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Πεπίλητη  

Ζ ηαηάηηδζδ ηδξ Λαηςκίαξ απυ ημοξ Φνάβημοξ, δ πνμζάνηδζδ ηαζ δ εκζςιάηςζδ ηδξ πενζμπήξ 

ζημκ πονήκα ημο κεμζοζηαεέκημξ ζηα εδάθδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο θαηζκζημφ Πνζβηζπάημο ηδξ 

Απαΐαξ, ζοκδέεηαζ άννδηηα ιε ηζξ ναβδαίεξ ζζημνζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ ηζξ νζγζηέξ αθθαβέξ πμο 

ζδιεζχεδηακ ιεηά ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ απυ ηα δοηζηά ζηαονμθμνζηά 

ζηναηεφιαηα, ημ 1204. ημ πθαίζζμ ηδξ επζαμθήξ ηςκ κέςκ νοειζζηχκ ηδξ πμθζηζηήξ 

ηαηάζηαζδξ εζζήπεδζακ ζημ Πνζβηζπάημο ηδξ Απαΐαξ κέμζ εεζιμί ηαζ ιμνθέξ μνβάκςζδξ 

δοηζημφ θεμοδανπζημφ ηφπμο, ζημοξ μπμίμοξ ζοβηαηαθέβμκηαζ ηαζ ηα ηάζηνα. Σμ δοηζημφ ηφπμο 

ηάζηνμ, εκηαβιέκμ ζε έκα εονφηενμ πθαίζζμ μζηζζηζηήξ, ζηναηζςηζηήξ ηαζ δζμζηδηζηήξ 

μνβάκςζδξ πμο εθάνιμζακ μζ Φνάβημζ ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα ηδξ δβειμκίαξ ημοξ, επζηεθμφζε 

πμθθαπθέξ θεζημονβίεξ, ζοκζζηχκηαξ ημκ πονήκα ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ γςήξ ηςκ ίδζςκ ηαζ 

ζοκάια ημ ζφιαμθμ ηδξ πμθζηζηήξ ζζπφμξ ηαζ ηονζανπίαξ ημοξ. ήιενα ζχγεηαζ ζηδκ πενζμπή 

ηδξ Λαηςκίαξ έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ηάζηνςκ, πμο είηε απμηέθεζακ δδιζμονβήιαηα ηςκ 

κέςκ επμίηςκ είηε ζοκδέεδηακ ιε ημοξ ίδζμοξ.  

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ δ ακάδεζλδ ηαζ πνμαμθή αοηήξ ηδξ θζβυηενμ βκςζηήξ 

πηοπήξ ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηδξ Λαηςκίαξ, ηαεχξ ηαζ ιία πνυηαζδ 

βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηαζ δζαπείνζζή ηδξ. ημ πθαίζζμ αοηυ ζπεδζάζαιε ηδ πάναλδ πμθζηζζηζηχκ 

δζαδνμιχκ, πμο ζοκδέμοκ ηα μπονςιαηζηά ένβα ηδξ Λαηςκίαξ πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ 

Φνάβημοξ, ζοβηνμηχκηαξ έηζζ έκα δίηηομ ηάζηνςκ. Ζ δνάζδ αοηή, έκα απυ ηα πθέμκ 

δζαδεδμιέκα ενβαθεία ακάπηολδξ ημο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ, ζημπεφεζ κα απμηεθέζεζ έκα 

ιέζμκ πνμαμθήξ ηαζ βκςνζιίαξ ηςκ ηαημίηςκ ηαζ ηςκ επζζηεπηχκ ιε ηδ θοζζμβκςιία ηδξ 

θναβημηναημφιεκδξ Λαηςκίαξ, αθθά ηαζ ενβαθείμ βζα ηδκ πεναζηένς πνμζηαζία ηαζ δζαπείνζζδ 

ημο μπονςιαηζημφ απμεέιαημξ αοηήξ ηδξ πενζυδμο. Δοεθπζζημφιε επίζδξ υηζ δ πνμηεζκυιεκδ 

πάναλδ ημο δζηηφμο ηςκ θνάβηζηςκ ηάζηνςκ εα ιπμνμφζε κα ζοκηεθέζεζ ζηδ αζχζζιδ 

ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ, ιέζα απυ ηδκ πνμχεδζδ εκυξ πμζμηζημφ ημονζζηζημφ πνμσυκημξ.  

 

Abstract  

 

The conquest of Lakonia by the Franks, the annexation and the incorporation of the region into 

the core of the recently constituted land of Peloponnese, the Latin prince of Achaea, is 

inextricably linked to the rampant developments and radical changes that occurred after the fall 

of Constantinople, by the Latin crusader troops in 1204. In the context of the invasion of the new 

political regime regulators, new institutions and forms of Western feudalism were introduced 

into the territories, including the castle. The Western type castle, which was part of a wider 

framework of housing, military and administrative organization that the Franks applied 

throughout the territory of their Hegemony, had multiple functions, constituting the nucleus of 

their socio-economic life and the symbol of their power and dominance. Nowadays, a 

considerable number of castles are preserved in the area of Lakonia, whether they were the 

commodity of the new settlers or linked to themselves.  

The purpose of this work is to show and highlight this part of the history of Lakonia and its 

inheritance through the exploitation of the civilization of the capital. We have attempted to 

propose the mapping of cultural routes linking the fortification works of Lakonia, thus forming a 

castle network. Through this action, which is one of the most widespread implements for the 

development of cultural tourism, the aim is to become the means for the visibility and 

acquaintance of residents and visitors with historical character of the Frankish Lakonia, as well 

as the tool for the further protection and management of the fortification reserve. We hope also 
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to be the fuel for local socio-economic sustainable development through the promotion of a 

quality cultural tourism.  
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Ζ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή ενβαζία πναβιαηεφεηαζ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ θναβηζηήξ πενζυδμο ηδξ 

Λαηςκίαξ. ε επαθή ιε ημ εέια ηδξ Φναβημηναηίαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ιε έθενε δ αείικδζηδ 

Βαζζθζηή Πέκκα, ηαεδβήηνζα ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο, δ μπμία ιμο ειθφζδζε ημ 

εκδζαθένμκ κα αζπμθδεχ πεναζηένς ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ ηαζ κα ειααεφκς ηζξ βκχζεζξ 

ιμο ζε αοηήκ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ εα ήεεθα κα εηθνάζς ηαηανπάξ ηδκ εοβκςιμζφκδ ιμο ζε 

αοηή, δ πανμοζία ηδξ μπμίαξ οπήνλε ηαηαθοηζηή ζηδ δζελαβςβή ημο ιεηαπηοπζαημφ 

πνμβνάιιαημξ. Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ εηπυκδζδξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ εα ήεεθα κα εηθνάζς 

ηδκ εηηίιδζδ ηαζ ηζξ εενιέξ εοπανζζηίεξ ιμο ζηδκ ηφνζα επζαθέπμοζα ηδξ δζπθςιαηζηήξ 

ενβαζίαξ, ηδκ Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο ηα Ηςάκκα 

πδθζμπμφθμο, δ ζοιαμθή ηδξ μπμίαξ οπήνλε ηαίνζα, ηυζμ ζε επίπεδμ πνμζδζμνζζιμφ ημο 

εέιαημξ ηαζ πθαζζίςζδξ ηςκ ααζζηχκ ηαηεοεοκηήνζςκ βναιιχκ βζα ηδ δζάνενςζδ ημο ηεζιέκμο 

υζμ ηαζ ζε επίπεδμ ζοιαμοθχκ επζζηδιμκζημφ ηαζ ιδ παναηηήνα ηαζ ζοκεπμφξ οπμζηήνζλδξ. 

Ακάθμβεξ εοπανζζηίεξ εα ήεεθα κα εηθνάζς ηαζ ζηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ ηνζιεθμφξ επζηνμπήξ, 

ηδκ επίημονμ ηαεδβήηνζα ηα Φςηεζκή Πέννα ηαζ ημκ επίημονμ ηαεδβδηή η. Κθήιδ Αζθακίδδ, 

ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημο Πμθοηεπκείμο Κνήηδξ ακηίζημζπα, μζ μπμίμζ, αθμφ 

ακέβκςζακ ημ πνςηανπζηυ ηείιεκμ, πνμζέθενακ ηδ αμήεεζα ημοξ ιε ηδ δζαηφπςζδ ζδιακηζηχκ 

παναηδνήζεςκ ηαζ δζμνεχζεςκ, ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο. ημ πθαίζζμ αοηυ 

εα ήεεθα επίζδξ κα εοπανζζηήζς λεπςνζζηά ηδκ πνμσζηαιέκδ ηδξ Δθμνείαξ Ανπαζμηήηςκ 

Λαηςκίαξ, ηα Δοαββεθία Πάκημο, ηαζ ημοξ ιυκζιμοξ ανπαζμθυβμοξ Γνα Δοαββεθία Δθεοεενίμο, 

Γνα Πακαβζχηδ Πενδζημφθζα ηαζ η. Λεςκίδα μοπθένδ, μζ μπμίμζ ζοκέααθακ ζδιακηζηά ζημ 

απμηέθεζια ηδξ εηπμκδεείζαξ δζπθςιαηζηήξ ιε ηδκ παναπχνδζδ ενεοκδηζημφ – αζαθζμβναθζημφ 

οθζημφ αθθά ηαζ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ημοξ ηαηάνηζζδ επί ημο εέιαημξ. Σέθμξ, εα ήεεθα κα 

εοπανζζηήζς ημ πνμζςπζηυ ηδξ αζαθζμεήηδξ ηδξ Ανπαζμθμβζηήξ Δηαζνείαξ βζα ηδκ πνμεοιία ημο 

κα ιε αμδεήζεζ ζηδκ ακαγήηδζδ αζαθζμβναθίαξ, ηαεχξ επίζδξ ημ θζθζηυ ηαζ μζημβεκεζαηυ ιμο 

πενζαάθθμκ, πμο ιε οπμζηήνζλε ιε ηάεε ηνυπμ.  
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Διζαγυγή 

 

ηδ δζάνηεζα ηδξ ιαηνυπνμκδξ ζζημνζηήξ πμνείαξ ηδξ Λαηςκίαξ, δ πενζμπή δεκ ζδιαδεφηδηε 

ιυκμ απυ θαιπνέξ ζηζβιέξ, αθθά ηαζ απυ ηαηαηηήζεζξ ηαζ ηαηαηηδηέξ. Ακάιεζα ζε αοημφξ 

ζοβηαηαθέβμκηαζ ηαζ μζ Φνάβημζ ζηαονμθυνμζ, μζ μπμίμζ, έπεζηα απυ ηα βεβμκυηα ηδξ άθςζδξ 

ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ημ 1204, πμο απμηέθεζε ηδκ αθεηδνία βζα ηδκ ελάπθςζδ ηςκ Λαηίκςκ 

ζηα εδάθδ ηδξ αογακηζκήξ αοημηναημνίαξ, εζζπχνδζακ ζηδ αογακηζκή Λαηςκία ηαζ ηδκ 

εκζςιάηςζακ ζηαδζαηά ζηδκ επζηνάηεζα ημο Πνζβηζπάημο ηδξ Απαΐαξ, εκυξ απυ ηα ζζπονυηενα 

θαηζκζηά ηνάηδ ηδξ Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο. Έηημηε, υπςξ ιάξ πθδνμθμνμφκ μζ βναπηέξ πδβέξ 

ηαζ ηα οθζηά ηαηάθμζπα, κέμζ εεζιμί ηαζ ζημζπεία – πμθζηζζηζηά, πμθζηζηά ηαζ ημζκςκζηά – 

έηακακ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ζημκ θαηςκζηυ ηαζ πεθμπμκκδζζαηυ πχνμ, πμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ 

ηαηααμθέξ ημο ηυπμο ηαζ ηζξ ζδζάγμοζεξ ζοκεήηεξ, μδήβδζακ ζηδ δζαιυνθςζδ εκυξ ζδζυηοπμο 

πμθζηζζιζημφ πενζαάθθμκημξ. 

Ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ ηαη‟ ανπήκ δ πανμοζίαζδ ηςκ ζζημνζηχκ 

εηθάκζεςκ ηδξ πενζυδμο ηδξ Φναβημηναηίαξ ζηδκ Λαηςκία, ηαεχξ ηαζ ηςκ οθζηχκ ηαηαθμίπςκ 

ηδξ, πμο δεκ είκαζ άθθα απυ ηα ηάζηνα, ιε ζηυπμ ηδκ ηαηακυδζδ εκυξ ιέπνζ «πνμζθάηςξ 

παναιεθδιέκμο ηιήιαημξ»
1
 ηδξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ ημο ηυπμο. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ζημπυξ 

είκαζ δ ακαγήηδζδ ηςκ ηνυπςκ εηείκςκ πμο εα ζοιαάθμοκ ζηδκ εκενβμπμίδζδ ημο 

εκδζαθένμκημξ ηςκ ηαημίηςκ βζ‟ αοηυ ημ ημιιάηζ ηδξ ζζημνίαξ, ζηδκ πεναζηένς πνμζηαζία ηαζ 

δζαπείνζζδ ηςκ ικδιείςκ, αθθά ηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηαζ πνμαμθή ημοξ ςξ ζοβηνζηζημφ 

πθεμκεηηήιαημξ ηδξ πενζμπήξ βζα ηδκ ακάπηολδ εκυξ αεζθυνμο, πμζμηζημφ πμθζηζζηζημφ 

ημονζζιμφ. 

ημ πνχημ ηεθάθαζμ ηδξ ενβαζίαξ πανμοζζάγμκηαζ ιέζα απυ ηζξ πδβέξ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή 

αζαθζμβναθία ηα ζζημνζηά βεβμκυηα ηαζ ελεθίλεζξ πμο αθμνμφκ ηζξ ζοκεήηεξ ηαηάηηδζδξ ηαζ 

εκζςιάηςζδξ ηδξ Λαηςκίαξ ζημ θναβηζηυ πνζβηζπάημ, δίκμκηαξ επίζδξ έιθαζδ ζηα ζημζπεία 

πμο πνμζδζυνζζακ ηδκ πμθζηζηή ηςκ Φνάβηςκ ζε εέιαηα δζμζηδηζηήξ, εηηθδζζαζηζηήξ ηαζ 

ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ. Ακαθοηζηυηενα, ελεηάγμκηαζ εδχ εέιαηα ηνυπμο άζηδζδξ ηδξ πμθζηζηήξ 

ελμοζίαξ, δ ενδζηεοηζηή πμθζηζηή ηςκ Φνάβηςκ, δ ζηναηζςηζηή ηαζ μζημκμιζηή μνβάκςζδ 

ηαεχξ ηαζ ηα κέα ημζκςκζηά ζπήιαηα πμο εζζάβμκηαζ ζημκ πεθμπμκκδζζαηυ πχνμ εκ βέκεζ ηαζ 

εκανιμκίγμκηαζ ιε ηζξ ανπέξ ηαζ ηζξ αλίεξ ημο θεμοδαθζημφ ζοζηήιαημξ.  

ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ελεηάγμκηαζ ηα οθζηά ηαηάθμζπα ηδξ θναβημηναημφιεκδξ Λαηςκίαξ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα μζ μπονχζεζξ, πμο είηε απμηέθεζακ πνμσυκηα είηε ζοκδέεδηακ ιε ημοξ 

Φνάβημοξ. Καευηζ υιςξ ηα ένβα αοηά εκηάζζμκηαζ ζε έκα εονφηενμ πνυβναιια μζηζζηζηήξ, 

ζηναηζςηζηήξ ηαζ δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ πμο εθάνιμζακ μζ Φνάβημζ ζε μθυηθδνδ ηδκ 

επζηνάηεζα ηδξ δβειμκίαξ ημοξ, ηνίκεηαζ ελανπήξ απαναίηδηδ ιία ζφκημιδ πανμοζίαζδ ηδξ 

μπονςιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ανπζηεηημκζηήξ ζημ Πνζβηζπάημ ηδξ Απαΐαξ, ζε ιία 

πνμζπάεεζα απυηηδζδξ ιίαξ ζοκμθζηήξ εζηυκαξ ιέζα απυ ηα δεδμιέκα αοηά. ηδ ζοκέπεζα  

αημθμοεεί ιία ακαθοηζηή πενζβναθή ηςκ ηάζηνςκ ηδξ Λαηςκίαξ, ζηδκ μπμία πανμοζζάγμκηαζ ηα 

δζαεέζζια ζζημνζηά ηαζ ανπαζμθμβζηά δεδμιέκα, ηαεχξ ηαζ άθθα παναηηδνζζηζηά ημοξ.  

Σμ ηνίημ ηεθάθαζμ επζηεκηνχκεηαζ ζε εέιαηα πνμζηαζίαξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηςκ μπονςιαηζηχκ 

ηαηαζηεοχκ ηδξ Λαηςκίαξ. Ακαθοηζηυηενα, ηάεε ηάζηνμ ελεηάγεηαζ ζε επίπεδμ ιέηνςκ ηαζ 

εεζιζημφ πθαζζίμο πνμζηαζίαξ (παναηηδνζζιυξ ηαζ ηήνολδ ικδιείμο, ηαεμνζζιυξ γςκχκ 

πνμζηαζίαξ), ζςζηζημφ παναηηήνα πανειαάζεςκ (θ.π. ζοκηήνδζδ, απμηαηάζηαζδ, 

                                                 
1
 Εαθεζνμπμφθμο (επζι.), 2008, 9. 
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ακαζηήθςζδ), ηαεχξ ηαζ εκενβεζχκ ακάδεζλήξ ημο. Απυ ηδκ ακάθοζδ αοηή, ιπμνεί κα 

ζηζαβναθδεεί δ ζδιενζκή ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ ημο εηάζημηε ικδιείμο.  

Σμ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ακηζιεηςπίγεζ ζοκμθζηά ημ μπονςιαηζηυ απυεεια, ιε ζηυπμ ηδκ 

πνμαμθή ηδξ θναβηζηήξ ζζημνίαξ ημο ηυπμο. Ξεηζκχκηαξ απυ ηδκ αθεηδνία αοηή, ελεηάγεηαζ μ 

νυθμξ ημο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ ηαζ ηα ιέζα αλζμπμίδζδξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ, βζα κα 

ηαηαθήλμοιε ζηδ δζαηφπςζδ πνμηάζεςκ, πμο αθμνμφκ ηδκ ακάδεζλδ ηαζ δζαπείνζζδ ηδξ 

μπονςιαηζηήξ αθοζίδαξ ηδξ Λαηςκίαξ.  
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Κεθάλαιο 1. Βαζικοί ζηαθμοί ζηην ιζηοπία ηηρ θπαγκοκπαηούμενηρ 

Λακυνίαρ. Η ένηαξή ηηρ ζηο ππιγκιπάηο ηηρ Ασαΐαρ 
 

1.1. Ο ηόπορ 

Ζ Λαηςκία, βκςζηή επίζδξ ςξ Λαθσληθή ή Λαθεδαίκσλ ή Λαθεδαηκνλία ηαηά ηδκ ανπαία ηαζ 

ιεζαζςκζηή μκμιαζία ηδξ
2
, ανίζηεηαζ ζηα αηναία ηιήιαηα ηδξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ ηαζ ζηδ 

κμηζμακαημθζηυηενδ απυθδλδ ηδξ πενζμκήζμο ημο Πέθμπμξ. Καηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ 

παναηηδνίγεηαζ βζα ημ μνεζκυ ακάβθοθυ ηδξ, εκχ πενζανέπεηαζ απυ ηνεζξ Κυθπμοξ, ημκ 

Ανβμθζηυ, ημκ Λαηςκζηυ ηαζ ημκ Μεζζδκζαηυ
3
. Ακαθοηζηυηενα, δ θαηςκζηή πχνα μνίγεηαζ απυ 

ηζξ εηηεηαιέκεξ ηαζ ρδθέξ μνμζεζνέξ ημο Σαΰβέημο ηαζ ημο Πάνκςκα
4
, πμο δζαηνέπμοκ υθδ ηδκ 

έηηαζή ηδξ ζημκ ηαηά ιήημξ άλμκα Β – Ν, βζα κα ηαηαθήλμοκ ζηα αηνςηήνζα ηςκ 

δοζπνυζαθδηςκ ηαηά ηυνμκ πενζμκήζςκ ημο Σαζκάνμο (Μάκδ) ηαζ ημο Μαθέα ακηίζημζπα. 

Ακάιεζα ζημοξ δφμ αοημφξ μνεζκμφξ υβημοξ, ηα θοζζηά υνζα ιεηαλφ ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ ηδξ 

Ανηαδίαξ, ζπδιαηίγεηαζ ιία πεδζκή εκδμπχνα, ημ πθέμκ εφθμνμ ηιήια ημο κμιμφ, πμο ηδ 

δζαζπίγεζ ιέπνζ ημκ ιοπυ ημο Λαηςκζημφ Κυθπμο (πενζμπή Έθμοξ) μ αέκαμξ πμηαιυξ Δονχηαξ, 

ηαεχξ ηαζ ηα παναηθάδζα ημο (Δικ. 1)
5
. πςξ είκαζ θοζζηυ, ημ ζδζυιμνθμ ακάβθοθμ ηδξ 

Λαηςκίαξ ηαζ δ θοζζηή ηδξ απμιυκςζδ, πμο πνυζθενακ ακέηαεεκ ηαηαθφβζμ ηαζ αζθάθεζα 

ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ, απμηέθεζακ ζδιακηζηέξ παναιέηνμοξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο ημζκςκζηά 

«ηθεζζημφ» ηαζ  αβνμηζημφ ηονίςξ παναηηήνα ηδξ, εκχ ηαοηυπνμκα ηαευνζζακ ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

άθθμηε θαιπνήξ ηαζ άθθμηε ιε έκημκεξ δζαηοιάκζεζξ ζζημνζηήξ πμνείαξ ηδξ ιέζα ζηδ δζαπνμκία, 

πμο εηηζκεί απυ ηδκ πνμσζημνία ηαζ θεάκεζ έςξ ζήιενα.  

