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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  
 
 
Α.1.  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ         
 
Στην έρημη πεδινή έκταση νότια των χωριών Καψοδάσος και Πατσιανός, οι Βενετοί 

χτίζουν μεταξύ του 1371 και 1374 το κάστρο του Αγίου Νικήτα, το επονομαζόμενο από 

τους ντόπιους Φραγκοκάστελλο. Η πρώτη μνεία για την κατασκευή γίνεται το 1340, 

όταν ο εκπρόσωπος των φεουδαρχών της περιφέρειας των Χανίων Tomaso Vizzamano, 

σε ταξίδι του στη Βενετία, καταθέτει αναφορά στην Γερουσία, όπου ζητάει μεταξύ των 

άλλων την κατασκευή φρουρίου κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικήτα.1 Η υπόθεση 

μετατίθεται στην κρίση του Δούκα της Κρήτης, ο οποίος θεωρεί το έργο περιττό, λόγω 

των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του βασιλείου, και ομοίως δύο χρόνια 

αργότερα, όταν η υπόθεση επανέρχεται.  

Στις 10 Φεβρουαρίου 1371, μετά από επανειλημμένες αναφορές διοικητικών 

υπαλλήλων, αποφασίζεται η ανέγερση του φρουρίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

οι πειρατικές επιδρομές και οι εξεγέρσεις του ντόπιου πληθυσμού. Στο σχετικό έγγραφο 

γίνεται αναφορά στην ύπαρξη πηγής πόσιμου νερού και καλού αγκυροβολίου, στην 

θέση της ανέγερσης “ubi est bonus portus at aqua fontane, . .” όμως επίσης γίνεται 

αναφορά στην οικονομία της κατασκευής,  “faciendo quam  minors expensas potuerint 

pro bono comunis”.2  Νέο επίσης έγγραφο έρχεται να φωτίσει τα δεδομένα για την 

κατασκευή. Πρόκειται για την εντολή του  Δούκα της Κρήτης  προς τους τεχνίτες που 

είχαν δηλώσει διαθεσιμότητα να εργαστούν στο νέο αυτό εργοτάξιο, να φύγουν από 

τον Χάνδακα άμεσα.  “Η κυβέρνηση σκοπεύει να ανεγείρει κάστρο στη θέση Άγιος 

Νικήτας. Καλούνται όλοι οι κτίστες, πελεκητές και εργάτες, που είχαν ήδη κληθεί, μαζί 

με τα εργαλεία τους να αναχωρήσουν την επόμενη μέρα για την περιοχή“, 1 Μαΐου 

1371. 3  Την ίδια χρονιά στις 19 Σεπτεμβρίου 1371, διατάσσονται όλοι οι χτίστες της 

πόλης και του βούργου του Χάνδακα να αναχωρήσουν την επόμενη μέρα μαζί με τα 

εργαλεία τους για το κάστρο του Αγίου Νικήτα για να εργαστούν στο δημόσιο αυτό 

έργο.4 

                                                           
1
 Giuseppe Gerola, Monumenti veneti dell’isola di Creta, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed 

Arti, Venezia, τομ.I-1 (1905), σ.251. 
2
 Αrchivio di Stato di Venezia (A.S.V.), Senato Misti, XXXIII, 93. 

3
 Χαράλαμπος Γάσπαρης, Προσωπικό Αρχείο, Αρχείο του Δούκα της Κρήτης, από μικροφίλμ του Archivio di 

Stato di Venezia. (Archivio di Stato di Venezia, Duca di Candia, b. 14, 199r) 
4
 Χαράλαμπος Γάσπαρης, Προσωπικό Αρχείο,  (Archivio di Stato di Venezia, Duca di Candia, b. 14, 202v) 
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Τα κοντινά στα Σφακιά νησιά, Γαύδος και η Γαυδοπούλα αποτελούσαν χώρους 

πειρατικών δραστηριοτήτων και μόνον μετά το1283, όταν παραχωρούνται στον Ιάκωβο 

Quirino, για είκοσι περίπου χρόνια η κατάσταση βελτιώνεται λόγω της συστηματικής 

προστασίας από της ιδιοκτήτρια οικογένεια. Ωστόσο ο χώρος συνεχίζει να είναι 

ευάλωτος σε πειρατικές επιθέσεις, σε όλη την διάρκεια του 14ου αιώνα, γεγονός που 

