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Η Γαληνότατη Δημοκρατία, από την περίοδο των πολεμικών επιχειρήσεων 

της ένωσης του Cambrai (1509-1521), έως και τα μέσα του 18ου αιώνα, βασίζει 

την άμυνα των εδαφών της σε μια περίτεχνη αλληλεπίδραση στιγμών 

πρόγνωσης - σχεδιασμού - κατασκευής, αφήνοντας όμως πάντα τον 

καθοριστικότερο ρόλο στην επαλήθευση της εξειδικευμένης ανταπόκρισης των 

κατασκευών, μέσω της πραγματικότητας των πολεμικών δραστηριοτήτων. Η 

τελική μορφή που κατά καιρούς λαμβάνουν οι οχυρές θέσεις και οι πόλεις, 

συγκροτούν την συνισταμένη μεταξύ όλων των στιγμών της εξέλιξης του 

δομημένου χώρου: από την διάγνωση των αναγκών, στην μελέτη των έργων, 

και από την τελική απόφαση για τους σχεδιασμούς ως την υλοποίησή τους, 

ενσωματώνοντας κατά παράδοξο τρόπο και στιγμές πολεμικών συγκρούσεων, 

ως επαλήθευση της ορθότητας των προηγούμενων αποφάσεων, τέλος της ίδιας 

της σχεδιαστικής δυναμικής1. Πρόκειται για μια ιδιάζουσα παλινδρόμηση στη 

σειρά των γεγονότων, απόρροια του ιδιαίτερου σχήματος των κτήσεων, αλλά 

και της θέσης του εκάστοτε προπύργιου στην ανάσχεση της κατ ά καιρούς 

επιθετικότητας των γειτόνων.  

Οι Βενετοί προωθούν τα έργα τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την συνεχιζόμενη 

εξέλιξη των όπλων και των τεχνικών της άμυνας ούτως ή άλλως, όμως ως 

άνθρωποι της πράξης, ολοκληρώνουν  τις επεμβάσεις κατά την διάρκεια, ή 

λίγο μετά την δοκιμή στο πεδίο.  Η πολιορκία του Χάνδακα στα μέσα του 17ου 

αιώνα, υπήρξε μια εξαιρετική ευκαιρία πειραματισμών για τους μηχανικούς 

των οχυρώσεων. Η πόλη λειτούργησε ως ένα είδος εργαστηρίου εκπαίδευσης, 

όπου νέοι μηχανικοί εμπεδώνουν τα μυστικά του σχεδιασμού και την πρακτική 

της υποστήριξης του στρατού, με την εμπειρία τους στην πρώτη γραμμή. Μαζί 

με τους επίσημους μηχανικούς, τον Beati, τον van Wert, τον Verneda και τον 

επιθεωρητή των έργων Nicoló Zeno, υπεύθυνους στα εργοτάξια του πολέμου 

                                                        
1 Σε παλαιότερες αποτιμήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό της άμυνας των βενετικών κτήσεων σε 

θάλασσα και στεριά, οι μελετητές απέδιδαν με λογική συνέχεια μια σειρά κατασκευών, σύμφωνα 

με την πρόοδο της τέχνης του πολέμου. Tο 1983, o Ennio Concina δημοσιεύει το έργο του, La 

macchina territoriale. La progettazione della difesa nel cinquecento veneto, όπου αναδεικνύει τον ρόλο 

σημαντικών προσωπικοτήτων στον σχεδιασμό μιας ενιαίας λογικής σύνδεσης των κτήσεων, 

κατά τις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα, ικανή να οδηγήσει στην χάραξη μιας χωροτακτικής 

πολιτικής, με σύγχρονους όρους. Σε μιαν άλλη εκδοχή των πραγμάτων, το πόνημα Ο πόλεμος 

Χωροτάκτης, το 2013, σκιαγραφεί την ιδιοσυγκρασία των Βενετών, διοικητικών και στρατιωτικών, 

οι οποίοι έδρασαν ειδικά στην Ανατολή, ως φορείς μιας κουλτούρας που έχει τις ρίζες της στον 

πραγματισμό και στην διάθεση για εξωστρέφεια, κατακερματίζοντας τους ενιαίους σχεδιασμούς, 

προωθώντας τους μέσα από συνεχείς επανατοποθετήσεις, παρόμοιες με την χαοτική διαδικασία 

μιας πολεμικής επιχείρησης.    



στο Χάνδακα, βρίσκονται πολλοί άλλοι, ξένοι ως επί το πλείστον μηχανικοί2. 

Για όλους αυτούς, η πολιορκία με τις μεγάλες περιόδους αδράνειας γύρω από 

τα τείχη, δίνει την δυνατότητα να μελετώνται συγχρόνως διαφοροποιούμενες 

προτάσεις οχύρωσης έξω από την πόλη και χάραξη των γραμμών 

οπισθοχώρησης στο εσωτερικό. Ο επιμηκούμενος χρόνος της πολιορκίας 

επέτρεψε σε αυτήν τη διευρυμένη ομάδα, να λειτουργήσει στα περιθώρια των 

μαχών, αλλά και κατά την διάρκειά τους και κατάφερε να προσομοιάσει 

μεγαλύτερες περιόδους, όπου ειρήνη και πόλεμος εναλλάσσονται προκειμένου 

να ωριμάσουν οι αποφάσεις.  

Έως την εποχή των γεγονότων της Κέρκυρας, το 1716, μια άλλη μορφή 

μηχανικού έχει εμπεδωθεί, εκείνη του μηχανικού - αξιωματικού, και έχει 

αναδειχτεί ο διακριτός ρόλος του, ως τεχνικού που ανήκει πλέον στο 

στράτευμα και εξειδικεύεται στα ζητούμενα των κατασκευών της άμυνας, η 

οποία εκλαμβάνεται όχι τόσο ως σταθερό όριο μιας αστικής συγκρότησης ή ως 

μεμονωμένο οχυρό, αλλά ως κατασκευή που διαμορφώνει το έδαφος του 

πολεμικού γεγονότος, λίγο πριν και κατά την διάρκεια της σύρραξης. Αυτή  

είναι η μορφή που προσλαμβάνει η πόλη της Κέρκυρας και η αμεσότερη σε 

αυτήν ύπαιθρος με τα αμυντικά έργα εκτός των τειχών της, που 

κατασκευάστηκαν μεταξύ των ετών 1716 και 17273.  