Σα υνζα ημο ζδιενζκμφ κμιμφ Λαηςκίαξ πμο πενζηθείμοκ ιία ζδιακηζηή έηηαζδ, δεκ 

ηαοηίγμκηαζ πάκηα, ακ ηαζ ιε ιζηνέξ απμηθίζεζξ, ιε εηείκα ηςκ πνμβεκεζηένςκ αζχκςκ
6
. Σμφημ 

μθείθεηαζ ηυζμ ζηζξ εηάζημηε ζζημνζηέξ ζοβηονίεξ ηαζ ελεθίλεζξ πμο ζοκηεθέζηδηακ ζημ δζάαα 

ηςκ αζχκςκ ζηδκ πεθμπμκκδζζαηή αθθά ηαζ εονφηενδ επζηνάηεζα ημο ιεζμβεζαημφ πχνμο, υζμ 

ηαζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ εηείκεξ πμο ακαπηφπεδηακ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ηδξ βεςβναθζηήξ εκυηδηαξ 

                                                 
2
 Χξ πνμξ ηδκ μκμιαζία ημο ΝΑ ηιήιαημξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, μ υνμξ Λαηςκία είκαζ ζπεηζηά πνυζθαημξ, ηαεχξ 

πμοεεκά ζηζξ βναπηέξ πδβέξ, ηυζμ ζηζξ ανπαίεξ υζμ ηαζ ζηζξ ιεζαζςκζηέξ, δεκ απμηαθείηαζ μ βεςβναθζηυξ αοηυξ 

πχνμξ ιε ημ υκμια αοηυ. Σμοκακηίμκ, ιε ελαίνεζδ ημκ Ρςιαίμ Πθίκζμ ημκ Πνεζαφηενμ (1
μξ

 αζ. ι.Υ.) πμο απμηαθεί 

ηδκ πενζμπή  Laconia, ακαθμνά δ μπμία αιθζζαδηείηαζ απυ πμθθμφξ βζα ηδκ αηνίαεζά ηδξ, δ πνήζδ ημο μκυιαημξ 

Λαηςκία ειθακίγεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζηα πνυκζα ιεηά ηδκ Άθςζδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ απυ ημοξ Σμφνημοξ, 

εκχ ηαηυπζκ απακηά ζπμναδζηά ζε πμθθμφξ πάνηεξ ηαζ αθδβδιαηζηέξ πδβέξ ηδξ ιεηααογακηζκήξ πενζυδμο ηαζ ζε 

δοηζηέξ θαηζκζηέξ ιανηονίεξ. Χζηυζμ, ιέπνζ ηυηε, αημθμοεχκηαξ ακαδνμιζηή πμνεία, δζαηδνμφκηακ ηα μκυιαηα 

Λαηςκζηή (Ager Laconicus), Λαηεδαίιςκ (Lacedaemon) ή Λαηεδαζιμκία, υκμια πμο δήθςκε επίζδξ ηαηά ημοξ 

ιεζαζςκζημφξ πνυκμοξ ηαζ ηδκ πνςηεφμοζα ηδξ Λαηςκίαξ, ηδ πάνηδ. Δπίζδξ, ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ 

αογακηζκχκ πνυκςκ βίκεηαζ πανάθθδθδ πνήζδ ηςκ μκμιάηςκ Λαηεδαζιμκία ηαζ Λαηεδαίιςκ ςξ δδθςηζηχκ ηδξ 

πενζμπήξ. Σέθμξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ ηδξ απυ ημοξ Φνάβημοξ απακηά επίζδξ μ ηφπμξ 

Λαημδαζιμκία ή Λαηημδαζιμκία, μκμιαζία πμο ειθακίγεηαζ ζημ Χξνληθόλ ηνῦ Μνξέσο, ηδκ ηονζυηενδ ιεζαζςκζηή 

πδβή βζα ηδ θναβημηναημφιεκδ Πεθμπυκκδζμ, αθ. ζπ. Βαζζθαημπμφθμο-Ηςακκίδμο 1979, 3-9.-  Ζθζυπμοθμξ 1992, 

595.   
3
 Γνζηζυπμοθμξ 1982-1983, 27. 

4
 Ο Σαΰβεημξ απακηά επίζδξ ζημοξ αογακηζκμφξ πνυκμοξ ςξ Πεκηαδάηηοθμξ, εκχ μ Πάνκςκαξ ςξ Μαθεαυξ. 

5
 Γνζηζυπμοθμξ 1982-1983, 27. Γζα ημκ πμηαιυ Δονχηα (ή Ἶνζξ ηαζ Βαζζθμπυηαιμξ ηαηά ημοξ αογακηζκμφξ 

πνυκμοξ) ηαζ ημοξ παναπμηάιμοξ ημο,  αθ. Βαβζαηάημξ 1990, 367- 409.  
6
 Σμ ιεβαθφηενμ ηιήια ηδξ ζδιενζκήξ Κοκμονίαξ ακήηε ηαηά ημοξ αογακηζκμφξ πνυκμοξ ζηδ Λαηςκία, αθ. 

Μπάθθαξ 2002, 13. 
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ηδξ Λαηςκίαξ, δεδμιέκμο υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα πενζμπή ιε ιαηναίςκδ ζζημνζηή πανάδμζδ. ημ 

εζςηενζηυ πάθζ ηδξ πενζμπήξ δεκ οπήνλε εκυηδηα ή μιμζμβέκεζα, υπςξ κμείηαζ ζήιενα, ςξ πνμξ 

ημκ παναηηήνα ημο πθδεοζιμφ ηδξ ηαζ ηα πμθζηζζηζηά ηαζ ημζκςκζηά ημο βκςνίζιαηα, βεβμκυξ 

πμο μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζημοξ πνμακαθενεέκηεξ βεςβναθζημφξ πανάβμκηεξ
7
. Πζμ 

ακαθοηζηά, ζημοξ δοζπενείξ βεςβναθζημφξ πανάβμκηεξ πενζθαιαάκμκηαζ μζ μνεζκέξ δφζααηεξ 

πενζμπέξ, ηα δοζπνυζζηα πενάζιαηα ηαζ μζ δζααάζεζξ, ηαεχξ ηαζ μζ αναπχδεζξ αηηέξ πμο 

ειπυδζγακ ηδκ «ακμζηηή» επζημζκςκία. θα αοηά θαίκεηαζ υηζ ηαευνζζακ ηδ θοζζμβκςιία ηςκ 

κηυπζςκ, εκχ ηαοηυπνμκα μδήβδζακ ζηδ δζαιυνθςζδ απμιμκςιέκςκ πενζμπχκ πμο δζέθενακ ςξ 

πνμξ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ δζαπείνζζή ημοξ. Δζδζηυηενα, ηαηά ηδκ πενίμδμ πνζκ ηδκ έθεοζδ ηςκ 

Φνάβηςκ, οπήνλακ ζηζξ επανπίεξ ημο ζδιενζκμφ κμιμφ Λαηςκίαξ ιζηνέξ αοηυκμιεξ επζηνάηεζεξ, 

υπςξ βζα πανάδεζβια δ πενζμπή ηδξ Μάκδξ, ηδξ Μμκειααζίαξ, αθθά ηαζ ηδξ Σζαηςκζάξ ζημκ 

Πάνκςκα (ζήιενα ανηαδζηή επανπία Κοκμονίαξ), πμο μζ ηάημζημί ηδξ δζαηνίκμκηακ απυ έκα 

ακελάνηδημ πκεφια. ζμκ αθμνά, ηέθμξ, ηδ ζφκεεζδ ημο πθδεοζιμφ, αοηυξ ήηακ ηαηά ηακυκαξ 

εθθδκζηυξ, ιε ελαίνεζδ ηδκ πενζμπή ημο Σατβέημο, υπμο ηαημζημφζακ ζθααζηά θφθα, ηονίςξ δε 

ηδ Λαηεδαίιμκα, υπμο δζααζμφζακ μθζβάνζειεξ μιάδεξ αθθμβεκχκ, υπςξ Ηηαθμί έιπμνμζ ηαζ 

Δαναίμζ
8
.  

 

1.2. Ιζηοπική επιζκόπηζη: Η Λακυνία καηά ηη Φπαγκοκπαηία 

1.2.1. Πηγέρ 

 

Βαζζηέξ πδβέξ βζα ηδκ ζζημνία ηδξ πνχζιδξ ηονίςξ Φναβημηναηίαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ  

απμηεθμφκ ημ Υνμκζηυ ηδξ ηαηάηηδζδξ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ημο Βζθθεανδμοίκμο (La 

conquete de Constantinople), ηὸ Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο
9
 ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ ημο αογακηζκμφ 

ζοββναθέα Νζηήηα Υςκζάηδ (πγγξαθηθαὶ Ἱζηνξίαη), εκχ ζ‟ αοηέξ πνμζηίεεκηαζ ηαζ επζιένμοξ 

βναπηέξ ιανηονίεξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηςκ αογακηζκχκ ζζημνζηχκ Γεςνβίμο Παποιένδ ηαζ 

Νζηδθυνμο Γνδβμνά ηαζ ημο Βεκεημφ Marino Sanudo (Istoria del regno di Romania), πμο 

πνμζθένμοκ ηάπμζεξ εζδήζεζξ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζζημνζηή πενίμδμ ηδξ πενζμπήξ
10

. Μάθζζηα, 

ηάπμζεξ απυ ηζξ πδβέξ αοηέξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο θεμοδανπζημφ κμιζημφ ηχδζηα 

(«Αζζίδεο ηεο Ρσκαλίαο»), πνμζθένμοκ πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ εζςηενζηή μνβάκςζδ 

ημο πνζβηζπάημο ηδξ Απαΐαξ
11

. ζμκ αθμνά ηδκ ζζημνία ηδξ Λαηςκίαξ ηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ 

πενίμδμ, μζ πθδνμθμνίεξ πνμένπμκηαζ ιυκμ απυ ημ ιεηαβεκέζηενμ ηαζ αιθζθεβυιεκμ Χξνληθὸλ 

                                                 
7
 Μδηνμπμθίηδξ Μμκειααζίαξ ηαζ πάνηδξ Δοζηάεζμξ 2000, 113, 180. 

8
 Κμνδχζδξ 1986, 65 – 66.  

9
 Σμ Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο απμηεθεί ηδκ πζμ πμθφηζιδ ηαζ ααζζηυηενδ αθδβδιαηζηή πδβή βζα ηδκ ίδνοζδ ηαζ ηδκ 

ζζημνζηή ελέθζλδ  ημο Πνζβηζπάημο ηδξ Απαΐαξ ιέπνζ ηζξ ανπέξ πενίπμο ημο 13
μο

 αζχκα. Μμθμκυηζ δζαηνίκεηαζ απυ 

ανηεηέξ ζζημνζηέξ ακαηνίαεζεξ, πνμαθδιαηζηέξ πνμκμθμβήζεζξ, ζοβηεποιέκεξ πθδνμθμνίεξ, ηαεχξ ηαζ απυ ιζα 

έκημκδ ιενμθδπηζηή δζάεεζδ οπέν ηςκ Φνάβηςκ, αθμφ ζοκηάηηδξ ημο οπήνλε, υπςξ έπεζ οπμζηδνζπεεί, έκαξ 

βαζιμφθμξ, δδθαδή απυβμκμξ ιζηημφ βάιμο (ζοκήεςξ απυ παηένα Φνάβημ ηαζ ιδηένα Δθθδκίδα), εκημφημζξ δ 

ζδιαζία ημο είκαζ ιεβάθδ. Δθθείρεζ ιάθζζηα άθθςκ βναπηχκ πδβχκ, ημ Χξνληθὸλ πνμζθένεζ επίζδξ ζδιακηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ εζςηενζηή μνβάκςζδ ηαζ ηδκ ιεηαθφηεοζδ ηςκ θεμοδανπζηχκ εεζιχκ ζημκ πεθμπμκκδζζαηυ 

πχνμ. Σμ Χξνληθὸλ ηνῡ Μνξέσο ζχγεηαζ ζε ηέζζενζξ βθςζζζηέξ παναθθαβέξ, ζοβηεηνζιέκα ζηδκ εθθδκζηή, ηδ 