οδηγεί στην κατασκευή του φρουρίου. Ωστόσο, μετά την κατασκευή του, αναφορά σε 

επίσημο έγγραφο για το Φραγκοκάστελλο έχουμε διακόσια χρόνια αργότερα, όταν ο 

Γενικός Προβλεπτής Κρήτης Nicoló Doná (1593-97), αναφέρεται στην φθορά του 

κτίσματος, λόγω της εγκατάλειψης. Εδώ, η αφαίρεση των ξύλινων δοκών από τα 

πατώματα των πύργων και από τα δωμάτια αποτελεί γεγονός που συνεχώς επανέρχεται 

και σε άλλες ιστορικές περιόδους. Εν τω μεταξύ, το 1532 έχουν αναφερθεί δύο 

καταστροφικές επιθέσεις στη Γαύδο, Τούρκων και βορειοαφρικανών πειρατών, ενώ το 

1531 και το 1533 καταγράφεται στην περιοχή δράση πορτογάλου πειρατή και 

τούρκικου στολίσκου.5 

Δεκατρία χρόνια αργότερα από τον Nicoló Doná ο μηχανικός του στρατού Rafaele 

Monanni, το 1610, αναφέρει το φρούριο ως ακατοίκητο, γεγονός που μάλλον βεβαιώνει 

την αδυναμία επέμβασης μετά την αναφορά του Προβλεπτή Nicoló Doná. Το 1630 ο 

Francesco Basilicata στην έκθεσή του διαπιστώνει ότι η Γαύδος είναι εγκαταλελειμμένη 

στο έλεος των πειρατών,6 γεγονός που επικυρώνει και την αντίστοιχη υποβάθμιση του 

ρόλου του Φραγκοκάστελλου, εφόσον εκείνος προτείνει άλλο φρούριο στο νησί, για 

άμεση προστασία του πληθυσμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τέσσερα 

χρόνια αργότερα, άλλος Προβλεπτής, ο Lorenzo Contarini το έτος 1634, προέβλεψε να 

γίνουν έργα αποκατάστασης στο κάστρο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, πράγμα που 

επωμίζεται το 1644 ο Andrea Corner, χωρίς και πάλι ολοκληρωτική αποκατάσταση των 

φθορών, λόγω έλλειψης χρημάτων. 

 

Το φρούριο όφειλε να λειτουργήσει ως βάση στην άμυνα κατά των πειρατικών 

επιδρομών στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στις μικροεξεγέρσεις των ντόπιων. Η 

οικογένεια των Παπαδόπουλων που προΐστατο των αντιδράσεων για την οικοδόμηση 

του φρουρίου, εκεί αμύνθηκαν ως ύστατη αντίσταση στην επέλαση του οθωμανικού 

                                                           
5
 Αλεξάνδρα Κραντονέλλη, Ιστορία της πειρατείας στους πρώτους χρόνους της τουρκοκρατίας 1390-

1538, Αθήνα 1985, σ.77, 159. 
6
 Στέργιος Σπανάκης, “Francesco Basilicata – Relazione”, Μνημεία της Κρητική Ιστορίας, τ.V, 

Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 1969, σ.174-175. 
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στρατού.7 Από το 1645 έως τα Ορλοφικά, δεν υπάρχουν πηγές που να αναφέρουν 

ειδήσεις για το φρούριο.  

  Η σημαντικότερη επέμβαση γίνεται την περίοδο 1866-1869, όταν ο Μουσταφά 

πασάς το ανακαινίζει, στο πλαίσιο της οργάνωσης των οθωμανικών κουλέδων, σε 

θέσεις κλειδιά για τον έλεγχο των επαναστατημένων Κρητικών. Μετά την επανάσταση 

του1866, όταν προγραμματίστηκε η κατασκευή των νέων κουλέδων, που αφορούσε 

τον έλεγχο όλων των χώρων μετάβασης επαναστατών από την Σητεία έως το Σέλινο 

και την Κίσσαμο. 

