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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Έργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                                            ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΙΣΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                                            ΦΡΟΥΡΙΟΥ – ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ  

                               ΤΕΙΧΙΣΜΑΤΟΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ – ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Α Φ Η 

(φωτογραφική τεκμηρίωση) 

 

1. ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

1.1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΣΧΕΔ. Φ.Τ.00 ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1 

 

1.1.1 ΟΜΑΔΑ 1η φωτ.1 έως 15 ανατολική πλευρά φρουρίου – μνημείου. Εκεί στην 

υπάρχουσα κατάσταση της φέρουσας τοιχοποιίας των λιθοδομών και στα τειχίσματα 

της ανατολικής πλευράς του κάστρου διαπιστώνουμε τα εξής. 

Α)         Ότι λόγω έλλειψης εργασιών συντήρησης και καθαρισμού στα τειχίσματα του φρουρίου, 

παρουσιάζονται φαινόμενα σποραδικής ανάπτυξης, βλάστησης και χλωρίδας, χόρτων, 

καπαριών, κ.λ.π. Φωτ. 1 – 2 – 3 – 4 – 13 και 14. 

Β)           Ότι η φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών του φρουρίου, ΔΕΝ παρουσιάζει οιοδήποτε 

παθολογικά προβλήματα φέρουσας ικανότητας ή στατικής επάρκειας. Μόνο σε μικρά 

τμήματα αυτής. Οι λίθοι – δόμοι, έχουν εκλείψει ή έχουν αφαιρεθεί από ανθρώπινες 

δυνάμεις απ’ τα τειχίσματα του φρουρίου. Φωτ. 2 – 4 και 6. 

Γ)       Ότι η ανατολική πλευρά του φρουρίου είναι δομημένη από τη φερτή γκρίζα πέτρα 

Φώκαιας, κ.λ.π. υλικά λίθων. Δηλαδή κυριαρχεί έναντι της τοπικής ωχρίζουσας 

θυμνιανούσας πέτρας. Φωτ. 5 – 11 και 13. 
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Δ)           Ότι ο περιβάλλοντας χώρος – επιχωματωμένη τάφρος του φρουρίου, έχει αναβαθμιστεί 

και μετατραπεί, σε χώρο αναψυχής και περιπάτου με φύτευση πρασίνου και 

επίστρωση λιθόστρωτου δαπέδου. Φωτ. 7 – 8 – 9 – 10 – 13 – 14 και 15. 

 

1.2 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΣΧΕΔ. Φ.Τ.00 ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2 

 

1.2.1 ΟΜΑΔΑ 2η φωτ. 16 έως 26 νοτιοανατολική πλευρά τειχισμάτων – νότιος προμαχώνας 

«Α» του μεσαιωνικού φρουρίου – μνημείου. Εκεί στην υπάρχουσα κατάσταση της 

φέρουσας τοιχοποιίας των λιθοδομών του κάστρου και στα τειχίσματα του κυκλικού 

νότιου προμαχώνα «Α» διαπιστώνουμε τα εξής. 

Α)           Ότι η φέρουσα τοιχοποιία του κυκλικού προμαχώνα «Α» του φρουρίου, σε μικρό βαθμό 

έχει δεχθεί εργασίες συντήρησης και καθαρισμού. Όμως με την παρέμβαση αυτή ΔΕΝ 

κατέστει δυνατόν να εξαλειφθούν πλήρως, τα φαινόμενα βλάστησης και ανάπτυξης, 

χλωρίδας καπαριών, ιδιαίτερα στις ανώτερες στάθμες του κυκλικού προμαχώνα «Α». 

Φωτ. 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 και 26. 

Β)         Ότι η φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών του νοτίου προμαχώνα «Α» του φρουρίου, 

ΔΕΝ παρουσιάζει ανεπάρκεια αντοχών και φέρουσας ικανότητας, ούτε αποδόμησης 

λίθων, ούτε σεισμικές ρωγμές, κ.λ.π., παθολογικά προβλήματα έργων πολιτικού 

μηχανικού. Φωτ.16 – 17 – 18 – 22 – 23 και 24. 

Γ)      Ότι στα ανώτερα τμήματα του κυκλικού νότιου προμαχώνα «Α», παρουσιάζονται 

φαινόμενα σποραδικής ανάπτυξης βλάστησης και χλωρίδας. Τα εν λόγω φαινόμενα με 

το πέρασμα του χρόνου, θα πολλαπλασιάζονται και θα δημιουργήσουν αντιαισθητικά 

προβλήματα στο μνημείο, όπως στις παρακείμενες κατασκευές του φρουρίου. Φωτ. 17 

– 18 – 19 – 25 και 26. 

Δ)       Ότι στα τειχίσματα του κυκλικού νότιου προμαχώνα «Α», ως στοιχείο δόμησης 

κυριαρχούν οι λίθοι – δόμοι τοπικής προέλευσης και ωχρίζουσας θυμνιανούσας 

πέτρας, έναντι οιοδήποτε άλλου υλικού, γκρίζας φερτής πέτρας Φώκαιας, κ.λ.π. λίθων 

δόμησης. Φωτ. 16 – 17 – 18 – 20 – 21 και 22. 