βαθθζηή, ηδκ ζηαθζηή ηαζ ηδκ αναβςκζηή βθχζζα. ζμκ αθμνά ημ γήηδια ηδξ πνμκμθυβδζδξ ηδξ ζφκηαλήξ ημοξ, 

ιμθμκυηζ έπεζ απαζπμθήζεζ έκημκα ημοξ ενεοκδηέξ, παναιέκεζ αηυιδ αιθίαμθμ. Σμ πζεακυηενμ είκαζ υηζ 

ζοκηάπεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 14
μο

, ιε ελαίνεζδ ηδκ ζηαθζηή παναθθαβή (16
μξ

 αζχκαξ), ηαζ ιε ηάπμζα πνμκζηή 

δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ : αθ. ακαθοηζηυηενα Καθμκάνμξ (εηδ.) 1940, I – IV,  δ΄ - ζβ΄.-  Παπαημζιά 2010, 35 – 36.  
10

 Βθ. ακαθοηζηυηενα Κμνδχζδξ 1986, 76, 85, 173 - 174.- Mπανιπανίηζα 2015, 21, οπμζδι. 12.  
11

 Παπαημζιά 2010, 35 – 40. 
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ηνῦ Μνξέσο, ιε ελαίνεζδ ηάπμζεξ δζάζπανηεξ ακαθμνέξ
12

. Χξ απμηέθεζια, δεκ είκαζ πάκημηε 

δοκαηή δ παναημθμφεδζδ ηςκ ζζημνζηχκ ελεθίλεςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ αθθαβχκ πμο ζδιεζχεδηακ 

ζηδκ πενζμπή. Πανάθθδθα, εηηυξ απυ ηζξ θεζδςθέξ βναπηέξ ιανηονίεξ, δ ιέπνζ ηχνα ένεοκα ηαζ 

ηεηιδνίςζδ ηςκ ανπζηεηημκζηχκ ηαηαθμίπςκ ηδξ θναβημηναημφιεκδξ Λαηςκίαξ, πμο 

απμηεθμφκ ηζξ ηονζυηενεξ ιανηονίεξ βζα ηδκ πανμοζία ηςκ Φνάβηςκ ζημκ πχνμ, δεκ έπεζ 
πνμπςνήζεζ ζε ηέημζμ ααειυ, χζηε κα ιπμνεί κα πνμζθένεζ ζαθείξ εκδείλεζξ ηαζ κα νίλεζ θςξ ζε 

άβκςζηεξ πηοπέξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ
13

. Βέααζα, εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί εδχ υηζ δ ίδζα παναηήνδζδ 

ζζπφεζ ηαζ βζα ηα πενζζζυηενα ικδιεία ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ιε ελαίνεζδ ηονίςξ ημ Υθειμφηζζ, 

ηδ Γθανέκηγα ηαζ ημ ηάζηνμ ηδξ Αηνμημνίκεμο. Έηζζ, μζ ενεοκδηέξ, ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα 

πνμζδζμνίζμοκ ηδ βεκζηή εζηυκα ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Φναβημηναηίαξ ζηδκ Λαηςκία – ηαζ υπζ ιυκμ 

–, αθθά ηαζ ηδκ έκηαλδ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζημ κέμ πμθζηζηυ ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηυ ηαεεζηχξ πμο 

εβηαεζδνφεδηε ιεηά ηδκ άθζλδ ηςκ κέςκ ηαηαηηδηχκ, έπμοκ ηονίςξ ζηδνζπεεί ζηδ ζοκελέηαζδ 

ηαζ ακηζπανααμθή ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ παναπάκς πδβέξ ιε άθθεξ 

βναπηέξ ηαζ οθζηέξ ιανηονίεξ πμο αθμνμφκ ηδκ ελεηαγυιεκδ πενίμδμ, ιε αθεηδνία ηζξ ηεθεοηαίεξ 

δεηαεηίεξ ημο 12
μο

 αζχκα, ηαζ μζ μπμίεξ ζοζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ηδκ εδαθζηή επζηνάηεζα ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο υζμ ηαζ ιε ημκ εονφηενμ ιεζμβεζαηυ πχνμ, πμο απμηέθεζε επίζδξ πεδίμ 

ακάδοζδξ θαηζκζηχκ δβειμκζχκ (Βαθηακζηυξ πχνμξ, ζηαονμθμνζηή Ακαημθή).   

 

1.2.2. Η καηάλητη ηηρ πεπιοσήρ ηηρ Λακυνίαρ από ηοςρ Φπάγκοςρ, η ενζυμάηυζη 

και η ιζηοπική ηηρ εξέλιξη ενηόρ ηυν οπίυν ηος Ππιγκιπάηος ηηρ Ασαΐαρ έυρ ηο 1261  

 

Ζ θναβηζηή ηαηάηηδζδ ηδξ Λαηςκίαξ, δ πνμζάνηδζδ ηαζ εκζςιάηςζδ ηδξ πενζμπήξ ζημκ 

πονήκα ημο κεμζοζηαεέκημξ ζηα εδάθδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο Φναβηζημφ Πνζβηζπάημο ηδξ Απαΐαξ, 

δ δζείζδοζδ ηαζ εβηαηάζηαζδ ηςκ κέςκ επζηονζάνπςκ ηαζ δ εζζαβςβή επείζαηηςκ 

θεμοδανπζηχκ εεζιχκ ηαζ ζοζηδιάηςκ μνβάκςζδξ ζηδκ επζηνάηεζά ηδξ ζοκδέεηαζ άννδηηα ιε 

ηζξ ναβδαίεξ ζζημνζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ ηζξ νζγζηέξ πμθζηζηέξ αθθαβέξ πμο ζδιεζχεδηακ ζημοξ 

πνχημοξ πνυκμοξ ημο 13
μο

 αζχκα, ιεηά ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ απυ ηα θαηζκζηά 

ζηαονμθμνζηά ζηναηεφιαηα ηαζ ημοξ Βεκεημφξ, εκχ εββνάθεηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ βεκζημηένςκ 

επζδζχλεςκ ηαζ θζθμδμλζχκ ηςκ κέςκ νοειζζηχκ ηδξ ηαηάζηαζδξ βζα ελαζθάθζζδ ηαζ δζαηήνδζδ 

ηδξ πμθζηζηήξ επζαμθήξ ζηζξ κέεξ ηηήζεζξ ημο, ηζξ μπμίεξ ηαζ μνβάκςζακ ιε αάζδ ηα δζηά ημοξ 

δοηζηά θεμοδανπζηά πνυηοπα.  

Ακαθοηζηυηενα, ιεηά ηδκ άθςζδ ηδξ πνςηεφμοζαξ ηδξ ροπμνναβμφζαξ αογακηζκήξ 

αοημηναημνίαξ απυ ημκ ζηναηυ ηδξ Γ΄ ηαονμθμνίαξ ημκ Απνίθζμ ημο 1204
14

, πμο είπε ςξ 

                                                 
12

 Γζα ηδκ ζηαδζαηή ηαηάηηδζδ ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ ηδκ ειπέδςζδ ηδξ ηονζανπίαξ ηςκ Φνάβηςκ ζηα εδάθδ ηδξ μζ 

βκχζεζξ ιαξ πνμένπμκηαζ ιυκμ απυ ημ Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο ηαζ απυ ηάπμζεξ ζηυνπζεξ ακαθμνέξ ημο Υςκζάηδ, ηδ 

ζοκεήηδ ηδξ απζέκηγαξ (1209) ηαζ ηδκ επζζημθή ημο ανπζεπζζηυπμο Απνίδαξ, Γδιδηνίμο Υςιαηζακμφ: αθ. 

ακαθοηζηυηενα Κμνδχζδξ 1986, 105 – 112,  126 – 132.  
13

 Γζα ηζξ ακαζηαθζηέξ ενβαζίεξ πμο έπμοκ δζεκενβδεεί ιέπνζ ζήιενα ζηδκ πενζμπή ηδξ Λαηςκίαξ αθ. παναηάης. 
14

 Ζ δζείζδοζδ ηαζ επζαμθή ηςκ Λαηίκςκ εζζαμθέςκ ζηα εδάθδ ημο αογακηζκμφ ηνάημοξ απμηέθεζε έκα ζδζαίηενα 

πμθοζήιακημ ηαζ ζφκεεημ βεβμκυξ, ημ μπμίμ ηαευνζζε απμθαζζζηζηά ηδκ ιεηέπεζηα πμνεία ηδξ αογακηζκήξ 

αοημηναημνίαξ. Σαοηυπνμκα υιςξ ακέδεζλε ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο είπακ ήδδ ακαηφρεζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηαζ ηα 

μπμία επζζθνάβζζακ, ιε ηναβζηυ εκ ηέθεζ ηνυπμ ηδκ ηφπδ ημο. Ήδδ απυ ημκ 11
μ
 ηαζ ηονίςξ ημκ 12

μ
 αζχκα, δ 

αογακηζκή αοημηναημνία είπε δεπηεί, ζοζηδιαηζηά ζπεδυκ, ηαίνζα ελςηενζηά ηηοπήιαηα απυ ημοξ πμθοάνζειμοξ 

επενμφξ ηδξ ηαζ είπε βκςνίζεζ νζγζηέξ ιεηααμθέξ ζημκ μζημκμιζηυ, πμθζηζηυ ηαζ ημζκςκζηυ ημιέα, πμο υπζ ιυκμ 

πενζυνζζακ ηδ δοκαιζηή ηδξ, αθθά απμδοκάιςζακ ηαζ ηδκ ζζπφ ηδξ ςξ ααζζημφ νοειζζηή ζηδ δζεεκή πμθζηζηή 

ζηδκή: αθ. ζπ.  Nicol 1980, 77.- Ahrweiler - Γθφηαηγδ 1980, 106 – 107.- Κμνδχζδξ 1986, 60 – 66.- 

Καναβζακκυπμοθμξ 2001, 199-200.  
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επαηυθμοεμ ηδκ ηαηάθοζδ ηδξ ηεκηνζηήξ πμθζηζηήξ ελμοζίαξ, ιε ηδκ εηθμβή ηαζ ακαβυνεοζδ 

ημο Βαθδμοίκμο ηδξ Φθάκδναξ ςξ κέμο αοημηνάημνα ηδξ Λαηζκζηήξ αοημηναημνίαξ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ (Ρςιακία), άνπζζε δ εδαθζηή παναπχνδζδ ζφιθςκα ιε ηδ ζοκεήηδ 

δζακμιήξ ηςκ αογακηζκχκ εδαθχκ
15

. Ζ εθανιμβή ηδξ ζοκεήηδξ Partitio Terram Imperii 

Romanie, δ μπμία δεκ ηδνήεδηε ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηαηά βνάιια, ηαεχξ ζδιεζχεδηακ 

πνμσυκημξ ημο πνυκμο ανηεηέξ αθθαβέξ ή κευηενεξ ηνμπμπμζήζεζξ εη ηςκ ζοιθςκδεέκηςκ
16

, 

ζήιακε ηδκ εβηαείδνοζδ ηδξ θαηζκζηήξ επζαμθήξ ζημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ εδαθχκ ηδξ 

δζαιεθζζιέκδξ πζα επζηνάηεζαξ
17

, εηπνμζςπμφιεκδξ ηονίςξ απυ Φνάβημοξ ηαζ Βεκεημφξ, 

αθθάγμκηαξ έηζζ πθήνςξ ηδκ ιέπνζ ηυηε εζηυκα ημο πμθζηζημφ πάνηδ ηδξ Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο. 