Προκειμένου να ξαναγίνει λειτουργικό το Φραγκοκάστελλο, με γνώμονα τις 

ανάγκες άμυνας με τα σύγχρονα τουφέκια, διανοίχτηκαν εξηνταέξι πολεμίστρες, η 

πλειονότητα των οποίων στον βόρειο τοίχο και τους μικρούς πύργους, με σκοπό να 

αναχαιτίζουν επιθέσεις από την μεριά της στεριάς. Σε αυτή την επέμβαση εντάσσεται η 

αποδυνάμωση της τοιχοποιίας στους τρείς μικρούς πύργους λόγω απομείωσης, δηλαδή 

καθαίρεσης του πάχους της τοιχοποιίας κατά το ήμισυ, ώστε να διανοίγονται 

ευκολότερα οι τυφεκιοθυρίδες και το πάχος του τοίχου να μην επηρεάζει στην 

σκόπευση. Οι τοίχοι επί των οποίων έγιναν τέτοιου είδους διανοίξεις, επιχρίστηκαν με 

το κονίαμα σε χρώμα ανοιχτής ώχρας και με τα χαρακτηριστικά σημάδια από μυστρί 

(σαρδελωτά ), ενώ δεν πειράχτηκε ούτε η ανωδομή ψηλότερα των τεσσάρων μέτρων, 

ούτε οι σωροί από χώματα και πέτρες που είχαν ωστόσο διαμορφωθεί εντός των 

πρώην στεγασμένων χώρων, από την κατάρρευση των δωμάτων. Αντίθετα, οι 

επιχώσεις αυτές διαμόρφωναν την κατάλληλη στάθμη για την άνετη πρόσβαση των 

στρατιωτών στις νέες πολεμίστρες, που περιορίστηκαν στους ισόγειους χώρους, 

γεγονός που επιβεβαιώνει ως δεδομένη και αποδεκτή, την κατάρρευση των 

υπερκείμενων δωμάτων και πατωμάτων.8 

 

Β.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ   
    

 
Β. 1. ΑΞΙΑΚΗ  ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ - ΑΡΧΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  
 
 
To  Φραγκοκάστελλο ως φρουριακή υποδομή άμυνας, υπήρξε κομβικό σημείο για 

την επικράτηση των Βενετών στην περιοχή αυτή της νότιας Κρήτης, έναντι των 

                                                           
7
 Μιχάλης Ανδριανάκης, Το Φραγκοκάστελλο των Σφακίων, Υπουργείο Πολιτισμού – Τ.Α.Π.Α. Αθήνα 

1998, σ.9 
8  Οι στάθμες από τις αποθέσεις χωμάτων που μάλλον διαμορφώθηκαν μεταξύ 1644 – 1866, φαίνονται 

λόγω της διαφορετικής κατάστασης φθορών επί της επιφάνειας των τοίχων, έως σήμερα και 

επιβεβαιώνονται από τεχνίτες που  εργάστηκαν στο φρούριο την περίοδο 1974-76. 
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πειρατών και των ντόπιων φεουδαρχών.  Μετά την πρώτη  φάση λειτουργίας του, δεν 

έχουν βρεθεί ιστορικά ντοκουμέντα ικανά να αναδεικνύουν μια συνεχή μέριμνα εκ 

μέρους των βενετικών αρχών και διακόσια χρόνια μετά την κατασκευή του, μονάχα την 

περίοδο 1593-97 ο Γενικός Προβλεπτής Κρήτης Nicoló Doná αναφέρεται στην φθορά 

του κτίσματος, λόγω της εγκατάλειψης. Δεκατρία χρόνια αργότερα ο μηχανικός του 

στρατού Rafaele Monanni, το 1610, αναφέρει το φρούριο ως ακατοίκητο.  Άλλος 

Προβλεπτής, ο Lorenzo Contarini το έτος 1634, προέβλεψε να γίνουν έργα, χωρίς όμως 