Ε)         Ότι στην ανώτερη στάθμη έχουν αποδομηθεί και λείπουν, περίτεχνα λίθινα 

διακοσμητικά στοιχεία σύνθετου και κοίλου σχεδίου. Φωτ. 19. Επίσης στα παράθυρα 

των προσόψεων του κυκλικού προμαχώνα «Α» έχουν αφαιρεθεί και λείπουν, 

διαμορφωμένοι ογκόλιθοι γκρίζας φερτής πέτρας Φώκαιας. Φωτ. 23 και 26. 
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Στ)        Ότι ο περιβάλλοντας χώρος της επιχωματωμένης τάφρου, (τέως υδάτινης) προστασίας 

του φρουρίου κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. Έχει αναβαθμιστεί και μετατραπεί σε 

χώρο αναψυχής και περιπάτου, με φύτευση πρασίνου δενδρυλλίων και επίστρωση 

λιθόστρωτου δαπέδου. Φωτ.16 – 17 – 18 και 20. 

 

1.3 ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ ΣΧΕΔ. Φ.Τ.00 ΠΙΝΑΚΙΔΑ 3 

 

1.3.1 ΟΜΑΔΑ 3η φωτ. 27 έως 43 νότια πλευρά των τειχισμάτων με την μεγαλοπρεπή 

κεντρική πύλη (PORTA MAGGIORE) του φρουρίου και τον προστατευτικό της πύργο – 

προμαχώνα «Β» του μεσαιωνικού κάστρου. Εκεί στην υπάρχουσα κατάσταση της 

νότιας πλευράς και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 3 των τειχισμάτων, διαπιστώνουμε τα εξής. 

Α)       Ότι στα τειχίσματα των προσόψεων του φρουρίου και στην μαρμάρινη στέψη της 

κεντρικής πύλης του κάστρου, παρουσιάζονται φαινόμενα σποραδικής και έντονης 

ανάπτυξης, βλάστησης και χλωρίδας δενδρυλλίων και καπαριών, προκαλώντας 

παράλληλα αντιαισθητικό θέαμα στα τειχίσματα του μνημείου. Η ανάπτυξη της 

βλάστησης με το πέρασμα των χρόνων, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα 

αποσάθρωσης και αποδόμησης στην φέρουσα ικανότητα των λιθοδομών. Φωτ. 27 – 28 

– 33 – 34 – 38 και 43. 

Β)            Ότι η φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών του φρουρίου – μνημείου, ΔΕΝ παρουσιάζει 

ιδιαίτερα προβλήματα στατικής ανεπάρκειας, ούτε αποδομήσεις, ούτε αποσαθρώσεις, 

κ.λ.π., φαινόμενα έργων πολιτικού μηχανικού. Φωτ. 27 – 31 – 33 – 34 και 43. 

Γ)      Η φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών της νότιας πλευράς και την ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 3, 

παρουσιάζει ελαφριάς μορφής αποσάθρωσης και αποδόμησης εκτεταμένων 

επιφανειών στα στερεωτικά κονιάματα αρμολόγησης και των επιχρισμάτων – 

καλύψεων. Οι αποσαθρώσεις και οι αποδομήσεις των στερεωτικών κονιαμάτων, ΔΕΝ 

προέρχονται από σεισμικές δυνάμεις ή καθιζήσεις εδάφους, αλλά απ’ την εισροή των 

ομβρίων υδάτων στα λιθοσώματα των τειχισμάτων. Καθότι τα «δώματα» και η στέψη 

των λιθοδομών του φρουρίου παραμένουν ασκεπή και ακάλυπτα, χωρίς στεγανωτικά 

και σφραγιστικά κονιάματα αρμολόγησης και τελικών επικαλύψεων. Φωτ. 27 – 33 – 34 

– 35 – 36 – 37 – 38 και 43. 

Δ)          Ότι η φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών της νότιας πλευράς και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 3, σε 

μικρά τμήματα αυτής, παρουσιάζει έντονης μορφής προβλήματα αποσάθρωσης και 

αποδόμησης κονιαμάτων αρμολόγησης, επιχρισμάτων τελικών καλύψεων και 
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εγκάρσιων ρωγμών μικρής εμβέλειας. Τα παραπάνω προβλήματα ΔΕΝ προέρχονται 

από φαινόμενα σεισμικών δυνάμεων, αλλά απ’ την εισροή των ομβρίων υδάτων, όπου 

εισχωρούν στα λιθοσώματα των τειχισμάτων. Καθότι τα «δώματα» και η στέψη των 

λιθοδομών του κάστρου, παραμένουν ασκεπή και ακάλυπτα, χωρίς στεγανωτικά και 

σφραγιστικά κονιάματα αρμολόγησης και τελικών επικαλύψεων. Φωτ. 28 – 39 – 40 και 

41. 

Ε)       Ότι η δόμηση της εξωτερικής παρειάς των τειχισμάτων της νότιας πλευράς και της 

ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 3 του φρουρίου, είναι μικτής κατασκευής λίθων θυμνιανούσας πέτρας 

τοπικής προέλευσης και φερτής γκρίζας Φώκαιας, κ.λ.π. δομικών υλικών και λίθων. 