Τέτοια φιλοσοφία προετοιμασίας και οργάνωσης, έχει την αρχή της στην 

κατασκευή του νέου Φρουρίου, έργο του μηχανικού Ferrante Vitelli4, ο οποίος 

φτάνει στο νησί το 1576, όπου σε συνδυασμό με τον τειχισμό στο ξωπόλι 

αποφασίζει να οχυρωθεί ως ανεξάρτητο φρούριο ο λόφος του Αγίου Μάρκου 

στη βόρεια απόληξη του τείχους, επάνω από το λιμάνι της Σπηλιάς. Υποθέτει 

ότι στο νέο τειχισμένο μέτωπο οφείλουν να περιληφθούν τα άλλα υψώματα 

στα νοτιότερα, όμως αυτό αποκλείεται λόγω του πολυέξοδου και του 

μακρόχρονου της κατασκευής τους5. Όταν στο τέλος του 1577 ο Vitelli αποχωρεί 

από το έργο, το φρούριο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο με ορισμένους τους 

διοικητές του από την Σύγκλητο. Αργότερα στις επιλογές αυτές έκανε σκληρή 

κριτική ο μηχανικός Moretto Calabrese ο οποίος επέμενε ότι θα έπρεπε να 

συμπεριλαμβάνονται εντός του νέου περιβόλου τα υψώματα δυτικότερα, τα 

ονομαζόμενα του Αβράμη και του Σωτήρα. Με τέτοιο τρόπο θα απέκλειε την 

κατεδάφιση πολλών κατοικιών και την δυνατότητα καλύτερης οικιστικής 

οργάνωσης των νέων περιοχών εντός του οχυρού περιβόλου. Η κοινωνική θα 

λέγαμε σήμερα ευαισθησία συνδυαζόταν με την καλύτερη άμυνα σε 

επικείμενη πολιορκία, διότι οι εχθροί καταλαμβάνοντας τους δύο αυτούς 

                                                        
2 Γνωστοί σε εμάς είναι: ο Ολλανδός Giacinto van Bor, οι Γάλλοι Daniele di Saint-Vincent, Francesco 

Collignon και Giovanni di Bellonet, οι Γερμανοί Alberto Snevins και Johan Lashor. και οι Ιταλοί 

Francesco Barozzi, Pierantonio Davila, Leone Leoni και Ferdinando Scotto. 
3 Alessandro Biral, Paolo Morachiello, Immagini dell’ingegnere tra quattro e settecento, Milano, 1985. Στο 

βιβλίο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή της μετάβασης από τον ρόλο του αρχιτέκτονα επί των 

οχυρώσεων στον μηχανικό του στρατού, από τα μέσα του 16ου αιώνα έως τον 18ο, με μαρτυρία την 

ανάλυση των σημαντικότερων εγχειριδίων.  
4 C.Promis, Gli ingegneri militari che operarono o scrissero in Piemonte dal 1300 al 1650, Torino, (1871) 

p.552-570. 
5  Biblioteca del Μuseo Correr, Codici Dona’ delle Rose, n.153. 



λόφους θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν τα πυροβόλα τους και να βάλουν 

κατά του τείχους6.  

Σημαντική συμμετοχή στην περαιτέρω εξέλιξη των έργων,, είχε αργότερα ο 

μηχανικός Filippo di Verneda, ο οποίος βρίσκεται στην Κέρκυρα το 1648, 

διακόπτοντας το πρώτο του ταξίδι για τον πολιορκημένο Χάνδακα και 

επανέρχεται το 1662, για να μελετήσει τυχόν αστοχίες στο δυτικό μέτωπο της 

πόλης προς την ύπαιθρο. Μετά την παράδοση του Χάνδακα, στο ταξίδι της 

επιστροφής τον Σεπτέμβριο του 1669, παραμένει στην Κέρκυρα έως το 1680, για 

να εξετάσει και να ολοκληρώσει την οχύρωση, σε μια περίοδο ενδείξεων νέας 

οθωμανικής απειλής, με βάση την απέναντι ενδοχώρα7. Εκτός της κατασκευής 

και βελτίωσης των εξωτερικών οχυρώσεων στη Βασιλική πύλη και στην πύλη 

Raimonda, γίνονται εκσκαφές για τη δημιουργία τάφρου και για το χαμήλωμα 

της στάθμης των υψωμάτων Σωτήρα και Αβραάμ8. Η συζήτηση και οι σχετικές 

εκτιμήσεις σχετικά με την ανάγκη οχύρωσης των δύο λόφων εκτός των τειχών 

της Κέρκυρας, είχε ξεκινήσει ήδη κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, χωρίς να 

προωθείται ποτέ το έργο. Το 1682 καταγράφεται η πρόταση οχύρωσής τους και 

από τον μηχανικό Napoleone Francesco Eraut9. Ως αποτέλεσμα, στην πολιορκία 

του 1716, η διάρθρωση του αμυντικού περιβόλου είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με 

τις επεμβάσεις ενίσχυσης με εξωτερικά οχυρά και άλλα εν γένει κτηριακά 

εξαρτήματα, του μηχανικού Filippo di Verneda10, συνοδευόμενα από την 

σχετική μείωση του ύψους των δύο λόφων. 

 

                                                        
6  Αφροδίτη Αγοροπούλου Μπιρμπίλη, Η αρχιτεκτονική της πόλεως Κερκύρας κατά την περίοδο 

της Ενετοκρατίας, Διατριβή επί διδακτoρία, Αθήνα, 1976, σ.50-67. 
7 Archivio di Stato di Venezia, Dispacci Rettori Corfú, F.22, 27 Novembre 1662. 
8 Eugenio Bacchion, Il dominio veneto su Corfu’, Venezia 1956, σ.145. 
9 Eugenio Bacchion, Il dominio veneto … σ.1---5. 
10 Για την δράση του Verneda και τις προτάσεις του για την πόλη, συσχετίζοντάς την με την 

ευρύτερη στρατηγική σημασία του στενού, ασχολείται εκτεταμένα η Elisabetta Molteni, στην δικής 

της συμμετοχή στον παρόντα τόμο. Προηγούμενη αυτής, η αναφορά του Γ.Λινάρδου, “Η έκθεση 

Dona’ προς τη Γερουσία της Βενετίας για τις κερκυραϊκές οχυρώσεις και η εξέλιξή τους κατά τον 

17ο αιώνα”, Δελτίο της Αναγνωστικής Εταιρείας, τ.12 Κέρκυρα (1975), σ.83-108. 



Εικ. 1 Biblioteca Comunale di Treviso. Κάτοψη και όψη του προμαχωνικού 

δυτικού μετώπου της Κέρκυρας, σε σχέδιο του μηχανικού Giusto Emilio 

Alberghetti (1705).  

 

Προσεγγίζονται από πολύ νωρίς λοιπόν οι  μελέτες, οι οποίες ωριμάζουν στο 

νου του Johann Mathias von der Schulemburg, από την στιγμή που ανέλαβε την 

υπεράσπιση της πόλης στην πολιορκία του 1716 και αμέσως μετά11. Πρόκειται 

ως επί το πλείστον για την οργανική ενσωμάτωση των δύο λόφων στην 

αμυντική μηχανή της πόλης, όμως πριν από αυτό, ολοκληρώνεται η υποστήριξη 

των απολήξεων του τείχους στην θάλασσα, στον βορά και στο νότο. Εδώ 

έρχονται να βρουν επιβεβαίωση και να επικαιροποιηθούν, όλες οι 

προηγούμενες υποθέσεις και προτάσεις μηχανικών, έχοντας ως επιπλέον 

οδηγό, την δυναμική των εχθροπραξιών κατά την διάρκεια της πολιορκίας, και 

ειδικά τις επιθέσεις του Ιουλίου 1716, στο έργο Scarpone, κάτω από το Νέο 

Φρούριο.  

Ενώ λοιπόν ο στρατηγός έχει ενημερωθεί για τις προβλέψεις και την 

δυναμική των κατασκευών σε προηγούμενες στιγμές εξέλιξης της πόλης, όπως 

παρουσιάζεται αναλυτικά στον πα΄ροντα τόμο από την Elisabetta Molteni, στο 

διάστημα που παραμένει στο νησί μετά την πολιορκία12, προτείνει και επιβλέπει 

την προώθηση των έργων, έχοντας ως συνεργάτες τον ανθυπολοχαγό και 

μηχανικό του στρατού, Tomaso Castelli, τον μηχανικό Moser de Filseck. 