αποτέλεσμα, πράγμα που επωμίζεται το 1644 ο Andrea Corner, χωρίς και πάλι 

ολοκληρωτική αποκατάσταση των φθορών, λόγω έλλειψης χρημάτων.  Κατ’ αυτό τον 

τρόπο, από το 1645 έως τα Ορλοφικά, δεν υπάρχουν πηγές που να αναφέρουν ειδήσεις 

για το φρούριο. Η αφαίρεση των ξύλινων δοκών από τα πατώματα και η αφαίρεση 

γωνιόλιθων από τους νότιους ειδικά πύργους, αποτελεί γεγονός που συνεχώς 

επανέρχεται μέχρι και σε άλλες ιστορικές περιόδους. Γεγονός λοιπόν είναι ότι πέραν από 

την αρχική φάση κατασκευής, δεν μπορούμε με κάνουμε την οποιαδήποτε παραδοχή 

σχετικά με την δομή των δευτερευόντων χώρων στρατοπέδευσης, πέραν από τα 

ελάχιστα μεγέθη που μπορεί να μας αποδώσει η σημερινή κατάσταση και οι 

φωτογραφικές απεικονίσεις από τον Giuseppe Gerola και μετέπειτα. 

 

Σχετικά με την ιεράρχηση των ενυπαρχόντων αξιών και της σημασίας τους στην 

σύγχρονη  προοπτική, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι: 

      Το Φραγκοκάστελλο είναι ιστορικό μνημείο, ικανό να επανακαλεί στις 

επόμενες γενιές τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου στον ύστερο 

μεσαίωνα και στον 19ο αιώνα, τον τρόπο δόμησης και την αντίστοιχη 

τεχνογνωσία, την παρουσία τέλος μιας ξένης εξουσίας, εκείνης των 

Βενετών της πλέον φιλικής μεταξύ των δυτικών δυνάμεων στα νεώτερα 

χρόνια με το ελληνικό, ορθόδοξο έθνος. 

     Πρόκειται για ένα από τα σημανικότερα και τα πλέον ολοκληρωμένα 

κάστρα αυτού του τύπου στην Μεσόγειο, άρα είναι σε θέση να 

εγγράφεται εντός ενός ευρύτερης σημασίας τύπου εγκατάστασης.   

      Καλλιτεχνική αξία θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε στα ανάγλυφα των 

θυρεών της νότιας όψης, όμως λόγω της επαναληπτικότητας των 

μοτίβων και της έλλειψης νεωτεριστικής για την εποχή επεξεργασίας, ως 

αξία, εμπεριέχεται στην ιστορική. 

     Τα ιστορικά γεγονότα που εξελίχτηκαν γύρω από το Φραγκοκάστελλο και 

εκείνα που το περιέλαβαν ως σημείο αναφοράς και ειδικά η θυσία των 
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πολεμιστών του Χατζημιχάλη Νταλιάνη καθιστούν την ευρύτερη περιοχή 

τόπο μνήμης και εθνικής αυτογνωσίας. 

     Τα μυθεύματα σχετικά με τους Δροσουλίτες, σε συνδυασμό με την οριακή 

του θέση και την ατμόσφαιρα της πρωινής δροσιάς αλλά και σωρείας 

άλλων μεταβολών των υδατικών μετεώρων, καθιστά την ευρύτερη 

περιοχή, σκηνικό θεάτρου με πολιτισμική και περιβαλλοντική αξία. 

      Ο χρόνος, συνεπικουρούμενος από τους φυσικούς παράγοντες, έχει 

αποδώσει στην ύλη του κτηρίου, εκείνη την κρούστα σκωρίας που 

διεγείρει τον ανυποψίαστο επισκέπτη να αντιληφθεί την αξία της 

παλαιότητας. 

     Η ιστορική πορεία της ευρύτερης περιοχής των Σφακιανών κοινοτήτων 

σήμερα, μπορεί να συμβολίζεται και να αντιπροσωπεύεται από το 

Φραγκοκάστελλο, άρα εδώ ενυπάρχει ένα είδος αξίας νεωτερισμού, 

εκείνης δηλαδή της ανάγκης το κτήριο να παραμείνει ζωντανό κύτταρο 

για την τοπική κοινωνία, ικανό να συνεχίσει να μεταφέρει μηνύματα του 

αγώνα για αξιοπρέπεια. 