Δκ πμθθμίξ, ζημ αιέζςξ επυιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια, ζοζηάεδηακ ζηα ηαηαηηδιέκα πζα ή οπυ ηδ 

ιμνθή παναπχνδζδξ ηαζ ακηαθθαβήξ εδάθδ ηδξ πμθοάνζεια ζηαονμθμνζηά ηναηίδζα, είηε 

άιεζα ζοκδεδειέκα ιε ηδκ ιδηνυπμθδ ςξ απμζηίεξ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ αεκεηζηχκ 

ηηήζεςκ, είηε ελανηχιεκα απυ ημκ Λαηίκμ αοημηνάημνα, ηα μπμία  αημθμφεδζακ δζαθμνεηζηέξ 

ηφπεξ ηαζ πμνεία ζημκ πχνμ ηαζ ημκ πνυκμ
18

. Μία απυ αοηέξ ηζξ δβειμκίεξ απμηέθεζε ηαζ ημ 

Φναβηζηυ Πνζβηζπάημ ηδξ Απαΐαξ, πμο λεπχνζζε ακάιεζα ζηα άθθα ςξ πνμξ ηδ δοκαιζηή ημο 

ηαζ ηδκ ακημπή ημο ζημκ πνυκμ, δεδμιέκμο υηζ δζαηδνήεδηε βζα ηαζνυ, αηυιδ ηαζ ιεηά ηδκ 

ακαηαηάθδρδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ απυ ημοξ Βογακηζκμφξ, ημ 1261
19

. 

φιθςκα ιε ηδ οκεήηδ Γζακμιήξ (Partitio Romanie), ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ηδξ εδαθζηήξ 

επζηνάηεζαξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ηδξ άθθμηε αογακηζκήξ επανπίαξ (ηα «θαησηηθά κέξε»)
20

, πμο 

οπήνλε ηα ηεθεοηαία πνυκζα εκηεθχξ παναιεθδιέκδ απυ ηδκ ηεκηνζηή ανπή
21

, εηπςνήεδηε 

ζημοξ Βεκεημφξ
22

 (Δικ.2). Ζ Λαηςκία, πμο ιανηονείηαζ ζηδ ζοκεήηδ ςξ επανπία Λαηεδαίιμκμξ, 

είπε ζοιπενζθδθεεί επίζδξ ζημ ιενίδζμ πμο ακαθμβμφζε ζημοξ Βεκεημφξ
23

, εκχ ελαζνέεδηακ μζ 

πενζμπέξ ηδξ Κμνίκεμο, ημο Ναοπθίμο ηαζ ημο Άνβμοξ, πμο πζεακυκ πενζήθεακ, ιμθμκυηζ δεκ 

οπάνπεζ εζδζηή ικεία, ζηδκ ηονζανπία ημο ιανηήζζμο Βμκζθάηζμο Μμιθενναηζημφ (Boniface de 

Momferat), ημο ανπδβμφ ηδξ Γ΄ ηαονμθμνίαξ ηαζ Βαζζθέα ηδξ Θεζζαθμκίηδξ
24

. Ο ηεθεοηαίμξ, 

αθμφ πνμζπάεδζε, πςνίξ επζηοπία, κα απμζπάζεζ ηα ηάζηνα ημο Αηνμημνίκεμο ηαζ ημο 

Ναοπθίμο απυ ημκ έθεβπμ ημο ημπζημφ άνπμκηα Λέμκηα βμονμφ, πμο ιυθζξ θίβμ ηαζνυ κςνίηενα 

είπε ηαηαζηεί ηφνζμξ ηςκ πενζμπχκ ηδξ ακαημθζηήξ πθεονάξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο
25

, απμπχνδζε ημ 

1205 εζπεοζιέκα βζα ηδ Θεζζαθμκίηδ. Δκημφημζξ, πανά ηζξ ελεθίλεζξ αοηέξ, ημ ένβμ ηαηάηηδζδξ 

ηδξ πενζμκήζμο ηθήεδηε κα ζοκεπίζεζ ιία μθζβάνζειδ ζηναηζά Φνάβηςκ ζππμηχκ, ιε 

                                                 
15

 Ζ ζοκεήηδ δζακμιήξ ήηακ απυημημξ πνμβεκέζηενδξ ζοιθςκίαξ, πμο είπακ οπμβνάρεζ μζ ηαονμθυνμζ ηδκ 

παναιμκή ηδξ αθχζεςξ (Μάνηζμξ ημο 1204). Σμ έββναθμ αοηυ, πμο ζδιαημδυηδζε ηδκ ανπή ημο ηέθμοξ ηδξ 

Βογακηζκήξ Αοημηναημνίαξ, νφειζγε ημκ ηνυπμ δζαιμίναζδξ ιεηαλφ ηςκ δζεηδζηδηχκ ηςκ εδαθχκ ηδξ πμο 

επνυηεζημ κα ηαηαηηδεμφκ, εθυζμκ δεκ είπε ελαζθαθζζηεί δ εδαθζηή ηονζανπία ημοξ. Γζα ημ εέια ηδξ δζακμιήξ ηαζ 

ηδξ  Γ΄ ηαονμθμνίαξ αθ. ζπ. Μαθηέγμο 1980, 247.- Καναβζακκυπμοθμξ 2001, 224 – 230.- Γάζπανδξ 2008, 270, 

273.- Σζζηκάηδξ 2008, 239 – 247.  
16

 Βθ. ζπ. Γάζπανδξ 2008, 269, 273.   
17

 Κάπμζεξ πενζμπέξ πανέιεζκακ ζημκ έθεβπμ ηςκ Βογακηζκχκ, υπμο ζοβηνμηήεδηακ ααειζαία ζζπονέξ ηναηζηέξ 

μκηυηδηεξ, υπςξ δ Αοημηναημνία ηδξ Νίηαζαξ ηαζ ημ Γεζπμηάημ ηδξ Ζπείνμο, μζ μπμίεξ απμηέθεζακ ημ ακηίπαθμ 

δέμξ ηςκ κέςκ ηαηαηηδηχκ, αθ. ζπ. Nicol 1980, 78 – 79, 97 - 98.-  Γάζπανδξ 2008, 273.- Σζζηκάηδξ 2008, 247. 
18

Tsougarakis 2015, 1 – 2.  
19

 Γάζπανδξ 2008, 270.  
20

 Shawcross 2009, 13.-  Παπαημζιά 2010, 47. 
21

 Κμνδχζδξ 1896, 61. 
22

 Λαιπνμπμφθμο – Πακμπμφθμο 2000, 59.-  Μπανιπανίηζα 2014, 20 – 21.  
23

 Παπαημζιά 2010, 48 ηαζ οπμζδι. 64.  
24

 Λαιπνμπμφθμο – Πακμπμφθμο 2000, 59.- Καναβζακκυπμοθμξ 2001, 226.- Παπαημζιά 2010, 48. 
25

 Μαθηέγμο 1979, 245.- Κμνδχζδξ 1986, 64. Βθ. επίζδξ Shawcross 2009, 16. 
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επζηεθαθήξ ημοξ Γάθθμοξ εοβεκείξ Γμοθζέθιμ αιπθίη (Guillaume de Champlitte) ηαζ 

Γμδεθνείδμ Βζθθεανδμοίκμ (Geoffroi de Villehardouin), ημκ ακζρζυ ημο μιχκοιμο ζζημνζημφ
26

. 

Μπνμζηά ζηδ κέα ηαηάζηαζδ, μζ δφμ ζοιπμθειζζηέξ έιεθθε κα παίλμοκ ζδιαίκμκηα ηαζ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ πμνεία ηςκ ημπζηχκ πναβιάηςκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. 

Έηζζ, ηδκ άκμζλδ ημο 1205, πανάθθδθα ιε ηδκ πμθζμνηία ημο Αηνμημνίκεμο, μζ δφμ 

ζοιπμθειζζηέξ απμθάζζζακ κα επεηηείκμοκ ηζξ επεηηαηζηέξ επζπεζνήζεζξ πνμξ ημ δοηζηυ ιένμξ 

ηδξ Πεθμπμκκήζμο
27

, πνμηεζιέκμο κα δζεζζδφζμοκ βζα θυβμοξ αζθαθείαξ ηαζ εθμδζαζιμφ ζηα 

πζμ εφθμνα ηαζ εφημθα πνμζαάζζια απυ ηδ εάθαζζα εδάθδ ηδξ
28

. Αθμφ θμζπυκ πνμςεήεδηακ 

ζηδκ πενζμπή ημο «Μμνέα», δδθαδή ζηδκ Απαΐα ηαζ ηδκ Ζθεία
29

, ηαζ εκ ζοκεπεία 

ελεζηνάηεοζακ ιέπνζ ηδ Μεζζδκία, ηαηυνεςζακ ζε δζάζηδια θίβςκ ιδκχκ κα επζαάθμοκ ηδκ 

ηονζανπία ημοξ ζε υθδ ζπεδυκ ηδ δοηζηή Πεθμπυκκδζμ. οβηεηνζιέκα, μζ Φνάβημζ, πςνίξ κα 

ζοκακηήζμοκ ζδζαίηενδ ακηίζηαζδ απυ ηδκ πθεονά ηςκ κηυπζςκ ηαζ ζδίςξ ηςκ ημπζηχκ 

ανπυκηςκ, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζηδκ πμθζηζηή παναηιή ηαζ ημζκςκζηή ελαζεέκζζδ πμο 

επζηναημφζε ημ δζάζηδια εηείκμ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ
30

, έεεζακ ηάης απυ ημκ έθεβπυ ημοξ ηδκ 

πυθδ ηδξ Πάηναξ, ηδκ Ακδνααίδα, ημ Πμκηζηυηαζηνμ, ηδκ Πφθμ (Nαοανίκμ), ηα ηάζηνα ηδξ 

Μεεχκδξ, ηδξ Κμνχκδξ ηαζ ηδξ Καθαιάηαξ
31

. Απυ ημ ηιήια αοηυ ηδξ πενζμκήζμο, ιυκμ ηα 

θνμφνζα ηδξ Ανηαδζάξ ζηδ ζδιενζκή Κοπανζζζία ηαζ ημο Αναηθυαμο ζηδκ μνεζκή Ζθεία
32

 

πανέιεκακ εηηυξ ημο εθέβπμο ημοξ, επζδεζηκφμκηαξ ιάθζζηα ζηθδνή ηαζ δζανηή ακηίζηαζδ ζηδ 

ζθμδνή ηαζ ιαηνυπνμκδ - ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ - πμθζμνηία ηςκ Φνάβηςκ
33

. Χζηυζμ, δ 

ηαηάηηδζή ημοξ μθμηθδνχεδηε πζεακυκ ημ αιέζςξ επυιεκμ δζάζηδια, ηαζ ζοβηεηνζιέκα, 

ζφιθςκα ιε ηδκ εθθδκζηή ηαζ βαθθζηή παναθθαβή ημο Χξνληθνῦ ηνῦ Μνξέσο, αθμφ είπε 

πνμδβδεεί δ απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ημοξ Φνάβημοξ ιάπδ ζημκ «Κνύληνπξαλ Διαηώλα ή 

Κεπεζθηαλνύο»
34

, ζε εθαζμθυνμ ηάιπμ ζηδ αμνεζμακαημθζηή Μεζζδκία, ημ θεζκυπςνμ ημο 

                                                 
 