Αργότερα, τον Ιούλιο 1720, εμπλέκεται στα έργα και ο επιλοχίας - μηχανικός 

στρατηγός Jančιć 13.  

Στο κρατικό Αρχείο της Βενετίας, στην σειρά Provveditori da Terra e da Mar, 

μια σειρά αναφορών για την προώθηση των έργων μεταξύ των ετών 1719 και 

1725, θα μας καθοδηγήσουν στην καθημερινότητα των εργαζόμενων και των 

μηχανικών στα εργοτάξια της άμυνας. Όταν ο στρατηγός είναι απών, τα έργα 

ελέγχονται από τον Γενικό Προβλεπτή του κατά θάλασσα κράτους Zorzi 

Pasqualigo και στην συνέχεια από τον Andrea Corner. Η ομοιομορφία του 

σχεδιασμού αλλά και της γραφής, με την υπογραφή σε ένα από αυτά τα 

έγγραφα του μηχανικού Tomaso Castelli, μας οδηγεί στην υπόθεση ότι όλη η 

σειρά αναφορών, άρα και η επίβλεψη του συνόλου των κατασκευών έγινε με 

προσωπική του μέριμνα. Παράλληλα, στο Ιδιωτικό Αρχείο Schulemburg, 

                                                        
11 Ο Schulemburg προσλαμβάνεται από την Δημοκρατία της Βενετίας το φθινόπωρο του 1715, 

αμέσως μετά την κατάκτηση της Πελοποννήσου και των φρουρίων της Κρήτης από τους 

Οθωμανούς. Φτάνει στην Βενετία τον Δεκέμβριο του 1715, όπου λαμβάνει την εντολή της άμυνας 

της Κέρκυρας και όπου αποβιβάζεται στις 15 Φεβρουαρίου 1716. Εκτενή βιογραφικά στοιχεία στο: 

Hans Schmidt, Il Salvatore di Corfú Matthia Johann Van der Schulemburg. Una carriera militare europea al 

tempo dell’alto assolutismo, Centro Tedesco Studi Veneziani, Quaderno 42, Venezia, 1991. 
12 Μετά την λύση της πολιορκίας της Κέρκυρας τον Αύγουστο του 1716, ο Schulemburg καταλα-

μβάνει τις στρατηγικές θέσεις Βουθρωτό, Πάργα, Πρέβεζα και Βόνιτσα, έως τον Ιούλιο του 1718 

όταν συνάπτεται η συνθήκη του Πασάροβιτς. 
13 Darca Bilić, “I protagonist dell’edilizia militare in Dalmazia nei secoli XVII e XVIII”, in  L'architet-

tura militare di Venezia in terraferma e in Adriatico fra XVI e XVII secolo, a cura di Francesco Paolo Fiore, 

Atti del convegno internazionale di studi Palmanova, 8-10 novembre 2013, Firenze 2014,και στο: 

Elisabetta Molteni, Silvia Moretti, “Mappe e disegni riguardanti Corfù nelle Biblioteca del Museo 

Correr”, in Corfù “Perla del Levante” Documenti, mappe e disegni del Museo Correr, G.Romanelli e 

Camillo Tonin, Milano 2010, σ.83-98 



περιέχεται η προσωπική αλληλογραφία του, με απευθείας ενημέρωση από τους 

μηχανικούς και διεξοδικές αναλύσεις σχετικά με επιμέρους επιλογές για την 

τοποθέτηση συμπληρωματικών δομών ή μικρών τροποποιήσεων στις αρχικές 

χαράξεις στα έργα, στα οποία εν μέρει αναφέρεται και η Elisabetta Molteni. 

Στο Νέο Φρούριο, κατά πάσα πιθανότατα ο Verneda είχε προετοιμάσει την 

κατασκευή ενός εξωτερικού έργου μπροστά από την αιχμή του προμαχώνα, 

έναν επιθαλάσσιο πολυγωνικό προμαχώνα, ως βοηθητική θέση (Punta  

Perpetua) που προβάλλει εντός της θάλασσας, ελέγχοντας τις βολές από την 

ακτή της συνοικίας Μαντούκι, πέραν του  έργου Scarpone, και το οποίο με στοά 

συνδέεται με την εσωτερική τάφρο του ιδίου και παράλληλα σε αυτό, μια 

καλυμμένη θέση στην απέναντι πλευρά (Controguardia), εξωτερικά του 

προμαχώνα, ικανή να παρέχει μια δεύτερη σειρά πυρών, ενισχυτικά, σε επίπεδο 

χαμηλότερο. Αντίστοιχα στην συνοικία Καστράδες βρίσκουμε να προχωρούν ως 

συμπληρωματικά έργα οι δύο συμμετρικές κατασκευές, οι ονομαζόμενες 

ημισέληνοι της Porta Raimonda14, δίνοντας θέση σε δύο ανοιχτές προωθημένες 

πυροβολαρχίες. Πρόκειται για τραπεζοειδούς κάτοψης κατασκευές, με 

εσωτερικά περιμετρική στοά κίνησης των στρατιωτών και θέσεις βολής 

πυροβόλων στο δώμα τους.  

Οι δύο αυτές ομάδες έργων ενίσχυσης των απολήξεων του συγκροτήματος  

των τειχών στην θάλασσα, ή καλύτερα συμπλήρωσης των έργων του Verneda, 

βρίσκονται σε προωθημένη φάση τον Ιανουάριο του 1720. Πρόκειται λοιπόν για 

έργα των οποίων η κατασκευή προωθήθηκε τουλάχιστον έναν χρόνο πρίν, 

παράλληλα με το κλείσιμο των  εχθροπραξιών του τελευταίου πολέμου στην 

Βαλκανική και την συνθηκολόγηση τον Ιούλιο του 1718. Μαζί με την πρόοδο των 

έργων αυτών, για πρώτη φορά στα σχέδια της επίβλεψης, αναδύεται η κεντρική 

δομή του μετέπειτα οχυρού στον λόφο Αβραάμ15. Στις τεχνικές εκθέσεις που 

ακολουθούν συνδυαζόμενες με σχέδια οριζοντιογραφίας, περιγράφεται η 

πρόοδος των εργασιών και οι επόμενες φάσεις που άμεσα την κάθε φορά 

πρόκειται να ακολουθήσουν. Με ενδείξεις μέσω γραμμάτων ή μέσω του 

διαφορετικού χρώματος, σημειώνονται με αμεσότητα οι θέσεις οι οποίες 

αναφέρονται στο κείμενο. Η πρώτη σειρά από τέτοιες εκθέσεις συνοδεύουν την 

αναφορά υπ’ αριθμό 38 του Γενικού Προβλεπτή της Θάλασσας, Zorzi Pasqualigo, 

με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου 1720. 

 

                                                        
14 Mezzaluna ή lunetta: τριγωνικό εξωτερικό οχύρωμα στον τύπο του rivellino, ως προωθημένη 

θέση τοποθέτησης πυροβόλων σε υπόγεια επικοινωνία με τον κοντινότερο προμαχώνα.  
15 Archivio di Stato di Venezia, σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F.963 disegno 1 και disegno 1A. 