      Η κοινωνική διάσταση που αποκτά το κάστρο παράλληλα με την χρήση 

του ως τοπόσημο της ευρύτερης περιοχής και αναγνωριστική εικόνα του 

τοπικού τουρισμού αυξάνει την ακτινοβολία του. 

 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ   Η ενδελεχής διερεύνηση του εδάφους έδρασης, των υλικών 

κατασκευής και ειδικά οι πετροχημικές αναλύσεις  και οι αναλύσεις των κονιαμάτων σε 

συσχετισμό με την μοντελοποίηση της συμπεριφοράς στις σεισμικές δονήσεις, 

αποδίδονται με λεπτομέρειες στα παραρτήματα της παρούσας έκθεσης. 

 

ΑΡΧΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ   Όλα τα παραπάνω, συσχετιζόμενα με την φυσική υπόσταση 

και το μέγεθος των χώρων, με την επιτόπια έρευνα και γνώση του άμεσου 

περιβάλλοντος, φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού, οδηγούν σε μια σειρά παραδοχών 

επί των οποίων οφείλουν να τοποθετούνται οι επεμβάσεις. 

 

     Λαμβάνονται υπ’ όψιν οι διεθνείς συμβάσεις που αφορούν σε επεμβάσεις 

σε ιστορικά μνημεία και τόπους. 

     Λαμβάνονται υπ’ όψιν η ιστορικότητα και οι ιδιαιτερότητες του φρουρίου 

υπό το πρίσμα της ένταξής του στην δυναμική του σύγχρονου 

κοινωνικού του περίγυρου.  
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    Τα υλικά συμπλήρωσης και στερέωσης μελετήθηκαν ώστε να είναι 

συμβατά με το σύνολο της συμπεριφοράς του κτηρίου, ενώ οι νέες 

κατασκευές που θα αποδώσουν λειτουργικότητα στους χώρους, είναι 

όλες αναστρέψιμες. 

     Η αρχή της συμβατότητας δεν αφορά μόνον στα υλικά δόμησης, αλλά και 

στις περαιτέρω συμπληρώσεις χώρων και δομών, ως σύνολο συμβατών 

με την ιστορική πορεία του μνημείου, σε μορφές και δράσεις. 

      Η ανυπαρξία δεδομένων σχετικά με την μορφή και το μέγεθος των 

στρατώνων οδηγεί σε απλουστευτικές επιλύσεις της κάλυψης των χώρων 

με σκοπό την απόδοση μιας ολοκληρωμένης μορφής και λειτουργι-

κότητας που να μεταφέρει στις ιστορικές φάσεις, χωρίς να προσπαθεί να 

αναδιατυπώσει καμία από αυτές.  

     Η πρόσβαση σε ανώτερα επίπεδα και διαδρόμους που μας προετοιμάζουν 

οι εσοχές στους  τοίχους και οι πολεμίστρες, επανέρχονται επίσης, όμως  

στην μικρότερη δυνατή εξέλιξη, επί των δωμάτων των επιμήκων χώρων, 

με σκοπό διδακτικό και μόνον, για την απόκτηση εναλλακτικών εικόνων 

οικειοποίησης του φρουρίου από τον επισκέπτη. 

 

 

 
Β. 3. ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ         
 
Το υπό μελέτη μνημείο, πέραν της επίσημης αναγνώρισης από τους φορείς του 

κρατικού μηχανισμού και την επιστημονικό ενδιαφέρον των ειδικών, έχει πολλαπλές 

πτυχές σημασιοδότησης για τους Σφακιανούς. Ενώ τα οχυρά των Οθωμανών, οι 

κουλέδες, έχουν τύχει μεγάλης απαξίωσης και όσοι δεν καταστράφηκαν στην διάρκεια 

της Κρητικής Πολιτείας αφέθηκαν να γίνουν ερείπια, το Φραγκοκάστελλο, λόγω  

διαφορετικών ιστορικών συγκυριών, απεικονίζει στην ψυχοσύνθεση των γειτονικών 

κοινοτήτων και εν γένει των Σφακιανών, την πάλη για ανεξαρτησία και αυτοκυριαρχία. 