Φωτ. 27 – 33 – 34 – 35 – 40 – 42 και 43. 

Στ)       Ότι στην είσοδο της κεντρικής πύλης (PORTA MAGGIORE) του φρουρίου – μνημείου 

υπάρχουν, αποδομημένοι γωνιόλιθοι και πεσσοί – λίθοι, που χρήζουν άμεσης 

παρέμβασης, στερεωτικών εργασιών και αισθητικού περιεχομένου πλήρους 

αποκατάστασης. Φωτ. 29 και 30. 

Ζ)         Ότι στην ανώτερη στάθμη και στην στέψη των τειχισμάτων της νότιας πλευράς και της 

ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 3, έχουν αποδομηθεί και λείπουν μορφολογικά – διακοσμητικά στοιχεία 

στις προσόψεις αυτών, από διαμορφωμένους λίθους σύνθετου σχεδίου και καμπύλου 

σχήματος. Φωτ.35 – 36 – 37 – 38 – 39 και 40. 

Η)      Ότι η αξιόλογη και περίφημη μαρμάρινη στέψη – αψίδα της κεντρικής πύλης του 

φρουρίου, με τα πολλαπλά διακοσμητικά στοιχεία των κιόνων, των επίκρανων, των 

καθρεπτών – ταμπλάδων, των τραβηχτών κυματίων και γλυφών, κ.λ.π., μορφολογικών 

στοιχείων. Εκεί στην κεντρική πύλη απαιτείται άμεση παρέμβαση αισθητικού και 

αρχιτεκτονικού περιεχομένου αποκατάστασης. Φωτ. 28 – 30 – 31 και 32. 

Θ)       Ότι η άλλοτε υδάτινη τάφρος προστασίας του φρουρίου κατά τους μεσαιωνικούς 

χρόνους, είναι σήμερα επιχωματωμένη και λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης 

οχημάτων, προκαλώντας αντιαισθητικό θέαμα στο μνημείο. Το εν λόγω αντιαισθητικό 

θέαμα μεγιστοποιείται ιδιαίτερα, όταν προκαλείται ενωπίων της μεγαλοπρεπούς 

κεντρικής πύλης του φρουρίου – μνημείου.  Φωτ. 32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 41 και 43. 

 Η γηπεδική έκταση της επιχωματωμένης τάφρου με παράλληλη μελέτη, αναβαθμίζεται 

και μετατρέπεται σε χώρο αναψυχής και περιπάτου, με φύτευση πρασίνου στα 

πρότυπα της νοτιοανατολικής πλευράς των τειχισμάτων του φρουρίου. Φωτ.15 – 16 – 

17 και 18. 
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1.4 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΣΧΕΔ. Φ.Τ.00 ΠΙΝΑΚΙΔΑ 4 

 

1.4.1 ΟΜΑΔΑ 4η φωτ. 44 έως 56, νοτιοδυτική πλευρά των τειχισμάτων με τον πύργο – 

προμαχώνα «Γ» του φρουρίου και την ΠΙΝΑΚΙΔΑ 4 των τειχισμάτων. Εκεί στην 

υπάρχουσα κατάσταση της νοτιοδυτικής πλευράς και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 4 διαπιστώνουμε 

τα εξής. 

Α)           Ότι τα τειχίσματα της νοτιοδυτικής πλευράς και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 4, παρουσιάζουν έντονα 

φαινόμενα ανάπτυξης βλάστησης και χλωρίδας δενδρυλλίων και καπαριών, 

προκαλώντας αντιαισθητικό θέαμα στις προσόψεις του φρουρίου – μνημείου. Η έντονη 

ανάπτυξη της χλωρίδας με το πέρασμα των χρόνων, θα δημιουργήσει σοβαρά 

παθολογικά προβλήματα αποσάθρωσης και αποδόμησης της φέρουσας ικανότητας 

των λιθοδομών του κάστρου. Φωτ. 44 – 45 – 46 – 49 – 50 – 52 και 53. 

Β)           Ότι η φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών στην νοτιοδυτική πλευρά και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

4 του φρουρίου – μνημείου, ΔΕΝ παρουσιάζει ιδιαίτερα παθολογικά προβλήματα 

στατικής ανεπάρκειας, ούτε αποδομήσεις και αποσαθρώσεις λίθων, κ.λ.π., φαινόμενα 

απώλειας της φέρουσας ικανότητας. Φωτ. 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 και 52. 

Γ)            Ότι η φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών στην νοτιοδυτική πλευρά και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

4, παρουσιάζει ελαφριάς μορφής αποσαθρώσεις και αποδομήσεις στερεωτικών 

κονιαμάτων αρμολόγησης και επιχρισμάτων κάλυψης. Οι αποσαθρώσεις των 

στερεωτικών κονιαμάτων, ΔΕΝ προέρχονται από σεισμικές δυνάμεις ή καθιζήσεις 

εδάφους, κ.λ.π. εξωφυσικά αίτια ανωτέρας βίας, αλλά απ την εισροή των ομβρίων 

υδάτων στα λιθοσώματα των τειχισμάτων. Καθότι «τα δώματα» και η στέψη των 

λιθοδομών παραμένουν ασκεπή και ακάλυπτα, χωρίς στεγανωτικά και σφραγιστικά 

κονιάματα αρμολόγησης και τελικών καλύψεων. Φωτ. 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 

– 51 και 52. 