 
 Εικ. 2 Archivio di Stato di Venezia, Provveditori da Terra e da Mar, F.963 

disegno 1 – disegno 1A. Η πρόοδος εργασιών στον επιθαλάσσιο πολυγωνικό 

προμαχώνα, στον λόφο Αβράμη και στα εξωτερικά τριγωνικά οχυρά της πόρτας 

Raimonda, στις 15 Ιανουαρίου 1720.  

 

Οι κατασκευές δυτικά της Porta Raimonda, αναφέρεται ότι έχουν προωθηθεί 

μέχρι το σημείο έδρασης των θόλων στις περιμετρικές στοές και της 

διαμόρφωσης των κανονιοθυρίδων στην εξωτερική τοιχοποιία και σε ανάλογη 

φάση τυγχάνει το έργο της επιθαλάσσιας βοηθητικής αιχμής στην 

βορειοανατολική απόληξη των τειχών στην θάλασσα. Για το ύψωμα Αβράμη 

περιγράφονται οι διαφοροποιήσεις στην προώθηση των μετώπων του 

μελλοντικού οχυρού. Γίνεται η εκσκαφή της περιμετρικής του τάφρου, όπου το 

έδαφος κατά το πλείστον είναι βραχώδες και η αφαίρεση υλικού προχωράει 

αργά με φουρνέλα, σε βάθος τεσσάρων, πέντε, έξι και κάποτε στα οκτώ 

βενετσιάνικα πόδια, ενώ στο μικρότερο τμήμα που είναι χωμάτινο η εκβάθυνση 

προχωράει σε βάθος δώδεκα έως δεκατέσσερα πόδια (4,87μέτρα)16.   

Ενώ στο βραχώδες ύψωμα Αβράμη οι εργασίες είχαν αρχίσει με αφαίρεση 

υλικού, μορφοποιώντας σε προμαχώνα την αρχική φυσική του μορφή, στο 

ύψωμα του Σωτήρα (San Salvador), η αφαίρεση της μαλακής γής συνολικού  

ύψους είκοσι ποδιών (σχεδόν 7 μέτρων) από την αρχική του φυσική στάθμη, 

οδηγεί στην διαμόρφωση ενός ενιαίου οριζόντιου επιπέδου, επάνω στο οποίο 

χαράσσονται και θεμελιώνονται οι κατασκευές. Ο επιβλέπων μηχανικός εδώ 

υπολογίζει ότι σε δέκα έως δώδεκα το πολύ ημέρες θα έχουν φτάσει στην 

επιθυμητή στάθμη. Εφόσον βεβαίως διαπιστωθεί ανεπάρκεια χώρου στην 

επιφάνεια που θα προκύψει, η εκσκαφή πιθανολογείται ότι θα φτάσει στα 

εικοσιπέντε πόδια συνολικής υποβάθμισης. 

Η επόμενη αναφορά, η υπ’ αριθμό 44 του Γενικού Προβλεπτή της 

Θάλασσας, ενάμιση μήνα αργότερα, στις 6 Μαρτίου 171917, νέα τεχνική έκθεση 

μας πληροφορεί ότι στο έργο της επιθαλάσσιας βοηθητικής αιχμής η τοιχοποιία 

έχει ανέβει 6 πόδια επιπλέον επάνω από το κρηπίδωμα, φτάνοντας το συνολικό 

                                                        
16 1 βενετσιάνικο πόδι = 0,348 μέτρα. 
17  A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F.963 disegno 1.2 



ύψος των 22 ποδιών (15,31 μέτρα). Σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσα σε μικρό 

χρονικό διάστημα ο θόλος της σήραγγας που θα συνδέσει με την τάφρο του 

Scarpone έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ομοίως στο ύψωμα Αβράμη, η εκσκαφή στο 

χωμάτινο μέτωπο έχει κατέβει στα δεκαεπτά πόδια και στα εννέα στο βραχώδες 

τμήμα αντίστοιχα. Εδώ διαφαίνεται ότι οι δυσκολίες εκσκαφής με φουρνέλα 

έχουν αργό ρυθμό, όμως ομοίως στο ύψωμα του Σωτήρα, ο υπολογισμός των 

δώδεκα ημερών από τις 15 Ιανουαρίου έχει ξεφύγει, διότι μετά από 

σαρανταοκτώ ημέρες υποθέτει ο επιβλέπων ότι θα χρειαστεί ακόμη τρείς ή 

τέσσερις, για να φτάσει στην τελική στάθμη έναρξης των χαράξεων. Σημαντική 

ωστόσο φαίνεται η πρόοδος στις κατασκευές δυτικά της Porta Raimonda, όπου 

έχει προωθηθεί η κατασκευή των επιμηκών θόλων περιμετρικά, όπου έχουν 

τοποθετηθεί τα καλούπια. 

Η σειρά σχεδίων που εδώ παρουσιάζονται μας μεταφέρει ένα χρόνο μετά, 

στις 15 Απριλίου 172018. Η πρόοδος εργασιών στο ύφωμα Αβράμη είναι πλέον 

εμφανής. Έχει διαμορφωθεί η μορφή που θα λάβει ο προμαχώνας στο κέντρο 

του οχυρού, έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό οι εργασίες επιχωμάτωσης, 

δηλαδή διαμορφώθηκε η προστατευμένη ζώνη κίνησης των στρατιωτών στην 

βάση του προμαχώνα και προχωράει το έργο επιχωμάτωσης μέρους της 

συνοικίας Μαντούκι.  Στο ύψωμα του Σωτήρα τα έργα έχουν όλα χαραχτεί και 

έχουν πάρει τον ρυθμό τους, κεντρικός προμαχώνας, προστατευμένες θέσεις 

βολής, αναχώματα, τα οποία μαθαίνουμε ότι έχουν τοποθετηθεί τελικά στα    

εικοσιτέσσερα πόδια συνολικής υποβάθμισης από το αρχικό του ύψος. Σχετικά 

με τις εξωτερικές κατασκευές της πόρτας Raimonda, σήραγγες, θόλοι και 

τοιχοποιίες έχουν ολοκληρωθεί και από το άλλο μέτωπο στην θάλασσα, στην 

καλυμμένη θέση (Controguardia), απέναντι στον επιθαλάσσιο προμαχώνα 

(Punta Perpetua), οι τοίχοι έχουν φτάσει στο ύψος της λίθινης ταινίας 

επιστέγασης (cordone). 

Ακριβώς ενάμιση μήνα αργότερα, την 1η Ιουνίου 1720 ακολουθεί η επόμενη 

αναφορά19. Για το ύψωμα Αβράμη (disegno 1), η εκσκαφή της περιμετρικής 

τάφρου, έχει φτάσει σε βάθος τριάντα ποδιών (10,44 μέτρα) εκεί όπου το έδαφος 

είναι μαλακό, και στα είκοσι πόδια (7 μέτρα), εκεί όπου είναι βραχώδες, ενώ 

παράλληλα ξεκίνησε η λίθινη επένδυση της αιχμής του προμαχώνα. 