26

 Παπαημζιά 2010, 49 – 50, 68.- Μπανιπανίηζα 2014, 21. Δπίζδξ, ζφιθςκα ιε ημ Χξνληθὸλ ηνῡ Μνξέσο , δ 

ηαηάηηδζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο άνπζζε ιε ημκ Γμοθζέθιμ αιπθίη ηαζ απυ ημ ιένμξ ηδξ Απαΐαξ, εκχ ηαηά ημκ 

ζζημνζηυ Βζθθεανδμοίκμ, ημ ηαηαηηδηζηυ ένβμ άνπζζε απυ ημκ ακζρζυ ημο, μ μπμίμξ εονζζηυιεκμξ ήδδ ζηδ Μεεχκδ, 

ηαηέηηδζε ζε ζοκενβαζία ιε ημπζηυ άνπμκηα ηδξ πενζμπήξ έκα ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ πενζμκήζμο. Χζηυζμ, μ 

απνμζδυηδημξ εάκαημξ ημο ηεθεοηαίμο, ακέηνερε ηδκ ηαηάζηαζδ, ηαεχξ μ οζυξ ηαζ δζάδμπυξ ημο ανκήεδηε κα 

παναπςνήζεζ ημ ιενίδζμ ηςκ ηαηαηηδεέκηςκ εδαθχκ ζημκ Βζθθεανδμοΐκμ. Γζα ηζξ ζπεηζηέξ πδβέξ, αθ. Κμνδχζδξ 

1986, 84 – 91.  
27

 Κμνδχζδξ 1986, 82 – 83.- Κμνδχζδξ 1989, 63. Γζα ημ γήηδια ηδξ ηαηάηηδζδξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο αθ. επίζδξ 

Setton 1976, 24 – 26.  
28

 Lock 1995, 133.- Μπανιπανίηζα 2014, 21. 
29

 Mπανιπανίηζα 2014, 21 ηαζ οπμζδι. 13 (υπμο παθαζυηενδ αζαθζμβναθία).  
30

 Γζα ημ γήηδια ηδξ ακηίζηαζδξ ημο βδβεκμφξ ζημζπείμο αθ. ζπ. Μαθηέγμο 2000, 11.- Νημφνμο-Ζθζμπμφθμο 2005, 

24 – 25. 
31

 Παπαημζιά 2010, 50.- Μπανιπανίηζα 2014, 21. Ακαθμνζηά ιε ημ εέια ηδξ ηαηεφεοκζδξ πμο αημθμφεδζε μ 

ζηναηυξ ηςκ Φνάβηςκ έπμοκ εηθναζηεί δζάθμνεξ απυρεζξ, εη ηςκ μπμίςκ δ επζηναηέζηενδ εεςνεί υηζ δ πνμέθαζδ 

ηςκ δοηζηχκ δοκάιεςκ έβζκε απυ Βμννάκ πνμξ Νυημ, ιε πνχημ ζηαειυ ηδκ Πάηνα, αθ. Κμνδχζδξ 1986, 93 – 100.- 

Lock 1995, 132 – 133.- Λάππαξ 2007, 68 – 69. Γζα ηζξ ηαηαηηήζεζξ ηςκ Φνάβηςκ αθ. επίζδξ Νημφνμο-Ζθζμπμφθμο 

2005, 23.  
32

 Σμ μπονυ ημο Αναηθυαμο, ημ μπμίμ ημπμεεηείηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Κμνδχζδ ζημ ηάζηνμ ηδξ Άθαεκαξ, ζημ υνμξ 

Βμοκμφηα (Μίκεδ) ζηδκ κμηζμακαημθζηή Ζθεία, εθεβπυηακ απυ ημκ ζζπονυ ημπζηυ άνπμκηα Γμλαπαηνή Βμοηζανά, 

αθ. Κμνδχζδξ 1986, 86, 88, 98 – 99. - Κμνδχζδξ 1989,  63, 71 – 74, 83 87.  
33

 Γζα ηα θνμφνζα ηδξ Ανηαδζάξ ηαζ ημο Αναηθυαμο, ηδκ πμθζμνηία ηαζ ηδκ ηαηάηηδζή ημοξ αθ. Κμνδχζδξ 1986, 

86 – 89, 94. Γζα ηδκ ηαφηζζδ ημο αογακηζκμφ ηάζηνμο ημο Αναηθυαμο, αθ. Κμνδχζδξ 1989, 63 – 64.- Παπαημζιά 

2010, 50, οπμζδι. 74. 
34

 Καθμκάνμξ (εηδ.) 1940, ζη. 1723 – 1724. 
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35

. Χξ απμηέθεζια, έκακ πενίπμο πνυκμ αιέζςξ ιεηά απυ ηδκ πηχζδ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ, έκα ζδιακηζηυ ηιήια ηδξ πάθαζ πμηέ αογακηζκήξ επανπίαξ είπε πενζέθεεζ 

πζα ζηδκ θναβηζηή ηονζανπία, πμο κμιζιμπμζήεδηε ανβυηενα ηαζ επίζδια απυ ημοξ Βεκεημφξ ημ 

1209, υηακ επζηονχεδηε δ ζοκεήηδ ηδξ απζέκηζαξ
36

. Κάης απυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ 

δζαιμνθχεδηακ μζ αάζεζξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ανπζημφ πονήκα ημο θαηζκζημφ ηνάημοξ πμο 

επνυηεζημ κα μκμιαζηεί Πνζβηζπάημ ηδξ Απαΐαξ, ιε πνςηεφμοζα ηδκ Ακδνααίδα
37

, αθθά ηαζ μζ 

πνμτπμεέζεζξ εηείκεξ βζα ηδ ααειζαία πνμζάνηδζδ ηαζ ηδξ οπυθμζπδξ πενζμκήζμο, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ Λαηςκίαξ, ζηζξ ηηήζεζξ ηδξ Ζβειμκίαξ· ελαίνεζδ απμηέθεζακ ηα 

θζιάκζα ηδξ Μεεχκδξ ηαζ ηδξ Κμνχκδξ πμο εα πανέιεκακ μνζζηζηά ηάης απυ ημκ έθεβπμ ηςκ 

αεκεηζηχκ δοκάιεςκ
38

.  

ηα επυιεκα έηδ, υηακ μ Γμδεθνείδμξ Βζθθεανδμοίκμξ, ιεηά ηδκ ακαπχνδζδ ημο Γμοθζέθιμο 

αιπθίη βζα ηδκ παηνίδα ημο (1208), είπε απμιείκεζ πζα μ ιμκαδζηυξ δζάδμπμξ ζηδκ ελμοζία, μζ 

θναβηζηέξ δοκάιεζξ ηαηεοεφκεδηακ πνμξ ηδκ ηεκηνζηή ηαζ κυηζα Πεθμπυκκδζμ, εκχ πανάθθδθα 

ζοκεπζγυηακ δ πμθζμνηία ηςκ ηάζηνςκ ηδξ ακαημθζηήξ Πεθμπμκκήζμο
39

. Αζαθήξ παναιέκεζ 

αηυιδ ηαζ ζήιενα δ πνμκμθμβία ηδξ θναβηζηήξ δζείζδοζδξ ζηδ Λαηςκία, υπςξ επίζδξ θζβμζηέξ 

είκαζ ηαζ μζ βκχζεζξ ιαξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ ηαηάηηδζήξ ηδξ, αθμφ δ μθμηθδνςηζηή 

πνυζηηδζδ ηδξ πενζμπήξ πναβιαημπμζήεδηε ζημοξ ηαημπζκμφξ πνυκμοξ. Δηείκμ πμο θαίκεηαζ κα 

βκςνίγμοιε είκαζ υηζ αλζμζδιείςημξ πανάβμκηαξ ηαεοζηένδζδξ ζηζξ επεηηαηζηέξ αθέρεζξ ηςκ 

Φνάβηςκ ζηδ Λαηςκία, ηαζ ζοκαηυθμοεα ζηδ ζηενέςζδ ηδξ επζαμθήξ ημοξ ζημκ ηυπμ, οπήνλε δ 

επενζηή πνμξ αοημφξ δζάεεζδ ημο κηυπζμο ζημζπείμο, ηαζ ηονίςξ ηςκ αηίεαζςκ πθδεοζιχκ ημο 

Σατβέημο ηαζ ημο Πάνκςκα (Σζαθσληά, Χεξζόλεζνο Σαηλάξνπ, Επγόο ησλ Μειηγγώλ) πμο 

έπαζνακ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια εκυξ ζδζυννοειμο ηαεεζηχημξ αοημκμιίαξ
40

· μζ ηάημζημζ 

ηςκ οπμθμίπςκ πενζμπχκ ήηακ ζοζπεζνςιέκμζ βφνς απυ ηδκ ελμοζία ημπζηχκ ανζζημηναηχκ, 

υπςξ μ Λέςκ ηαζ μ Ηςάκκδξ Υαιάνεημξ ηαζ μζ ηνεζξ άνπμκηεξ ηδξ Μμκειααζίαξ, Μαιςκάξ, 

Γαζιμκμβζάκκδξ ηαζ μθζακυξ, πμο είπακ ακαδοεεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζημ πθαίζζμ ηδξ 

απμιείςζδξ ηδξ δοκαηυηδηαξ ημο εθέβπμο ηδξ ηεκηνζηήξ αογακηζκήξ ελμοζίαξ, αημθμοεχκηαξ 

ιάθζζηα ζηδκ πενίπηςζδ ημο Λέμκηα Υαιανέημο ηαζ ηςκ ανπυκηςκ ηδξ Μμκειααζίαξ
41

 ιία 

ακελάνηδηδ ή ιάθθμκ έκα είδμξ διζακελάνηδηδξ πμθζηζηήξ
42

. Ο ζζημνζηυξ Νζηήηαξ Υςκζάηδξ 

επζζδιαίκεζ ζηα βναπηά ημο υηζ ημ εθεφεενμ ηαζ ακοπυηαηημ πκεφια, ηαεχξ ηαζ δ πμθειζηή 

δζάεεζδ ηςκ Λαηχκςκ («ἄλδξεο πνὺ δὲλ ἀγλνῦζαλ ηὴλ ζεὰ ηῆο ἐιεπζεξίαο»), απέηνερε ημοξ 

                                                 
35

 Κμνδχζδξ 1986, 94, 99 – 100. Ζ ιάπδ αοηή απμηεθεί μοζζαζηζηά ηδκ πνχηδ πμθειζηή ζφβηνμοζδ ακάιεζα 

ζημοξ Φνάβημοξ ηαζ ηζξ εκςιέκεξ δοκάιεζξ ηςκ Βογακηζκχκ ηδξ κυηζαξ ηαζ ηεκηνζηήξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηςκ 

Μδθζββχκ ημο Σατβέημο, οπυ ηδκ δβεζία ιάθθμκ ημο Μζπαήθ Α΄ Γμφηα Αββέθμο Κμικδκμφ, ημο Γεζπυηδ ηδξ 

Ζπείνμο, δ μπμία έθδλε ιε ηδκ ζοκηνζπηζηή ήηηα ηςκ ηεθεοηαίςκ: αθ. εκδεζηηζηά Μαθηέγμο 1979, 248 ηαζ 

εζδζηυηενα Κμνδχζδξ 1986, 96, 100 – 106.- Lock 1995, 137.- Λάππαξ 2007, 69 – 70, 74. Γζα ηδκ πενζβναθή ηδξ 