Δ)           Ότι η φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών στην νοτιοδυτική πλευρά των τειχισμάτων 

της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 4, σε μικρά τμήματα παρουσιάζονται έντονης μορφής, προβλήματα 

αποσάθρωσης και αποδόμησης, κονιαμάτων αρμολόγησης, επιχρισμάτων τελικών 

καλύψεων και εγκάρσιων ρωγμών μικρής εμβέλειας. Τα εν λόγω προβλήματα ΔΕΝ 

προέρχονται από φαινόμενα σεισμικών δυνάμεων, ούτε από καθιζήσεις εδάφους, αλλά 

απ’ την εισροή των ομβρίων υδάτων στα λιθοσώματα των τειχισμάτων. Καθότι τα 

«δώματα» και η στέψη των λιθοδομών παραμένουν ακάλυπτα, χωρίς στεγανωτικά και 



8 

 

σφραγιστικά κονιάματα αρμολόγησης και τελικών επικαλύψεων. Φωτ. 53 – 54 – 55 και 

56. 

Ε)           Ότι η δόμηση της εξωτερικής παρειάς και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 4, είναι μικτής κατασκευής 

από λίθους θυμνιανούσας πέτρας τοπικής προέλευσης και φερτής γκρίζας πέτρας 

Φώκαιας, κ.λ.π. δομικά υλικά και λίθοι. Φωτ. 47 – 48 – 53 – 54 και 55. 

Στ)          Ότι σε μικρά τμήματα των τειχισμάτων και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 4, υπάρχουν αποσαθρωμένοι 

και αποδομημένοι γωνιόλιθοι ελαφριάς μορφής. Η αποδόμηση των γωνιόλιθων, ΔΕΝ 

προέρχεται από σεισμικές δυνάμεις, αλλά από ανθρώπινες παρεμβάσεις λιθολόγησης 

του φρουρίου. Φωτ.51 – 53 – 54 και 56. 

Ζ)         Ότι στην ανώτερη στάθμη των τειχισμάτων του φρουρίου και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 4, 

υπάρχουν αποδομημένα και αποσαθρωμένα, ή λείπουν μορφολογικά και 

διακοσμητικά στοιχεία από διαμορφωμένους λίθους καμπύλου σχήματος και σύνθετου 

σχεδίου. Η αποδόμηση των διακοσμητικών και μορφολογικών στοιχείων, ΔΕΝ 

προέρχεται από σεισμικές δυνάμεις κ.λ.π. «εξωφυσικά» αίτια, αλλά από την χρόνια 

έλλειψη εργασιών συντήρησης. Φωτ.46 – 47 – 48 – 49 – 51 και 53. 

Η)       Ότι η άλλοτε υδάτινη τάφρος προστασίας του φρουρίου κατά τους μεσαιωνικούς 

χρόνους, είναι σήμερα επιχωματωμένη και λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης 

οχημάτων, προκαλώντας αντιαισθητικό θέαμα ενώπιων των τειχισμάτων του φρουρίου 

– μνημείου. Φωτ. 44 – 45 – 46 – 47 – 52 – 53 και 54. 

 Η γηπεδική έκταση της επιχωματωμένης τάφρου με παράλληλη μελέτη, αναβαθμίζεται 

και μετατρέπεται σε χώρο αναψυχής και περιπάτου, με φύτευση πρασίνου στα 

πρότυπα της νοτιοανατολικής πλευράς των τειχισμάτων του φρουρίου. Φωτ. 15 – 16 – 

17 και 18. 

 

1.5 ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΣΧΕΔ. Φ.Τ.00 ΠΙΝΑΚΙΔΑ 5 

 

1.5.1 ΟΜΑΔΑ 5η φωτ. 57 έως 68 δυτική πλευρά των τειχισμάτων με τον πύργο – προμαχώνα 

«Δ» του φρουρίου – μνημείου. Εκεί στην υπάρχουσα κατάσταση της δυτικής πλευράς 

και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 5 του φρουρίου διαπιστώνουμε τα εξής. 

Α)         Ότι λόγω έλλειψης εργασιών συντήρησης καθαρισμού και σφραγιστικών κονιαμάτων 

των λιθοδομών και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 5 του φρουρίου, παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα 

ανάπτυξης βλάστησης και χλωρίδας, δενδρυλλίων, χόρτων και καπαριών, προκαλώντας 

παράλληλα αντιαισθητικό θέαμα στις προσόψεις του κάστρου. Η έντονη βλάστηση στα 
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τειχίσματα του φρουρίου με το πέρασμα των χρόνων, θα δημιουργήσει σοβαρά 

προβλήματα αποσάθρωσης και αποδόμησης της φέρουσας ικανότητας των λιθοδομών 

του φρουρίου. Φωτ. 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 65 – 66 – 67 και 68. 