Σύμφωνα με τον Νίκο Καζαντζάκη, «τα κάστρα εξασκούν μυστηριώδη γοητεία στην 

ψυχή του ανθρώπου. Όταν μέσα από τον κάμπο ορθώνεται ξάφνου στο βάθος του 

ορίζοντα ένα απότομο βουνό και στην κορυφή του ξεχωρίζεις μιαν κορώνα από 

μισογκρειμισμένα μουράγια και πύργους και πολεμίστρες, η ψυχή σου τινάζεται και 

αντρειεύει θαρρείς και ζώνει τ’ άρματα κι είναι έτοιμη να πάρει και να εκτελέσει τώρα 

μεγάλες αποφάσεις. Το κάστρο μας θυμίζει το οχυρό αυτό σημείο που δε θα θέλαμε ποτέ 
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να παραδώσουμε, το στερνό καταφύγιο της συνείδησης, της αξιοπρέπειας και της 

αντρείας».   

Η επεξήγηση του Νίκου Καζαντζάκη εξηγεί ακριβώς αυτό που αισθάνεται ο 

σημερινός πληθυσμός και ως συνεχώς ανανεούμενη ενσυνείδηση, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι οφείλει να αποδίδεται πάντα μέσα από ολοκληρωμένες δομές, φρέσκια και 

δυνατή, όπως ακριβώς περιγράφεται ως αξία νεωτερισμού από τον Alois Riegl. Όταν 

λοιπόν το καλοκαίρι το φρούριο χρησιμοποιείται για υπαίθριες εκθέσεις και συναυλίες, η 

αξία της συνέχειάς του στο χρόνο ενδυναμώνεται και είναι πάντα επίκαιρη.  

 

Το Φραγκοκάστελλο μπορεί λοιπόν να ανταποκριθεί και να φιλοξενήσει χρήσεις 

που του προσδίδουν λειτουργία πολιτιστικού κέντρου για τον Δήμο Σφακίων, χώρος 

που  λείπει από την περιοχή. 

Στους μεγαλύτερους ισόγειους χώρους – βόρειος και νότιος στρατώνας – μπορεί 

λοιπόν να φιλοξενήσει :  

Βόρειος στρατώνας -  Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Σφακίων  

    Εμβαδόν 162,90 τ.μ. και είσοδος - πωλητήριο 15,85 τ.μ. 

Βόρειος στρατώνας  - Συλλογή Μαχαιριών-Τουφεκιών του Ευτύχιου Τζιρτζιλάκη  

Εμβαδόν 140,60 τ.μ. 

Αύλειος χώρος   -       Υποδομή για θεατρικές / μουσικές εκδηλώσεις 

Εμβαδόν 530,00 τ.μ. 

Επί των δωμάτων  -   Υπερυψωμένες διαδρομές, περιμετρικά του περιβόλου 

 

Μεγάλος Ν.Δ. πύργος – Περιοδικές εκθέσεις παραδοσιακής οικοτεχνίας 

Εμβαδόν ισογείου 31,00 τ.μ. και πατάρια 25,18 + 26,00 τ.μ. 

 

Αναγκαίως συνοδευτικοί χώροι των παραπάνω, οφείλουν να ενταχθούν στο σύνολο: 

Κατοικία φύλακα ή σε περίπτωση εναλλαγής, ξενώνας φυλάκων 4 κλινών.  

Εμβαδόν 46,90 τ.μ.   

Χωροθετείται στον Β.Α. πύργο λόγω της γειτνίασης με την είσοδο – πωλητήριο 

εισιτηρίων και με τις τουαλέτες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαδρομές 

ύδρευσης και αποχέτευσης εντός του μνημείου.  

 

Τουαλέτες κοινού   Εμβαδόν 19,50 τ.μ. 

Τοποθετούνται επί της περιοχής του κτίσματος επί του ανατολικού τοίχου εσωτερικά, 

εκεί όπου σήμερα έχουν εγκιβωτιστεί λίθοι παλαιότερων καθαρισμών. Σε συνδυασμό με 

αυτές τις τουαλέτες, διαμορφώνεται η ράμπα ανόδου στους εξωτερικούς διαδρόμους   
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Αποθήκη υλικών τοποθετείται στον χώρο του δυτικού στρατώνα με είσοδο από τον 

υπαίθριο χώρο κάτω από τον Β.Δ. πύργο.   