ιάπδξ, αθ.  Καθμκάνμξ (εηδ.) 1940, 74 – 75, ζη. 1715 – 1739.  
36

 Με ηδ ζοκεήηδ ηδξ απζέκηγαξ, πμο οπμβνάθδηε ημ ηαθμηαίνζ ημο 1209, μ Βζθθεανδμοίκμξ ηαημπφνςζε υθδ 

ζπεδυκ ηδκ Πεθμπυκκδζμ, ιε ηδ Βεκεηία κα ηναηά βζα ηδκ ίδζα, ςξ εαθάζζζα ειπμνζηή δφκαιδ, ηδκ Κμνχκδ, ηδ 

Μεεχκδ ηαζ ηζξ εονφηενεξ πενζμπέξ ημοξ, δζαζθαθίγμκηαξ πανάθθδθα ζδιακηζηά πνμκυιζα ζηδκ εδαθζηή 

επζηνάηεζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο, υπςξ βζα πανάδεζβια απαθθαβή απυ ειπμνζημφξ δαζιμφξ ηαζ ημ δζηαίςια 

δζαηήνδζδξ απμεδηεοηζηχκ πχνςκ, αθ. Μαθηέγμο 1979, 249 – 250, 262.- Λαιπνμπμφθμο – Πακμπμφθμο 2000, 59.- 

Νημφνμο-Ζθζμπμφθμο 2005, 25.   
37

 ε επζζημθή ημο Πάπα Ηκκμηέκηζμο ημο Γ΄ πνμξ ημκ Λαηίκμ Παηνζάνπδ ηδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, πμο εζηάθδ ημ 

θεζκυπςνμ ημο 1205,  μ Γμοθζέθιμξ αιπθίη απμηαθείηαζ “princeps totius Achaiae provinciae”: αθ. Setton 1976, 26. 
38

 Μαθηέγμο 1979, 262.- Λαιπνμπμφθμο – Πακμπμφθμο 2000, 59. 
39

 Setton 1976,  25 – 26.- Κμνδχζδξ 1986, 107, 110. 
40

 Μπανιπανίηζα 2014, 22. 
41

 Παπαημζιά 2010, 190, οπμζδι. 565. 
42

 Κμνδχζδξ 1986, 110 – 111.- Μαθηέγμο 2000, 11 – 12.- Simpson 2003, 78.-  Μπανιπανίηζα 2014, 22. 
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Φνάβημοξ ζημ κα εζζαάθμοκ ημ πνχημ δζάζηδια ηδξ ηαηάηηδζδξ ζηδκ πενζμπή
43

. Ζ επενζηή 

πάθζ δζάεεζδ ημο κηυπζμο ζημζπείμο πνμξ ημοξ Λαηίκμοξ απμηοπχκεηαζ ιε ημκ πθέμκ ζαθή ηνυπμ 

ζηδ ιάπδ ημο Κμφκημονα Δθαζχκα, ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ ηαημίηςκ ζημ πθεονυ ηςκ Βογακηζκχκ 

δοκάιεςκ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ ιεηέπεζηα ελεθίλεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ ηαηάηηδζή ηδξ. Θα πνέπεζ 

ςζηυζμ κα ακαθένμοιε εδχ υηζ ελίζμο ζδιακηζηυ πανάβμκηα ηαεοζηένδζδξ αθθά ηαζ 

απμηνμπήξ, θαίκεηαζ κα απμηέθεζακ επζπθέμκ ημ ζδζυιμνθμ ακάβθοθμ ηαζ δ ημπμβναθία ηδξ 

Λαηςκίαξ, ηαεχξ ηαζ δ φπανλδ ημο ζζπονμφ Κάζηνμο ηδξ Μμκειααζίαξ
44

. 

ε ηάεε πενίπηςζδ, δ πνχηδ βκςζηή απυ ηζξ πδβέξ θαηςκζηή πενζμπή πμο θαίκεηαζ κα 

ηαηέθααακ μζ Φνάβημζ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ, πζεακυκ ημ 1209, είπακ εκζςιαηχζεζ ζημκ ημνιυ 

ημο Πνζβηζπάημο ηα ανηαδζηά θνμφνζα ηδξ Βεθζβμζηήξ ηαζ ημο Νζηθίμο
45

, ήηακ δ μπονςιέκδ 

πυθδ ηδξ Λαηεδαζιμκίαξ
46

 («κεγάιε ρώξα ἦηνλ, κὲ πύξγνπο θαὶ κὲ ηεηρία, ὅια κὲ ηό ρνξῆγη…»
47

), 

δ μπμία ανζζηυηακ ηάης ηδκ ελμοζία ημο άνπμκηα Λέμκηα Υαιανέημο
48

 («ὁ δὲ Χακάξεηνο Λέσλ 

ηῆο θνίιεο θξαηῶλ Λαθεδαίκνλνο ηύξαλλνο ἦλ ηῶλ Λαθώλσλ»
49

). Κηζζιέκδ ηαηά ημ ιεβαθφηενμ 

ιένμξ ηδξ εκηυξ ηςκ ηεζπχκ ηδξ Αηνυπμθδξ ηδξ Ανπαίαξ πάνηδξ, επάκς ζε παιδθυ θυθμ 

πθδζίμκ ημο πμηαιμφ Δονχηα, δ άθθμηε αηιαία πυθδ
50

, αθμφ πμθζμνηήεδηε ζηθδνά βζα πέκηε 

ιενυκοπηα, οπέηορε ηεθζηά ζηα πένζα ηςκ Φνάβηςκ
51

. Έπεζηα απυ ηδκ επζηοπή αοηή έηααζδ, μζ 

ηαηαηηδηέξ ζοκέπζζακ ηδκ πνμζπάεεζα δζεφνοκζδξ ημο εθέβπμο ημοξ ηαζ πένακ ηςκ μνίςκ ηδξ 

ημζθάδαξ ημο Δονχηα, αθμφ, υπςξ ιαξ πθδνμθμνεί δ εθθδκζηή παναθθαβή ημο Χξνληθνῦ ηνῦ 

Μνξέσο, επέδναιακ ηαηά ηςκ πενζμπχκ ηςκ Βαηίηςκ, ηδξ Μμκειααζίαξ, ημο Έθμοξ ηαζ ηδξ 

Σζαηςκζάξ, επζδζδυιεκμζ ζε θεδθαζίεξ ηαζ ηαηαζηνμθέξ
52

. Χζηυζμ, δ φπανλδ ημο ζζπονμφ 

Κάζηνμο ηδξ Μμκειααζίαξ θαίκεηαζ υηζ θεζημονβμφζε ιάθθμκ ςξ ηνμπμπέδδ ζηδκ πνμζπάεεζα 

ημοξ κα εειεθζχζμοκ ηδκ ηονζανπία ημοξ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ, βεβμκυξ πμο ζοκέααθε – ακ υπζ 

ηαευνζζε – ζηδκ δζαημπή ηάεε εκένβεζαξ ή, πζεακυηενμ ζημκ πενζμνζζιυ ηςκ ζηναηζςηζηχκ ημοξ 

                                                 
43

 Κμνδχζδξ 1986, 96.- Simpson 2003, 74.  
44

 Simpson 2003, 74 – 75.- Βθ. επίζδξ Πενδζημφθζαξ 2018, 368, οπμζδι. 829. 
45

 Κμνδχζδξ 1986, 107 – 110. 
46

 φιθςκα ιε ημκ Κμνδχζδ, δ ηαηάθδρδ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαηεδαίιμκμξ εα πνέπεζ κα ζοκηεθέζηδηε απυ ημ 1212 

ηαζ ελήξ, αιέζςξ ιεηά απυ ηδκ απυζπαζδ ηςκ θνμονίςκ ηδξ ακαημθζηήξ Πεθμπμκκήζμο (Κυνζκεμξ, Ναφπθζμ, 

Άνβμξ). Δίκαζ αέααζμ πάκηςξ υηζ ημ ηάζηνμ πανέιεκε ζημκ έθεβπμ ημο Λέμκηα Υαιανέημο ιέπνζ ηαζ ηδκ 

διενμιδκία οπμβναθήξ ηδξ ζοκεήηδξ ηδξ απζέκηζαξ, εθυζμκ βίκεηαζ εζδζηή ικεία βζα ηδκ ιεθθμκηζηή ηαηάηηδζδ 

ηδξ πενζμπήξ. Μία δζαθμνεηζηή άπμρδ πνμηείκεζ μ αααίδδξ, μ μπμίμξ ημπμεεηεί ηδκ πανάδμζδ ημο ηάζηνμο ιεηά 

ηδκ ιάπδ ζημκ Δθαζχκα Κμφκημονα, εκχ μ Bon δεκ πζζηεφεζ υηζ δ ηαηάθδρδ ηδξ Λαηεδαίιμκμξ είπε μθμηθδνςεεί 

ιέπνζ ηαζ ημ 1209, έημξ πμο οπμβνάθδηε δ ζοκεήηδ ηδξ απζέκηζαξ: αθ. ζπ. Bon 1969, 66 – 70.- Κμνδχζδξ 1986, 

110 – 111.- Λάππαξ 2007, οπμζδι. 188. 
47

 Καθμκάνμξ (εηδ.) 1940, ζη. 2052 – 2053. 
48

 φιθςκα ιε ηδ ζοκεήηδ ηδξ απζέκηγαξ, μ Βζθθεανδμοίκμξ επζθμνηίζηδηε επίζδξ ιε ηδκ οπμπνέςζδ κα ακαθάαεζ 

μ ίδζμξ πνμζςπζηά ηδκ ηαεοπυηαλδ ηδξ Λαηςκίαξ, ιε ελαίνεζδ ηδκ ήδδ ηαηεηηδιέκδ πενζμπή ηδξ Mola (Μμθάμζ;), 

δ ηαφηζζδ ηδξ μπμίαξ παναιέκεζ αηυιδ ηαζ ζήιενα πνμαθδιαηζηή: αθ. ζπ. Κμνδχζδξ 1986, 110.  
49

 Saint-Guillain 2015, 272 – 273, οπμζδι. 94.  
50

 Καηά ημοξ ιεζμαογακηζκμφξ πνυκμοξ, δ Λαηεδαίιςκ οπήνλε έκα ζδιακηζηυ ειπμνζηυ ηέκηνμ, ζημ μπμίμ 

δζααζμφζακ, εηηυξ απυ ημκ κηυπζμ πθδεοζιυ, Λαηίκμζ έιπμνμζ ηαζ ζδιακηζηυξ ανζειυξ Δαναίςκ, αθ. ζπ. Κμνδχζδξ 

1986,  66.  
51

 πςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί παναπάκς, ιία ιενίδα ζζημνζηχκ, ζηδνζγυιεκδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πνμζθένμοκ δ 

ζοκεήηδ ηδξ απζέκηγαξ ηαζ μ αογακηζκυξ ζζημνζηυξ Υςκζάηδξ, οπμζηδνίγεζ υηζ δ Λαηεδαίιμκα δεκ ιπμνεί κα 

ηαηαηηήεδηε κςνίηενα απυ ημ 1211, εθυζμκ θαίκεηαζ κα ανίζηεηαζ ηάης απυ ημκ αογακηζκυ έθεβπμ: αθ. Κμνδχζδξ 

1986, 110 – 111.   
52

 Καθμκάνμξ (εηδ.) 1940, ζη. 2061 – 2074.- ηζξ πενζμπέξ αοηέξ δζέεεηακ ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ βδξ μζ άνπμκηεξ 