Β)      Ότι η φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών στην δυτική πλευρά των τειχισμάτων της 

ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 5 του φρουρίου – μνημείου, ΔΕΝ παρουσιάζει οιοδήποτε παθολογικό 

πρόβλημα στατικής ανεπάρκειας, ούτε έντονες αποσαθρώσεις και αποδομήσεις 

στερεωτικών κονιαμάτων αρμολόγησης και τελικών επικαλύψεων επιχρισμάτων. Φωτ. 

60 – 61 και 62. 

Γ)         Ότι σε μικρά τμήματα της φέρουσας τοιχοποιίας των τειχισμάτων στην δυτική πλευρά 

του φρουρίου και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 5, παρουσιάζονται προβλήματα έντονης μορφής 

αποσάθρωσης και αποδόμησης στερεωτικών κονιαμάτων αρμολόγησης και τελικών 

επικαλύψεων – επιχρισμάτων. Οι αποσαθρώσεις των στερεωτικών κονιαμάτων 

προέρχονται απ’ την εισροή των ομβρίων υδάτων που εισχωρούν στα λιθοσώματα των 

τειχισμάτων. Καθότι τα «δώματα» και η στέψη των λιθοδομών παραμένουν ασκεπή και 

ακάλυπτα, χωρίς σφραγιστικά κονιάματα αρμολόγησης και τελικών επικαλύψεων – 

επιχρισμάτων. Φωτ. 64. 

Δ)      Ότι η εξωτερική παρειά των τειχισμάτων και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 5, έχει δομηθεί και 

κατασκευαστεί από λίθους – δόμους τοπικής προέλευσης θυμνιανούσας πέτρας και 

γκρίζας φερτής Φώκαιας, κ.λ.π. δομικά υλικά και λίθους. Φωτ. 61 – 62 – 64 – 65 – 66 – 

67 και 68. 

Ε)         Ότι στην ανώτερη στάθμη των τειχισμάτων του φρουρίου και της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 5, 

υπάρχουν αποδομημένα και αποσαθρωμένα ή τα εκλειπόμενα μορφολογικά και 

διακοσμητικά στοιχεία από διαμορφωμένους λίθους καμπύλου σχήματος. Επίσης 

λείπουν τμήματα των τειχισμάτων και δόμοι – λίθοι απ’ την φέρουσα τοιχοποιία των 

λιθοδομών της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 5. Η αποδόμηση των μορφολογικών και διακοσμητικών 

στοιχείων ή τα εκλιπόντα διακοσμητικά στοιχεία ή τα τμήματα των τειχισμάτων, καθώς 

και οι δόμοι – λίθοι αυτών, ΔΕΝ προέρχονται από σεισμικές δυνάμεις, αλλά από την 

χρόνια έλλειψη εργασιών συντήρησης και την συστηματική λιθολόγηση του φρουρίου. 

Φωτ.61 – 62 – 65 – 66 – 67 και 68. 

Στ)         Ότι η άλλοτε υδάτινη τάφρος του μεσαιωνικού φρουρίου, είναι σήμερα επιχωματωμένη 

και λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων, προκαλώντας αντιαισθητικό θέαμα 

ενώπιων των τειχισμάτων του φρουρίου. Φωτ. 61 – 62 – 117 – 118 – 135 – 136 – 148 

και 155. 
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 Η γηπεδική έκταση της επιχωματωμένης τάφρου με παράλληλη μελέτη, αναβαθμίζεται 

και μετατρέπεται, σε χώρο αναψυχής και περιπάτου, με φύτευση πρασίνου στα 

πρότυπα της νοτιοανατολικής πλευράς του φρουρίου. Φωτ. 15 – 16 – 17 και 18. 

 

1.6 ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΣΧΕΔ. Φ.Τ.00 ΠΙΝΑΚΙΔΑ 6, 7 & 8 

 

1.6.1 ΟΜΑΔΑ 6η – 7η & 8η φωτ. 69 έως 86, δυτική πλευρά των τειχισμάτων με τον επιβλητικό 

προμαχώνα «Ε» του φρουρίου – μνημείου. Εκεί στην δυτική πλευρά των τειχισμάτων 

και των ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 6 – 7 & 8 του φρουρίου, διαπιστώνουμε τα εξής. 

Α)         Ότι λόγω έλλειψης εργασιών συντήρησης καθαρισμού και ελλειπόντων σφραγιστικών 

κονιαμάτων στις προσόψεις των λιθοδομών και των ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 6 – 7 & 8 του 

φρουρίου, παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα ανάπτυξης βλάστησης και χλωρίδας, 

δενδρυλλίων, χόρτων και καπαριών, προκαλώντας αντιαισθητικό θέαμα στις 

προσόψεις των τειχισμάτων του φρουρίου – μνημείου. Η έντονη βλάστηση στις 

προσόψεις του φρουρίου, με τον καιρό θα προκαλέσει σοβαρά ζητήματα 

αποσάθρωσης των στερεωτικών κονιαμάτων και της φέρουσας ικανότητας των 

λιθοδομών του φρουρίου. Φωτ. 69 – 70 – 73 – 74 – 84 – 85 και 86. 

Β)            Ότι η φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών στην δυτική πλευρά των τειχισμάτων και των 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 6, 7 & 8 του φρουρίου, ΔΕΝ παρουσιάζει ιδιαίτερα παθολογικά 

προβλήματα στατικής ανεπάρκειας, ούτε αποδομήσεις και αποσαθρώσεις λιθοδομών, 

κ.λ.π. φαινόμενα απώλεσης της φέρουσας ικανότητας των τειχισμάτων του κάστρου. 