Εμβαδόν   38,30 τ.μ. 

 

 

 
Β. 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ        
 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. Πρόκειται  για εργασίες που αφορούν 

στην ενίσχυση και συντήρηση της υλικής υπόστασης του υφιστάμενου κτηρίου και 

αναφέρονται διεξοδικότερα στην δομοστατική διερεύνηση, στα σχετικά συμπεράσματα 

– οδηγίες. Πρόκειται για τις παρακάτω εργασίες: 

Α. Αποκατάσταση της συνέχειας των τοιχοποιιών  στις περιοχές με ρωγμές, 

με νέο συνδετικό κονίαμα. 

Β. Στην περίπτωση που έχουμε τις διαμπερείς ρωγμές, το νέο συνδετικό κονίαμα 

συνοδεύεται με την τοποθέτηση μεταλλικών συνδέσμων. 

Γ. Συμπλήρωση με λίθους και κονίαμα, των χώρων όπου έχει αποκολληθεί 

υλικό σε βάθος και μέρη της αρχικής τοιχοποιίας 

Δ. Συμπληρώνονται οι τοίχοι στα χαμηλά επίπεδα των μικρών πύργων, εκεί 

όπου έχουν μειωθεί ως προς το πάχος, στα έργα του 1883-86.  

Ε. Διαμορφώνονται ρήσεις στις στέψεις των τοίχων στο τελικό επίπεδο με 

τις  αρχικές πολεμίστρες, με νέο κονίαμα και δίδεται κλίση προκειμένου να αποφεύγεται 

η στάση των νερών της βροχής και της θαλασσινής υγρασίας. Ομοίως διαμορφώνεται 

καμπύλη αποφυγής του νερού στη βάση των τοίχων του κτηρίου. 

Ζ. Συμπληρώνονται οι οπές στις κυψελώσεις επί του αυθεντικού επιχρίσματος 

με νέο επίχρισμα, σύμφωνα με την μελέτη των χημικών αναλύσεων, προσεκτικά με 

μυστρί, προκειμένου να ελέγχεται καλύτερα η δόση της επέμβασης και να μην υπερέχει 

το νέο υλικό του παλαιού στην τελική υφή και στην χρωματική απόδοση. 

Η. Καθαρίζεται ο χώρος βόρεια του φρουρίου, εκεί όπου είχαν εναποτεθεί 

υλικά από το ίδιο το κτήριο, στους καθαρισμούς των ετών 1990-92. Ο περιβάλλων 

χώρων αποκτάει έτσι την αυθεντική του στάθμη όπως φαίνεται από τις φωτογραφήσεις 

έως και το 1990. (βλέπε σχέδιο αρ.16 Π-Ε2) 

 

Οι ομοιογενείς περιοχές που περιγράφονται στα σχέδια αποτύπωσης και 

σχετίζονται με τον τύπο και το μέγεθος των φθορών, βρίσκουν αντιστοίχηση στις 
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επεμβάσεις που προτείνονται με αντίστοιχο μέγεθος εργασίας. Οι περιοχές χωρίς 

ένδειξη και εκείνες με το υγιές επίχρισμα του 19ου αιώνα, δεν χρήζουν επέμβασης, όμως 

με προσοχή οριοθετούνται και συνεχίζουν ως ενιαία επιφάνεια με τις γειτονικές τους.  

Η πινακίδα που ακολουθεί σχετίζεται με τις παραπάνω αντιστοιχίες και βάσει αυτής 

συντάχτηκαν τα σχέδια της πρότασης. 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ. Η απόφαση να ακολουθηθεί μια συνολική 

αντιμετώπιση των αναγκών στο σχεδιασμό των επεμβάσεων, τέτοια που να 

καλύπτει στερέωση και νέες χρήσεις αλληλένδετα, οδήγησε στην σχεδιαστική 

αντιμετώπιση και παρουσίαση των στερεωτικών εργασιών μαζί με εκείνες 

των νέων χρήσεων.   