Συνεχίζονται οι εργασίες στα αναχώματα και στις καλυμμένες θέσεις, τέλος 

κατασκευάστηκε χαμηλότερα μια μικρή εκκλησία, ως αντίκρισμα της άλλης 

που κατεδαφίστηκε, εκεί όπου κατασκευάστηκε ανεστραμμένος τοίχος 

υποστήριξης των αναχωμάτων (antispalto). 

Στο ύψωμα του Σωτήρα (disegno 2), παρουσιάζεται μια πρώτη διαφορο-

ποίηση, με την δημιουργία εξωτερικού οχυρού (rivellino), νότια του κεντρικού 

προμαχώνα. Στην βόρεια πλευρά του, υψηλή θέση φυσικών πρανών 

υποβαθμίστηκε προκειμένου να λάβει μορφή αναχώματος. Για τα έργα των δύο 

ημισελήνων γίνεται αναφορά σχετικά με την εκσκαφή στις τάφρους που τα 

συνοδεύουν, ενώ έχουν επενδυθεί με πέτρα τα μέτωπα του εξωτερικού οχυρού 

σε σχήμα κεράτου (Opera a Corno) του Αγίου Αθανασίου, (disegno 3). Σε 

                                                        
18  A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F.963 disegno 2 και 3. 
19 A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F. 964 disegno 1 – 2 – 3.  



συνέχεια της αιχμής του οχυρού διαμορφώνεται ανάχωμα που καλύπτει την 

σήραγγα επικοινωνίας με τις ημισελήνους, έργο που έχει επίσης ξεκινήσει. 

 
Εικ.3  A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F. 963 – dis. 1.2 – 2.3 και 3 

 

Ακριβώς πάλι ενάμιση μήνα αργότερα, ακολουθεί συνημμένο στην 

αναφορά υπ’ αριθμό 57 του Γενικού Προβλεπτή της Θάλασσας, την 14η Ιουλίου 

172020. Για το ύψωμα Αβράμη όλες οι προηγούμενα αναφερθείσες εργασίες 

προωθούνται με σταθερότητα. Στο ύψωμα του Σωτήρα σημαντική είναι η 

προώθηση του έργου στο εξωτερικό οχυρό στα νότια και σε δεύτερο που είναι 

υπό διαμόρφωση βορείως, ενώ γίνεται αναφορά για την τοποθέτηση 

υπερυψωμένου επιπρομαχώνα (Cavaliere) στην πλευρά προς την πόλη, 

ανατολικά του κυρίως προμαχώνα. Στα έργα μορφής ημισελήνου στην πόρτα 

Raimonda, λείπει η σύνδεση της εξωτερικής τάφρου με την θάλασσα, μέρος από 

τις λίθινες επενδύσεις στην σύνδεση τύπου tenaglia, μεταξύ των οχυρών, ενώ η 

σήραγγα σύνδεσης με το rivellino της πόρτας είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Εδώ 

γίνεται μικρή αναφορά στα έργα της βόρειας απόληξης στην θάλασσα, τα 

οποία κλείνουν με την θολωτή κάλυψη της εξωτερικής υποστηρικτικής θέσης 

(Controguardia). 

 
 

Εικ.4  A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F. 964 – dis. 1 – 2 – 3 

                                                        
20 A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F. 964 – disegno 4 



 

 
Εικ.5  A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F. 964 – dis.4 Πρόοδος 

εργασιών στον λόφο Αβράμη, στον λόφο του Σωτήρα, και στα εξωτερικά 

τριγωνικά οχυρώματα της πόρτας Raimonda, στις 14 Ιουλίου 1720.  

 

Μετά την πάροδο πενηνταδύο ημερών, στις 7 Σεπτεμβρίου ο Tomaso Castelli 

συντάσσει νέα έκθεση προόδου των εργασιών, σε σχέση με την  προηγούμενη, 

και στέλλεται από την Ζάκυνθο στην Βενετία τις 20 Σεπτεμβρίου21. Οι 

περιγραφές ξεκινούν με το ύψωμα του Σωτήρα (disegno 5), όπου οι εργασίες 

προωθούνται σε όλα τα μέτωπα και ξεκινάει η δημιουργία σήραγγας σύνδεσης 

του έργου με την συνοικία Καστράτες.  

Στο επόμενο σχέδιο με αριθμό 6, αποτυπώνονται τα έργα στις ημισελήνους 

της πόρτας Raimonda, ολοκληρώνονται οι καλυμμένες θέσεις των πυροβόλων 

και το φράγμα προς την πλευρά της θάλασσας, που σύντομα ανοίγει για να 

φτάσει το νερό στην τάφρο. Πέραν της τάφρου προς την κατοικημένη περιοχή 

διαμορφώνεται εξωτερικό οχυρό σε σχήμα ψαλίδας (Opera a tenaglia), με την 

προστατευμένη περιοχή κίνησης των στρατιωτών εσωτερικά προς την υγρή 

τάφρο.  

Στο τρίτο σχέδιο με αριθμό 7, αναφέρονται τα έργα στο ύψωμα Αβράμη, 

όπου η λίθινη επένδυση έχει φτάσει σε ύψος δεκαπέντε ποδιών (5,22 μέτρα) 

επάνω από τον φυσικό βράχο. Στην βάση του προμαχώνα έχει κατασκευαστεί 

κατά μήκος της νότιας παρειάς η υποστηρικτική βάση με εσωτερική σήραγγα 

(controscarpa). Στην συνέχεια περιγράφονται τα έργα της συνεχιζόμενης 

εκσκαφής τάφρων και της χρησιμοποίησης των υλικών στην δημιουργία 

εξωτερικών προστατευτικών πρανών που επενδύουν τις σήραγγες 

επικοινωνίας, διαμορφώνοντας με τον καιρό την τελική εικόνα των 

τεθλασμένων κεκλιμένων επιπέδων, πέραν των λίθινων οχυρών. Εδώ γίνεται 

μια τελευταία αναφορά στα έργα της βόρειας απόληξης, στην Punta Perpetua, 

που ολοκληρώνονται με προστατευτικά στηθαία και με την στέγαση του 

τελευταία τμήματος της σήραγγας επικοινωνίας στο έργο Scarpone. 

 

                                                        
21 A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F. 964 – disegno 5 – 6 - 7  



 
Εικ.6 A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F. 964 – dis. 5 – 6 – 7 

 

 

 

        
 Εικ.7 A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F. 965 – dis. 2 – 3 - 4  

Η πρόοδος των εργασιών στα εξωτερικά τριγωνικά οχυρώματα της πόρτας 

Raimonda, στον λόφο Αβράμη  και στον λόφο του Σωτήρα, 25 Ιουνίου 1721.  