Τα εν λόγω φαινόμενα ΔΕΝ  προέρχονται από σεισμικές δυνάμεις, ή καθιζήσεις 

εδάφους, κ.λ.π. «εξωφυσικά» αίτια ανωτέρας βίας. Φωτ. 69 – 70 – 71 – 72 – 85 και 86. 

Γ)           Ότι η φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών στην δυτική πλευρά των τειχισμάτων και των 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 6, 7 & 8 του φρουρίου – μνημείου, παρουσιάζει ελαφριάς μορφής 

αποσαθρώσεις και αποδομήσεις στερεωτικών κονιαμάτων αρμολόγησης και 

επιχρισμάτων κάλυψης. Οι αποσαθρώσεις των στερεωτικών κονιαμάτων προέρχονται 

απ’ την εισροή των ομβρίων υδάτων στα λιθοσώματα των τειχισμάτων. καθότι τα 

«δώματα» και η στέψη των λιθοδομών παραμένουν ασκεπή και ακάλυπτα, χωρίς 

στεγανωτικά και σφραγιστικά κονιάματα αρμολόγησης και τελικών καλύψεων. Φωτ. 69 

– 70 – 73 – 74 – 82 – 83 και 84. 

Δ)           Ότι η φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών στην δυτική πλευρά των τειχισμάτων και των 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 6, 7 & 8 του φρουρίου – μνημείου, σε μικρά τμήματα αυτής και ιδιαίτερα 
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στις προσόψεις του επιβλητικού προμαχώνα «Ε», παρουσιάζονται έντονης μορφής 

προβλήματα αποσαθρώσεις και αποδομήσεις στερεωτικών κονιαμάτων αρμολόγησης, 

επιχρισμάτων τελικών επικαλύψεων και εγκάρσιων ρωγμών μικρής εμβέλειας. Τα 

παραπάνω προβλήματα ΔΕΝ προέρχονται από φαινόμενα σεισμικών δυνάμεων, αλλά 

από την χρόνια εγκατάλειψη του φρουρίου και την έλλειψη εργασιών συντήρησης, με 

αποτέλεσμα την εισροή των ομβρίων υδάτων στα λιθοσώματα των τειχισμάτων. Καθότι 

τα «δώματα» και η στέψη των λιθοδομών, παραμένουν ασκεπή και ακάλυπτα, χωρίς 

σφραγιστικά και στεγανωτικά κονιάματα αρμολόγησης και επιχρισμάτων τελικών 

επικαλύψεων. Φωτ. 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 και 82. 

Ε)          Ότι η δόμηση της εξωτερικής παρειάς της φέρουσας τοιχοποιίας των λιθοδομών στην 

δυτική πλευρά των τειχισμάτων και των ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 6, 7 & 8 του φρουρίου – μνημείου, 

είναι μικτής κατασκευής από λίθους θυμνιανούσας πέτρας τοπικής προέλευσης και 

γκρίζας φερτής πέτρας Φώκαιας, κ.λ.π. δομικά υλικά και λίθοι. Φωτ. 77 – 78 – 79 – 80 – 

81 και 82. 

Στ)         Ότι στην ανώτερη στάθμη της φέρουσας τοιχοποιίας των λιθοδομών στην δυτική 

πλευρά των τειχισμάτων και των ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 6, 7 & 8 του φρουρίου – μνημείου, 

υπάρχουν αποδομημένα και αποσαθρωμένα ή εκλιπόντα μορφολογικά και 

διακοσμητικά στοιχεία από επεξεργασμένους λίθους σύνθετου σχεδίου. Η αποδόμηση 

και η αποσάθρωση των διακοσμητικών στοιχείων ή τα εκλιπόντα τμήματα των 

τειχισμάτων, καθώς και οι δόμοι – λίθοι του φρουρίου – μνημείου, ΔΕΝ προέρχονται 

από φαινόμενα σεισμικών δυνάμεων, αλλά από την χρόνια έλλειψη συντήρησης και 

την συστηματική λιθολόγηση, που έγινε κατά τους περασμένους αιώνες. Φωτ.  69 – 70 

– 75 – 76 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 και 86. 

Ζ)          Ότι η άλλοτε υδάτινη τάφρος του μεσαιωνικού φρουρίου – μνημείου στην δυτική 

πλευρά των τειχισμάτων και των ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 6, 7 & 8 του κάστρου, είναι σήμερα 

επιχωματωμένη και λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων, προκαλώντας 

αντιαισθητικό θέαμα ενώπιων των τειχισμάτων και του επιβλητικού προμαχώνα «Ε» 

του φρουρίου. Φωτ.  71 – 74 – 83 – 84 – 148 και 158. 

