
Εικ. 70. Σκάμμα Ε3. Οι τελευταίες βαθμίδες της Κλίμακας Γ και η ΝΑ γωνία της 

ΒΑ Οικίας (λεπτά.). 
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Εικ. 71. Σκάμμα Θ. Ανατ. Αναλημματικός τοίχος (τ.10). Η εξωτερική παρειά. 

 
Εικ. 72. Σκάμμα Θ. Το Β μέτωπο του Ανατ. Αναλημματικού τοίχου(τ.10) δεξιά, 

και η «γούρνα». 
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Εικ. 73. Σκάμμα Θ. Η κτιστή «γούρνα» στο βάθος του σκάμματος. 

 
Εικ. 74. Σκάμμα Ξ. Στο πρώτο επίπεδο λείψανα του αμυντικού τοίχους 12α, 

αριστερά το λοξό τοίχος 12 και στο βάθος δεξιά ο εγκάρσιος αναλημματικός 

τοίχος 11. 

 
Εικ. 75. Σκάμμα Ν1. Η «τριγωνική αυλή». Στο βάθος ο περίβολος, αριστερά ο 

τοίχος 7 και δεξιά ο βράχος. 
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Εικ. 76. Σκάμμα Ν1 και Ν2. Συνολική άποψη από Β. 

 
Εικ. 77. Σκάμμα Ν2. Η ΒΔ γωνία. 

 
Εικ. 78. Σκάμμα Ν2. Η ΒΑ γωνία. 
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Εικ. 79. Σκάμμα Ζ3. Λείψανα τοίχου. 

 
Εικ. 80. Σκάμμα Ι. Λείψανα τοίχου. 
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Εικ. 81. Σκάμμα Μ1. Γενική άποψη από ΝΑ. 

 
Εικ. 82. Σκάμμα Μ1. Ο εγκάρσιος τοίχος 14. στο Ν τμήμα. 
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Εικ. 83. Σκάμμα Μ1. Ο εγκάρσιος τοίχος 13 στο Β τμήμα. 

 
Εικ. 84. Σκάμμα Μ1 και Μ2. Γενική άποψη από ΝΔ. 
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Εικ. 85. Σκάμμα Μ2. Βάση τοξοθυρίδας στο τοίχος του περιβολου. 

 
Εικ. 86. Το χαράκωμα κατά μήκος του Δ τοίχους του περιβολου. 
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Εικ. 87. Κάτω Κάστρο. Συνολική άποψη 

 (χαλκογραφία του J.-P. De Tournefort, περ. 1700). 

 
Εικ. 88. Κάτω Κάστρο. Η νησίδα με το Φρούριο (λεπτ. της εικ. 87). 

 
Εικ. 89. Κάτω Κάστρο. Ο οικισμός ( λεπτ. της εικ. 87). 
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Εικ. 90. Κάτω Κάστρο. Οικισμός της Χώρας. Τα μεσαιωνικά «Τειχία». 

 
Εικ. 91. Το «Κάστρο του Μακροτάνταλου». 
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Εικ. 92. Η άκρη της Χώρας με την πέτρινη γέφυρα και τμήμα της νησίδας 

(φωτ. Αντ. Κριεζή, περ. 1930). 

 
Εικ. 93. Η Χώρα με το Φρούριο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

(φωτ. Αντ. Κριεζη). 
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α. 

β. 

Πιν. Ι. α. και β, Άποψη του φρούριου από ΝΔ και ΒΑ αντίστοιχα. 
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α. 

β. 

Πίν. ΙΙ. α. και β., Ο Κεντρικός Πύργος από Δ και Ν αντίστοιχα. 
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α. 

β. 

Πιν. ΙΙΙ. Η εκροή του πήλινου αγωγού στον Κεντρικό Πύργο (α) και ΒΑ πύργου (β). 
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α. 

β. 

Πιν. ΙV. α. ΒΑ Οικία. Ο Δ τοίχος με τον πήλινο αγωγό και β. Περίβολος. 

Εξωτερική πλευρά του τοίχους. Καταχύστρα (Σκάμμα Α). 
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α. 

β. 

Πιν. Χ. α. Οι Κλίμακες Γ (κάτω) και Δ (επάνω) από Α και β. Άποψη της Χώρας με 

το φρούριο,1840. Ακουαρέλλα του Α. Tower.  
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