Συμπληρωματικά λοιπόν των στερεωτικών εργασιών που περιγράφουν τα σχέδια, 

οι νέες δομές σχεδιάστηκαν με βαθύ κόκκινο χρώμα ώστε να αναδεικνύεται η 

συμπληρωματικότητα σε σχέση με το υφιστάμενο. Η στάθμη όπου τοποθετούνται οι 

νέες δοκοί περιμετρικά, εσωτερικά των τοίχων και σε αντιστοιχία ως γείσο επί των 

όψεων των στρατώνων στην αυλή, αποτελεί τον μέσο όρο από τις στάθμες των 

δωμάτων που κατά καιρούς  υπήρξαν στο φρούριο.  

Η επιλογή της ξυλείας καστανιάς για την στέγαση των ερειπωμένων στρατώνων 

απαντάει σε δύο κριτήρια. Πρόκειται για ισχυρή και ανθεκτική σε αντίξοο περιβάλλον 

ελληνική ξυλεία και επίσης η τελική επιφάνεια επεξεργασίας αντανακλά την σκληρή και 
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τραχειά μορφή που αποδίδεται σε κτήρια στρατώνων. Ο συνδυασμός με δοκοθήκες, 

μεταξύ τους συνδέσεις και στηρίγματα μεταλλικά λαλβανιζέ επικαιροποιεί το 

παραδοσιακό υλικό και παράλληλα διαμορφώνει τις τεχνικές συνθήκες της 

αντιστρεψιμότητας. 

Η επιλογή της πέτρας  Τραβερίνη Noce Lego Μεσαράς Κρήτης, ένας τραβερτίνος 

με καλές φυσικές και χημικές ιδιότητες για χρήση σε σκληρά περιβάλλοντα και 

λειτουργίες, ανταποκρίνεται στον μέσο όρο των χρωματισμών των τοίχων του 

φρουρίου, έχει εξαιρετική αντοχή, είναι αντιολισθηρός και εξορύσσεται σε κοντινή 

σχετικά περιοχή.  

Η επιλογή των γαλβανιζέ επιφανειών στις μεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώματα, 

κουφώματα, υαλοστάσια,  σφράγισμα / γείσο δωμάτων και συνδεσμολογία ξύλων),  

έχει διττή ανταπόκριση. Στην αντοχή στο θαλασσινό περιβάλλον και στην 

διακριτικότητα του αλαφρά γκριζαρισμένου μετάλλου σε σχέση με το οξειδωμένο ή το 

βαμμένο σε οποιαδήποτε απόχρωση.  

καστανιά   γαλβανιζέ λαμαρίνα   τραβερτίνης 

 

Οι περιοχές  με υγιείς επιφάνειες καλά σφραγισμένες με κονιάματα αυθεντικά 

του 14ου αιώνα, ή εκείνες των επεμβάσεων του 1883-86, παραμένουν ως έχουν και 

λειτουργούν ως οδηγοί ως προς την τεχνοτροπία, τρόπο εφαρμογής και χρωματισμό, 

για τις επόμενες εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα.  

Χρωματισμοί στα υλικά δεν προβλέπονται εν γένει. Εφόσον προκύψει ανάγκη 

ξύλα και επικαλύψεις θα εμποτίζονται με βερνίκια άχρωμα, ώστε το σύνολο να 

εμπλουτίζεται με τις αξίες των αλλαγών που επιφέρει ο χρόνος στις τελικές επιφάνειες 

των φυσικών υλικών.  

 
     

Νοέμβριος 2015        
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Οι βοηθητικές χαράξεις για την διάρθρωση των εξωτερικών στρώσεων, 
βάσει της γεωμετρίας του μεγάλου πύργου. 
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Οι βοηθητικές χαράξεις για την κατασκευή των δωμάτων και εν γένει των ξύλινων 
κατασκευών, βάσει της γεωμετρίας από τις πολεμίστρες του νότιου τοίχου 
 
. 
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Β. 3. ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ        28 
Β. 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  30 
Β. 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ         41 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ         43 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

1.  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ και 
     ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ και ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ  
     ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
4. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 
6. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 