 Η γηπεδική έκταση της επιχωματωμένης τάφρου με παράλληλη μελέτη, αναβαθμίζεται 

και μετατρέπεται σε χώρο αναψυχής και περιπάτου, με φύτευση πρασίνου στα 

πρότυπα της νοτιοανατολικής πλευράς του φρουρίου. Φωτ. 15 – 16 – 17 και 18. 
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1.7 ΔΩΜΑΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 

 

1.7.1 ΟΜΑΔΑ 9η φωτ. 106 έως 116, νοτιοανατολική πλευρά του φρουρίου – μνημείου με τον 

μεγαλοπρεπή προμαχώνα «Α». Εκεί στην υπάρχουσα κατάσταση των «δωμάτων» και 

στην στέψη των λιθοδομών της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 2 και της φέρουσας τοιχοποιίας των 

τειχισμάτων του κάστρου, διαπιστώνουμε τα εξής. 

Α)        Ότι λόγω έλλειψης εργασιών συντήρησης και σφραγιστικών κονιαμάτων αρμολόγησης 

και τελικών επικαλύψεων, μυστριτών ή πατητών επιχρισμάτων, υπάρχει έντονη 

ανάπτυξη βλάστησης και χλωρίδας πάσης φύσεως δενδρυλλίων. Η εν λόγω βλάστηση 

με το διάβα του χρόνου και την εισροή των ομβρίων υδάτων στα λιθοσώματα των 

τειχισμάτων του φρουρίου, θα προκαλέσει επικίνδυνα φαινόμενα αποδόμησης των 

τοιχοδομών της φέρουσας ικανότητας των τειχισμάτων του μνημείου. Φωτ. 106 – 107 

– 108 – 113 – 114 – 115 και 116. 

Β)         Έτσι για την άρση της επικινδυνότητας και της προστασίας του φρουρίου – μνημείου, 

επιβάλλεται άμεσα να ληφθούν σωστικές εργασίες στεγανωτικών και σφραγιστικών 

τσιμεντοκονιαμάτων στα «δώματα» και στην στέψη των λιθοδομών του μεσαιωνικού 

φρουρίου – μνημείου. 

 

1.8 «ΔΩΜΑΤΑ» ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΧΕΔ. Φ.Τ.01 & ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 3 & 4 

 

1.8.1 ΟΜΑΔΑ 10η και 11η φωτ. 131 έως 142, δυτική πλευρά του φρουρίου – μνημείου, με 

την μεγαλειώδη κεντρική πύλη (PORTA MAGGIORE) και τον δυτικό πύργο – προμαχώνα 

«Β». Εκεί στην υπάρχουσα κατάσταση των «δωμάτων» και στην στέψη των λιθοδομών 

και των ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 3 & 4 της φέρουσας τοιχοποιίας του φρουρίου, διαπιστώνουμε τα 

εξής. 

Α)          Ότι λόγω λιγοστών παρεμβατικών εργασιών συντήρησης, καθορισμού και σφραγιστικών 

στεγανωτικών τσιμεντοκονιαμάτων, αρμολόγησης των πλακών του δώματος και της 

στέψης των λιθοδομών, καθώς και των τελικών κονιαμάτων επικάλυψης, μυστριτών ή 

πατητών επιχρισμάτων, κ.λ.π. Εκεί δημιουργείται έντονη ανάπτυξη, πάσης φύσεως 

χλωρίδας και βλάστησης δενδρυλλίων. Η παραπάνω βλάστηση με το πέρασμα των 

χρόνων και την εισροή των ομβρίων υδάτων στα λιθοσώματα των τειχισμάτων και 

ιδιαίτερα στην μεγαλειώδη κεντρική πύλη του φρουρίου. Σίγουρα θα δημιουργήσει 

επικίνδυνες καταστάσεις αποσάθρωσης και αποδόμησης της φέρουσας ικανότητας των 
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λιθοδομών και ιδιαίτερα στις αψιδωτές οροφές της κεντρικής πύλης. Βλέπετε 

αποτελέσματα της εισροής των ομβρίων υδάτων στις θολωτές οροφές της κεντρικής 

πύλης του φρουρίου. Βλέπετε ενδεικτικές φωτ. 124 – 126 – 127 και 128. 

Β)            Τα αποτελέσματα αποσάθρωσης και αποδόμησης στην είσοδο της κεντρικής πύλης του 

φρουρίου, οφείλονται απ’ την έλλειψη στεγάνωσης των πλακών του «δώματος» πάνω 

απ’ την κεντρική πύλη. Επίσης οφείλετε στην παντελή έλλειψη στεγανωτικών και 

σφραγιστικών τσιμεντοκονιαμάτων αρμολόγησης και τελικών επικαλύψεων, μυστριτών 

ή πατητών επιχρισμάτων στην στέψη των λιθοδομών της φέρουσας τοιχοποιίας. 

Βλέπετε ενδεικτικά φωτ. 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 138 – 140 και 142. 

Γ)           Έτσι για την άρση της επικινδυνότητας και της προστασίας των τειχισμάτων και 

ιδιαίτερα της μεγαλοπρεπούς κεντρικής πύλης (PORTA MAGGIORE) του φρουρίου, 

απαιτείται να ληφθούν άμεσα, σωστικές εργασίες συντήρησης και προστασίας του 

μνημείου. 