 

Η σειρά των επόμενων αναφορών δεν εικονογραφεί την προώθηση των 

έργων και μόνο δέκα μήνες αργότερα παρουσιάζεται μια νέα κατάσταση στην 

οποία έχουν φτάσει οι κατασκευές στην αναφορά υπ’ αριθμό 86, της 21ης Ιουνίου 

172122. Επιστρέφουμε στις ημισελήνους της πόρτας Raimonda και στον 

συσχετισμό τους με την εξωτερική τάφρο (avantifosso) και μιαν υποστηρικτική 

βάση (controscarpa), που κατασκευάζεται κατά μήκος της κυρίας τάφρου, στην 

εξώτερη παρειά της (disegno 2). Στην συνέχεια, εμφανίζεται ένα νέο εξωτερικό 

τριγωνικό οχυρό (rivellino), ως συνέχεια της γραμμής άμυνας του οχυρού σε 

σχήμα κεράτου (Opera a Corno) του Αγίου Αθανασίου, εξολοκλήρου 

περικυκλωμένο με το νερό της τάφρου. Στο επόμενο σχέδιο (disegno 3), 

αναφέρονται ως επί το πλείστον εργασίες βελτίωσης της γεωμετρίας των 

                                                        
22 A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F. 964 – disegno 2 – 3 - 4. Στο ίδιο, υπάρχει συνημμένο 

(disegno 1), σχέδιο ανακατασκευής παλιάς κατοικίας, με προσθήκη ορόφου, στο παλιό Φρούριο, 

για τον Κρητικό Zuanne Milonopulo, έργο που είχε αναλάβει η ίδια ομάδα μηχανικών. 



εσωτερικών τάφρων μεταξύ των μερών του οχυρού συγκροτήματος του Σωτήρα, 

ενώ στο επόμενο ((disegno 4), οι εργασίες στο ύψωμα Αβράμη αφορούν στην 

πρόοδο της κατασκευής δύο αποθηκών υλικού, των σηράγγων επικοινωνίας 

μεταξύ των μερών του οχυρού και της διευθέτησης των πρανών, με υλικά από 

την συνεχιζόμενη εκσκαφή τάφρων.   

Ακολουθώντας τα σχέδια από την ίδια σειρά του Αρχείου της Βενετίας, 

οδηγούμαστε σε μια συγκροτημένη απεικόνιση των έργων στο ύψωμα του 

Σωτήρα, με την ονομασία του πλέον ως οχυρού Corner, επίσημα 

υπογεγραμμένη από τον Castelli, ως απόδοση των εργασιών που 

ολοκληρώθηκαν μεταξύ 8 Νοεμβρίου 1722 έως τις 20 Απριλίου του 1723 23. Σε 

αυτό το σχέδιο, με εννέα διαφορετικά χρώματα ο επιβλέπων το έργο μηχανικός 

αποτυπώνει έργα που είχαν ολοκληρωθεί την στιγμή της επίσκεψης του 

Προβλεπτή, έργα που είχαν αρχίσει και έργα που ξεκίνησαν και 

ολοκληρώθηκαν στο ενδιάμεσο διάστημα των έξι σχεδόν μηνών, έως τις 20 

Απριλίου 1723. Πρόκειται για σχέδιο προς ευρύτερη χρήση, όπου ανακεφαλαι-

ώνεται ό,τι έχει γίνει και όπου λείπουν οι αναφορές στις τεχνικές και στις 

δυσκολίες που απαντούσαν κάθε τόσο στο εργοτάξιο. Το σχέδιο αποτελεί 

άλλωστε τρόπο μετάδοσης πληροφοριών, με τις δικές του συμβάσεις, δύσκολα 

κατανοήσιμες πλήρως από τον μη ειδικό. Φαίνεται εδώ ότι η συνεργασία με τον 

προηγούμενο Προβλεπτή πρέπει να υπήρξε πιο γόνιμη και σε βάθος, 

λαμβάνοντας υπ’όψιν την σημασία που έδιδε ο μηχανικός στις λεπτομέρειες 

των κατασκευών, σε σχέση με την απλούστευση που διέπει το τελευταίο αυτό 

σχέδιο.  

 

 
Εικ. 8   A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F. 967 – dis.1  Σχέδιο του 

οχυρού Corner επί  του λόφου του Σωτήρα, του  αντισυνταγματάρχη μηχανικού, 

Tomaso Castelli,  18 Απριλίου 1723  
                                                        
23 A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F. 967 – disegno 1, συνημμένο στην αναφορά του 

Tomaso Castelli, σχετική με την εικόνα του συνόλου των έργων στις εξωτερικές οχυρώσεις. Στο 

δεδομένο σχέδιο που σώζεται στον φάκελο, αναφέρεται στην λεζάντα, ότι η 8η Νοεμβρίου 1722 

ήταν η τελευταία ημέρα που έμεινε στην Κέρκυρα ο Γενικός Προβλεπτής Andrea Corner, κατά 

την διάρκεια της περιοδείας του.     



 

Επόμενο σχέδιο του ιδίου, απεικονίζει σε οριζοντιογραφία το σύνολο των 

εξωτερικών οχυρώσεων από τις Καστράτες έως το Μαντούκι, ως αναφορά στα 

έργα που ολοκληρώθηκαν μεταξύ της 20ης Απριλίου και 15ης  Νοεμβρίου 172324. 

Εδώ φαίνεται ότι ο Castelli συνεχίζει την σχεδιαστική απόδοση του εργοταξίου 

με την ίδια απλουστευτική μέθοδο, όμως εδώ μας είναι χρήσιμη η σχέση που 

αποδίδεται μεταξύ των οχυρωματικών έργων και των εκτός από τα τείχη 

οικισμών. Άναρχη η συνύπαρξη των κατασκευών στο Μαντούκι, συγκροτημένη 

σε σειρές παράλληλες της παραλίας, στους Καστράτες. Όλοι οι ενδιάμεσοι 

χώροι που δεν έχουν καλυφτεί από τις κατασκευές και τα πρανή, φαίνεται ότι 

συνεχίζουν να καλλιεργούνται, όπως αποδίδονται στο σχέδιο. Λευκές μένουν οι 

περιοχές όπου προβλέπεται τα έργα να επεκταθούν, οριοθετημένες με 

διακεκομμένη γραμμή, αποδίδοντας την κλίση που θα έχουν τα μελλοντικά 

πρανή, ανάσχεσης των πυροβόλων. Εδώ παρατηρούμε για πρώτη φορά, ότι 

μετά την μετονομασία του οχυρού του Σωτήρα σε οχυρό  Corner, ο σχεδιαστής 

έχει υιοθετήσει και την ονομασία Pasqualigo, για το οχυρό του λόφου Αβράμη.   

 

 
 

Εικ. 9   A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F. 968 – dis.3   

 

Η εικονογράφηση των εργοταξίων σε τακτικά διαστήματα των σαράντα έως 

εξήντα ημερών παρουσιάζει ξανά μεγάλο κενό στα γνωστά, σε εμάς 

διασωθέντα έγγραφα, μέχρι τον Αύγουστο του 1724, όταν βρίσκουμε στο 

προσωπικό αρχείο του Schulemburg, στην αλληλογραφία του με τον Castelli,  με 

συνημμένο σχέδιο για τον λόφο του Σωτήρα, με ημερομηνία σύνταξης την 8η  

Αυγούστου 1724 25. Εδώ με το κόκκινο χρώμα σχεδιάζονται τα τμήματα που 

είχαν ολοκληρωθεί πριν την αποχώρηση του Schulemburg, την οποία θα 

                                                        
24 A.S.V. Σειρά Provveditori da Terra e da Mar, F. 967 – dis.1 συνημμένο στην αναφορά του Γενικού 

Προβλεπτή Andrea Corner (12.11.1723). 
25 A.S.V. Archivio proprio Johann Matthias von Schulemburg (8 Agosto 1724): b. 23 disegno 3. 
 



μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τουλάχιστον δύο μήνες πριν, στην αρχή του 

καλοκαιριού. Με μαύρο αποδίδονται οι τοίχοι στήριξης στο εξωτερικό έργο σε 

σχήμα τανάλιας και στην προστατευμένη οδό κυκλοφορίας επί των 

προμαχώνων. Οι περιοχές με πορτοκαλί χρωματισμό δείχνουν το μέγεθος των 

τάφρων, όπως συμφωνήθηκαν. Με τουρκουάζ αποδίδονται τα έργα στις 

υπόγειες σήραγγες, στις κεκαλυμμένες τυφεκιοθυρίδες των τάφρων (caponiera) 

και στα τοιχία στήριξης, που κατασκευάστηκαν μετά την αποχώρηση του 

Schulemburg, τις τελευταίες ενενήντα έξι ημέρες, άρα την 3η Μαΐου 1724. Οι 

κίτρινες γραμμές στον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα δείχνουν τα έργα στις 

κανονιοθυρίδες και στα εσωτερικά προστατευτικά τοιχία, που και αυτά 

ολοκληρώθηκαν μαζί με τα προηγούμενα στο ίδιο διάστημα. Η γκρί σκιαγραφία 

και το πράσινο, δείχνουν τα πρανή εντός και εκτός του έργου.  

 

 
Εικ. 10   A.S.V. Archivio proprio Johann Matthias von Schulemburg (8 Agosto 

1724): b. 23 disegno 3. Σχέδιο του οχυρού λόφου του Σωτήρα, με τα έργα που 

ολοκληρώθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του Schulemburg, μεταξύ 

Απριλίου – Μαΐου 1724.  

 

Εικόνα για την προώθηση των έργων θα έχουμε ξανά μετά από δύο χρόνια, με 

την ευκαιρία της επόμενης επανόδου του Schulemburg στην Κέρκυρα, πάλι από 

το προσωπικό του αρχείο. Σχέδιο της 2ης Ιουνίου 1726, δείχνει ως επί το πλείστον 

την εξέλιξη των επιχωματώσεων, με ανοιχτό πράσινο εκείνων που έγινα κατά 

την τελευταία φάση εξέλιξης του έργου, ενώ με σκούρο αυτές που 

διαμορφώθηκαν σε προηγούμενη φάση, άρα την άνοιξη και το καλοκαίρι του 

έτους 1725. Η γραφή και εδώ μοιάζει με εκείνην του Tomaso Castelli. Πρόκειται 

για αντίγραφο του ίδιου σχεδίου που συνήθως επισύναπτε ο Γενικός 

Προβλεπτής στις αναφορές του, ενώ εδώ το βρίσκουμε ως προσωπική 

ενημέρωση του  μηχανικού στον Schulemburg, με τον οποίο έχει διατηρήσει 

έναν σταθερό τρόπο ενημέρωσης, πέραν των τυπικών αναγκαίων εκθέσεων. 

 



 
Εικ. 11   A.S.V. Archivio proprio Johann Matthias von Schulemburg (2 giugno 

1726 ):  b. 23 disegno 5. Σχέδιο του οχυρού λόφου του Σωτήρα, με τα έργα που 

προτείνονται και  καταγραφή έργων που  ολοκληρώθηκαν μετά την τελευταία 

επίσκεψη του Schulemburg, με ημερομηνία 2  Ιουνίου 1726.  

 

Στην σειρά της αλληλογραφίας έρχεται επόμενο σχέδιο, αυτή την φορά του 

μηχανικού Moser de Filsek, όπου βεβαίως ο τρόπος απόδοσης αλλάζει. Το 

γραμμικό σχέδιο υπερισχύει του χρώματος, γίνεται λακωνικότερο και στοχεύει 

σε συγκεκριμένες κατασκευές, τώρα πλέον που τα έργα έχουν λάβει την τελική 

τους μορφή. Έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό όλα εκείνα τα κτίσματα 

σύνδεσης των εξωτερικών οχυρώσεων του Verneda με το οχυρό Corner. Εντός 

των ενδιάμεσων τεσσάρων μηνών βρίσκουμε να έχουν ολοκληρωθεί δύο ακόμη 

προωθημένες πυροβολαρχίες (bonetti) με τις τυφεκιοθυρίδες και τις διεξόδους 

αερισμού τους. Στο μεταξύ τους διάστημα, έχει ολοκληρωθεί η κεκαλυμμένη 

διαδρομή στην ακμή της οποίας έχουν έναρξη τα εξωτερικά χωμάτινα πρανή.  

Το τελευταίο αυτό στην κεντρική ακμή του καλύπτει υπόγεια σήραγγα, χρήσιμη 

στην έξοδο, είτε για δράση των στρατιωτών πέραν των οχυρώσεων, είτε ως 

τόπος τοποθέτησης ναρκών σε περίπτωση προώθησης των επιτιθέμενων.   



 
Εικ. 12   A.S.V. Archivio proprio Johann Matthias von Schulemburg (30 ottobre 

1726): b.23 disegno 6. Σχέδιο του οχυρού λόφου Σωτήρα, με τα έργα που 

προτείνονται και  καταγραφή έργων που  ολοκληρώθηκαν μετά την τελευταία 

επίσκεψη  του Schulemburg. Σχεδίαση με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 1726.  

 

Επτά μήνες αργότερα, στις 13 Ιουνίου 1727, γίνεται συζήτηση για την 

δημιουργία νέων υπόγειων στοών μέχρι το επίπεδο της επιφάνειας της 

θάλασσας, με πηγάδια φωτισμού στους κόμβους επικοινωνίας, όπως δείχνουν 

οι μπλε γραμμές με την ένδειξη a, b και c. Με την ένδειξη d, με κόκκινο, 

σχεδιάζεται ένα άλλο σύστημα σηράγγων σε υψηλότερο επίπεδο. Εδώ 

προστίθεται η συνέχεια της περιμετρικής υπόγειας σήραγγας που είδαμε 

προηγουμένως (b. 23 disegno 5), ως συνδετήρια των καθέτων στοών για τις 

εξορμήσεις εκτός του οχυρού. 

 



 
Εικ. 13   A.S.V. Archivio porprio Johann Matthias von Schulemburg (13 giugno 

1727): b.23 disegno 7 - Σχέδιο του οχυρού λόφου Σωτήρα, με ενδείξεις για έργα  

δημιουργίας ενός διπλού συστήματος υπόγειων στοών, σε κείμενο του Tomaso 

Castelli - 13 Ιουνίου 1727.  

 

Από την μελέτη αυτής της σειράς αναφορών στην εξέλιξη των εργοταξίων 

στις οχυρώσεις της Κέρκυρας, προκύπτουν νέα δεδομένα σχετικά με την 

περίοδο κατασκευής τους και σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στην σειρά 

προώθησης των επιμέρους έργων στην ολοκλήρωση ενός οχυρού τον 18ο αιώνα.  

Οι εκθέσεις που διασώζονται στο Αρχείο της Βενετίας μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι οι μηχανικοί του στρατού όφειλαν  να παραδίδουν αναφορά 

προόδου των εργασιών κάθε σαράντα πέντε με εξήντα ημέρες, γεγονός το 

οποίο είναι ικανό να αποδίδει τον ρυθμό προώθησης του εργοταξίου, το 

πρωθύστερο στην κατασκευή των επιμέρους δομών, τέλος τα εξαιρετικά 

γεγονότα και δυσκολίες που τροποποιούν τα χρονοδιαγράμματα. Στα δύο 

οχυρά, του Σωτήρα και του λόφου Αβράμη, τα έργα πρέπει να είχαν ξεκινήσει 

μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του έτους 1719, γεγονός που προκύπτει από 

την συνεκτίμηση της ροής των εργασιών σε επόμενα δίμηνα, όπως 

διαπιστώνουμε από τις εκθέσεις που θα ακολουθήσουν, σε σχέση με την 

κατάσταση του εργοταξίου στις 15 Ιανουαρίου 1720. Για τα δίδυμα οχυρά της 

πόρτας Raimonda και τον επιθαλάσσιο προμαχώνα (Punta Perpetua), 

αντιλαμβανόμαστε ότι τα έργα πρέπει να είχαν ξεκινήσει ακόμα πριν, δηλαδή 

από το 1718, στο πλαίσιο εκείνων των μικρής κλίμακας συμπληρωματικών 

δομών, τις οποίες μελετούσε εξ αρχής ο Schulemburg, και εδώ βρίσκουμε να 

ολοκληρώνονται το καλοκαίρι του 1720. 

Για τους δύο λόφους που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο συζητήθηκαν 

στην διάρκεια δύο και πλέον αιώνων, εύκολα θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι τα έργα είναι ολοκληρωμένα ως προς τον όγκο και τις 

βασικές τους δομές, την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 1724, όταν ο Schulemburg 

φτάνει στην Κέρκυρα για τον έλεγχο των εργοταξίων. Ωστόσο οι επιμέρους 



σήραγγες και οι τοίχοι προστασίας στο εσωτερικό του οχυρού του Σωτήρα και 

κάτω από τις ακμές των χωμάτινων πρανών  αποτελούν νέα σειρά έργων που 

απασχολούν τους μηχανικούς σε μια συνεχή ενασχόληση με την βελτίωση των 

έργων, έως τον Οκτώβριο του 1726, όπου σχετική αλληλογραφία για έργα που 

προωθήθηκαν μετά μία ακόμη επίσκεψη του στρατηγού μεταξύ Μαρτίου – 

Απριλίου 1726. Σε όλη την διάρκεια αυτής της περιόδου βρίσκουμε να 

βελτιώνεται η δυναμική του οχυρού του Σωτήρα με το δαιδαλώδες σύστημα από 

υπόγειες στοές επικοινωνίας, που σίγουρα ολοκληρώνονται έως τα τέλη του 

έτους 1726. Παράλληλα δεν προκύπτουν άλλες ειδήσεις για το οχυρό του λόφου 

Αβράμη, που θεωρείται κατ’ αυτό τον τρόπο ολοκληρωμένο ήδη το καλοκαίρι 

του 1724.  

Το ενδιάμεσο οχυρό του Αγίου Ρόκκου προκύπτει ως ανάγκη σύνδεσης των 

δύο μεγάλων εκατέρωθεν του, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους, ενώ το 

βρίσκουμε ως δεδομένη δομή του αμυντικού συστήματος στις μετέπειτα 

χαρτογραφήσεις της πόλης, το 1735.  

Σχετικά με ένα τέτοιο ανοιχτό εργοτάξιο για πολλά χρόνια, σε αμεσότητα 

με την πόλη, παρατηρούμε την σταδιακή εξέλιξή του στην μετάβαση των  

δεδομένων φυσικών διαμορφώσεων, σε καθαρούς γεωμετρικούς όγκους με 

λειτουργικούς συσχετισμούς, μέσα από εργασίες που είχαν αρχίσει στον λόφο 

Αβράμη με την λάξευση του σκληρού βραχώδους υλικού, ενώ στο ύψωμα του 

Σωτήρα με την  αφαίρεση της μαλακής γής, προκειμένου να διαμορφωθεί μια 

δεδομένη στάθμη για να δοθεί εκκίνηση στο καθεαυτό έργο.  

Στα επιμέρους εργοτάξια οι εργασίες τρέχουν παράλληλα, ενώ ελέγχεται 

συνεχώς η νέα δεδομένη κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αρχική ως προς το 

βάθος της εκσκαφής, ή ως προς το ύψος της προστεθείσας νέας τοιχοποιίας ή 

της επιχωμάτωσης. Σε επόμενα στάδια μελετώνται οι δυνατές διαφοροποιήσεις, 

συμπληρώσεις και η ένταξη των απαραίτητων στοών επικοινωνίας, των νέων 

προωθημένων θέσεων άμυνας και υπονόμευσης των επιτιθέμενων. 

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια διάρθρωση σειράς έργων, που απαντούν σε μια 

συστηματική και συνεχιζόμενη προσθετική διάθεση στην ολοκλήρωση της 

τέλειας άμυνας. Πρόκειται για εργοτάξιο στο οποίο εναλλάσσονται στιγμές 

κατεδάφισης με στιγμές ανέγερσης, στην προσέγγιση μιας άλλης φύσης, ένα 

εργοτάξιο που ισορροπεί το αρχικά φυσικό έδαφος με το νέο γεω-μετρημένο 

χώρο,  χωρίς να παράγει σκωρία. 

Η Κέρκυρα των εξαιρετικών απεικονίσεων που ακολουθούν μετά την 

ολοκλήρωση των νέων οχυρών, μας παρουσιάζεται ως ένα πολύπλοκο 

σύμπλεγμα υπέργειων και υπόγειων έργων, το οποίο αναδεικνύει την 

οχυρωματική ως τον τομέα εκείνο της κατασκευαστικής εμπειρίας, που είναι 

ικανός να συνδυάζει απλές κατασκευές σε πολύπλοκα συστήματα με 

απεριόριστους συνδυασμούς, ως εφευρέσεις, βασιζόμενες εν μέρει στην 

γεωμετρία και κατά πολύ στην επιτόπια παρατήρηση και μελέτη όλων εκείνων 

των στρατηγικών κινήσεων επιτιθέμενων και αμυνόμενων. Πρόκειται για δομές 

που εμπεριέχουν όλες τις στιγμές της δράσης, επειδή έχουν προκύψει από 

αυτές, και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως έχουν ελεγχθεί ως προς την 

αποτελεσματικότητά τους, ήδη την στιγμή της σύλληψης στον νου του 

στρατηγού και στο σχεδιαστήριο του μηχανικού.  Αυτές οι κατασκευές είναι το 

αποτέλεσμα της συνεχούς έρευνας στρατιωτικών και σχεδιαστών για την 



αναδιάταξη του σκηνικού του πολέμου, όπου ως τελική κατασκευή, η 

οχυρωμένη πόλη, μπορεί να εκλαμβάνεται ως ο κατ’ εξοχήν προάγγελος της 

εξάπλωσης του αστικού τοπίου στην ύπαιθρο, μέσω των υποστηρικτικών δομών 

του, ή καλύτερα των υπερδομών του, ιστορικά προηγούμενα όλων εκείνων των 

γραμμικών δικτύων, των σταθμών και των εξειδικευμένων λειτουργικών 

περιοχών, που σήμερα ονομάζουμε διάχυτη πόλη.  

 

 

 