 

1.9 ΔΩΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΧΕΔ. Φ.Τ.01 & ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 5 – 6 & 7 

 

1.9.1 ΟΜΑΔΑ 12η & 13η φωτ. 143 έως 151, νοτιοδυτική πλευρά του φρουρίου με τον 

νοτιοδυτικό πύργο – προμαχώνα «Γ» και «Δ» και τον επιβλητικό προμαχώνα «Ε». Εκεί 

στην υπάρχουσα κατάσταση των «δωμάτων» και στην στέψη των λιθοδομών και των 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 5, 6 & 7 της φέρουσας τοιχοποιίας του φρουρίου διαπιστώνουμε τα εξής. 

Α)     Ότι στη στέψη των τειχισμάτων και στα «δώματα» του φρουρίου, υπάρχει έντονη 

ανάπτυξη πάσης φύσεως βλάστησης και χλωρίδας δενδρυλλίων. Η ανάπτυξη της 

βλάστησης οφείλεται στην έλλειψη οργανωμένης παρέμβασης εργασιών συντήρησης, 

καθώς και της ριζικής αντιμετώπισης του προβλήματος, με στεγανωτικά σφραγιστικά 

κονιάματα αρμολόγησης και τελικών επικαλύψεων, μυστριτών ή πατητών 

επιχρισμάτων. Ενδεικτικά βλέπετε φωτ. 143 – 144 – 145 και 146. 

Β)          Ότι στην ανώτερη στάθμη των τειχισμάτων και στον επιβλητικό προμαχώνα «Ε» έχουν 

αποδομηθεί ή λείπουν μορφολογικά και διακοσμητικά λίθινα στοιχεία σύνθετου 

σχεδίου. Το γεγονός οφείλεται στην έλλειψη εργασιών συντήρησης και στην 

συστηματική λιθολόγηση, που έγινε κατά τους περασμένους αιώνες. Ενδεικτικά 

βλέπετε φωτ. 146 – 147 – 148 – 149 – 150 και 151. 



14 

 

Γ)     Ότι στην ανατολική πλευρά του επιβλητικού προμαχώνα «Ε», βλέπουμε τις 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες των μορφολογικών και διακοσμητικών λίθινων 

στοιχείων καμπύλου και σύνθετου σχεδίου. Φωτ.149 – 150 και 151.  

 

1.10 «ΔΩΜΑΤΑ» ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΧΕΔ. Φ.Τ01 ΠΙΝΑΚΙΔΑ 8 

 

1.10.1 ΟΜΑΔΑ 14η φωτ. 152 έως 157, βορειοδυτική πλευρά τειχισμάτων του φρουρίου. Εκεί 

στην υπάρχουσα κατάσταση των «δωμάτων» και στη στέψη των λιθοδομών της 

ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 8 του φρουρίου – μνημείου, διαπιστώνουμε τα εξής. 

Α)           Ότι λόγω παντελούς έλλειψης, εργασιών συντήρησης και καθαρισμού, υπάρχει φοβερή 

ανάπτυξη πάσης φύσεως βλάστησης και χλωρίδας δενδρυλλίων. Η ανάπτυξη της 

βλάστησης με το πέρασμα των χρόνων, θα δημιουργήσει έντονο πρόβλημα 

αποσάθρωσης και αποδόμησης της φέρουσας ικανότητας των λιθοδομών του 

φρουρίου. Φωτ. 153 – 154 – 155 – 156 και 157. 

Β)            Ότι στην βόρεια όψη του επιβλητικού προμαχώνα «Ε» υπάρχουν εκλιπόντα τειχίσματα, 

καθώς και λίθοι – δόμοι του φρουρίου. Οι λίθοι των τειχισμάτων αφαιρέθηκαν από 

ανθρώπινες δυνάμεις, που πραγματοποίησαν συστηματική λιθολόγηση στην φέρουσα 

τοιχοποιία του μνημείου. Φωτ. 154 – 155 και 156. 

 

1.11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 

 

1.11.1 ΟΜΑΔΑ 15η φωτ. 201 έως 208, παράρτημα φωτογραφικής και ιστορικής τεκμηρίωσης 

του φρουρίου. Εκεί διαπιστώνουμε το μεγαλείο και την σπουδαιότητα του 

μεσαιωνικού οχυρωματικού τειχίσματος κατά τους περασμένους αιώνες. Εκεί 

διαπιστώνουμε τους επιβλητικούς πύργους - προμαχώνες, την υδάτινη τάφρο 

προστασίας του φρουρίου – μνημείου, τα  θαλάσσια και χερσαία όρια του μεσαιωνικού 

φρουρίου, τη θαλάσσια  πύλη  και ιδιαίτερα, βλέπουμε το μεγαλείο της σωζόμενης 

κεντρικής πύλης του φρουρίου στην νότια πλευρά του μνημείου. Φωτ. 201 έως 208. 

 

2. ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

2.1 Η φωτογραφική απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης στις προσόψεις, στα δώματα 

και στην στέψη των τειχισμάτων του φρουρίου – μνημείου, πραγματοποιήθηκε κατά 



15 

 

τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2011 και τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 

του έτους 2012. 

 

Σεπτέμβριος 2012                                                                     Για την μελετητική ομάδα 

 

                                                                                                         Καραγιάννης Γεώργιος 

                                                                                                         Αρχιτέκτων Μηχανικός 