ηδξ Λαηεδαίιμκμξ ηαζ ημο Νζηθίμο, μζ μπμίμζ, εμνοαδιέκμζ απυ ηδκ θεδθαζία ηδξ πενζμοζίαξ ημοξ,  έηακακ 

έηηθδζδ ζημκ Βζθθεανδμοίκμ κα δζαηυρεζ ηζξ επεηηαηζηέξ ημο επζδνμιέξ ζηα ιένδ εηείκα: αθ. ζπ. Κμνδχζδξ 1986, 

109 – 110.- Παπαημζιά 2010, 196, οπμζδι. 586. 
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επζπεζνήζεςκ ηαηά ηα επυιεκδ έηδ
53

. Μυκμ ιεηά ηζξ  ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1220 ηαζ έπεζηα 

δζαθαίκεηαζ απυ ηζξ πδβέξ υηζ ηαηυνεςζακ μζ θναβηζηέξ δοκάιεζξ κα πνμπςνήζμοκ ααεζά εκηυξ 

ηδξ θαηςκζηήξ εκδμπχναξ, δζεζζδφμκηαξ ιέπνζ ημκ Λαηςκζηυ Κυθπμ ηαζ εκδεπμιέκςξ έςξ ηδκ 

απυθδλδ ηδξ πενζμκήζμο ημο Σαζκάνμο. Μάθζζηα, ηαηά ιία άπμρδ, αοηή δ πνμχεδζδ ηςκ 

Φνάβηςκ πζεακυηαηα εοκμήεδηε απυ ηδ θοβή ημο Ηςάκκδ Υαιάνεημο, οπεναζπζζηή ηδξ 

πενζμπήξ ηδξ Μάκδξ, μ μπμίμξ ακαβηάζηδηε κα αθήζεζ ηδκ παηνίδα ημο (1222/1223), θυβς ηςκ 

ακηίλμςκ πμθζηζηχκ ζοκεδηχκ
54

, πνμηεζιέκμο κα ανεζ ηαηαθφβζμ ζημκ Θευδςνμ Γμφηα, ημκ 

ανπδβυ ημο Γεζπμηάημο ηδξ Ζπείνμο
55

. Αηυιδ ηαζ έηζζ υιςξ παναιέκεζ αζαθέξ ζε ηζ ααειυ 

ηαηυνεςζακ κα επζαάθμοκ ηδκ ηονζανπία ημοξ. Έπεζ οπμζηδνζπεεί, αέααζα, πςξ ίζςξ οπήνπε, 

ημοθάπζζημκ υζμκ αθμνά ηδκ πενζμπή ηδξ Μάκδξ, ηάπμζμ είδμξ οπμηοπχδμοξ επζηονζανπίαξ, δ 

μπμία εηπνμζςπείημ απυ θίθα πνμζηείιεκμοξ ζημοξ Λαηίκμοξ βδβεκείξ, πμο είπακ ςξ έδνα ημ 

αογακηζκυ Κάζηνμ ηδξ Μαΐκδξ
56

. Σμ ιυκμ αέααζμ είκαζ υηζ δ πθήνδξ επζηνάηδζδ ηςκ Φνάβηςκ 

ζηδ Λαηςκία επήθεε ιεηά ηδκ ηαηάηηδζδ ημο Κάζηνμο ηδξ Μμκειααζίαξ, δ πνμκμθμβία ηδξ 

μπμίαξ έπεζ εβείνεζ επίζδξ δζάθμνμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ. οβηεηνζιέκα, ιμθμκυηζ ημ Χξνληθὸλ 

ηνῦ Μνξέσο ημπμεεηεί πνμκζηά ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ Μμκειααζίαξ ηδκ πενίμδμ ηδξ δβειμκίαξ ημο 

Γμοθζέθιμο Βζθθεανδμοίκμο, έπεζηα απυ ζηθδνή πμθζμνηία δζάνηεζαξ ηνζχκ εηχκ, μνζζιέκμζ 

ιεθεηδηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ πμθζμνηία δζήνηδζε επηά έηδ, ιεηαεέημκηαξ έηζζ ηδκ διενμιδκία 

πανάδμζήξ ημο ζημοξ πνχημοξ πνυκμοξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1250, εκχ ιζα κευηενδ άπμρδ, 

αιθζζαδηχκηαξ ηζξ παναδυζεζξ ηδξ πδβήξ, ακάβεζ ηδκ απυζπαζδ ημο ηάζηνμο απυ ημοξ 

Φνάβημοξ ανηεηά έηδ κςνίηενα, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1220, επί ηδξ 

δβειμκίαξ ημο πνμηαηυπμο ηαζ αδεθθμφ ημο Γμδεθνείδμο Β΄(1228 – 1246)
57

.  

Αημθμοεχκηαξ ηδκ πανάδμζδ ημο Χξνληθνῦ ηνῦ Μνξέσο, ιε ηδκ άκμδμ ζηδκ ελμοζία ημο 

Γμοθζέθιμο Β΄ Βζθθεανδμοίκμο (1246), εβηαζκζάζηδηε ιία κέα θάζδ ζηναηζςηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ ζημκ θαηςκζηυ πχνμ, δ μπμία είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ μνζζηζηή επζηνάηδζδ ηςκ 

Φνάβηςκ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ ακηζζηεηυιεκδξ πενζμπήξ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο απυ ηδκ Ζβειμκία. Δκημφημζξ, ζφιθςκα ιε ηδκ άπμρδ ηάπμζςκ ιεθεηδηχκ, μ 

Γμοθζέθιμξ ςεήεδηε ζημ κέμ αοηυ εβπείνδια πενζζζυηενμ θυβς ηδξ κέμ-δζαιμνθςεείζαξ 

πμθζηζηήξ ηαηάζηαζδξ ζημκ εθθαδζηυ ηαζ εονφηενμ πχνμ ηαζ θζβυηενμ ελαζηίαξ ηδξ επζδίςλήξ 

ημο κα ηθείζεζ ημκ ηφηθμ ηςκ ηαηαηηήζεςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. Ακηίεεηα ιε υ, ηζ ζοκέααζκε 

πνζκ, ηχνα μζ ζηναηζςηζηέξ επζηοπίεξ ηδξ Αοημηναημνίαξ ηδξ Νίηαζαξ έκακηζ ηςκ Γοηζηχκ ηαζ 

ημο ελίζμο ζδιακηζημφ ακηζπάθμο ηδξ, ημο ακελάνηδημο Βογακηζκμφ Κνάημοξ ηδξ Ζπείνμο 

(Γεζπμηάημ ηδξ Ζπείνμο), πνμηαθμφζακ ιία ζοκεπή ακαζθάθεζα ζημοξ Λαηίκμοξ επζηονίανπμοξ 

ηςκ άθθμηε αογακηζκχκ εδαθχκ, εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Γμοθζέθιμο δδιζμονβμφζακ ημκ θυαμ 

ιίαξ εκδεπυιεκδξ ζηναηζςηζηήξ επέιααζδξ ημο Ηςάκκδ Γ΄ Βαηάηγδ ζηα εδάθδ ημο Πνζβηζπάημο, 

ιέζς ημο θζιακζμφ ηδξ ακοπυηαηηδξ Μμκειααζίαξ, ιε ηδκ μπμία δζαηδνμφζε ζηεκέξ επαθέξ
58

. 

Έηζζ, μ Βζθθεανδμοίκμξ, εηιεηαθθεουιεκμξ ημ λέζπαζια ηδξ πμθειζηήξ ζφβηνμοζδξ ιεηαλφ ηδξ 

Αοημηναημνίαξ ηδξ Νίηαζαξ ηαζ ημο Γεζπμηάημο ηδξ Ζπείνμο, πνμπχνδζε ημ 1246 ζηδκ 

πμθζμνηία ημο ζζπονμφ Κάζηνμο ηδξ Μμκειααζίαξ, δ μπμία έθδλε ιε ηδκ πανάδμζή ημο ζημκ 

ίδζμ απυ ημοξ επζθακείξ άνπμκηεξ Μαιςκά, μθζακυ ηαζ Δοδαζιμκμβζάκκδ
59

. Αοηή δ επζηοπήξ 

                                                 
53

 Κμνδχζδξ 1986, 154, 157. 
54

 φιθςκα ιε ημκ Κμνδχζδ (1986, 180), οπήνπε ζηδκ πενζμπή ηδξ Μάκδξ θαηζκυθζθδ πανάηαλδ ανπυκηςκ, πμο 

αμδεμφζακ ημοξ Φνάβημοξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα επεηηείκμοκ ηδκ ηονζανπία ημοξ ζηα ιένδ αοηά. 
55

 Κμνδχζδξ 1986, 133, 157 (υπμο ηαζ παθαζυηενδ αζαθζμβναθία).- Μαθηέγμο 2000, 11.  
56

 Κμνδχζδξ 1986, 180.- Πενδζημφθζαξ 2018, 368, οπμζδι. 829, 830 (υπμο ηαζ παθαζυηενδ αζαθζμβναθία). 
57

Simpson 2003, 89 – 90, οπμζδι. 19.- Saint-Guillain 2016, 268 – 272.  
58

Κμνδχζδξ 1986, 152.- Simpson 2003, 80, 87.  
59

Λαιπνμπμφθμο – Πακμπμφθμο 2000, 72.- Simpson 2003, 80.-. Παπαημζιά 2010, 191. 
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έηααζδ ηαηάθδρδξ ημο ηάζηνμο ηαηάθενε ηαίνζμ πθήβια ζημ δεζηυ ημο ακοπυηαηημο ιέπνζ 

ηυηε πθδεοζιμφ, ηαεχξ επέθενε ηδκ ηάιρδ ηδξ ακηίζηαζδξ ηςκ βεζημκζηχκ πενζμπχκ ηςκ 

Βαηίηςκ ηαζ ηδξ Σζαηςκζάξ, ηαζ ηδκ επαηυθμοεδ οπμηαβή ημοξ. Πζμ δοζπενήξ ςζηυζμ 

απμδείπεδηε δ οπμηαβή ηςκ θάαςκ ημο Σατβέημο, εθυζμκ δ θνάβηζηδ δζμίηδζδ ακαβηάζηδηε 

κα ηηίζεζ ηνία κέα θνμφνζα, ημκ Μοζηνά, ημ ηάζηνμ ηδξ Μαΐκδξ ηαζ ημ Λεφηηνμ, πνμηεζιέκμο 

κα ημοξ εβηθςαίζεζ ηαζ κα ημοξ ελςεήζεζ ηεθζηά ζηδκ πανάδμζδ, ακ ηαζ ιε υνμοξ εοκμσημφξ
60

. 

Έηζζ, αηυιδ ηαζ ακ δ επζπείνδζδ ζοκηνζαήξ ηαζ ηςκ ηεθεοηαίςκ εοθάηςκ ακηίζηαζδξ 

απμδείπεδηε ιζα ζδζαίηενα πνμκμαυνα ηαζ δφζημθδ οπυεεζδ, ηαεχξ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, 

πνμτπέεεηε ηδκ ελαζθάθζζδ ηαζ ανςβή ζδιακηζημφ ζε ανζειυ ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ 

ζηυθμο, μ Γμοθζέθιμξ ηαηυνεςζε κα επζαάθεζ ηαζ κα ζηαεενμπμζήζεζ ηδκ ηονζανπία ημο
61

. 

Σα βεβμκυηα ςζηυζμ πμο αημθμφεδζακ, επζθφθαλακ δζαθμνεηζηή ηφπδ ζηδκ Λαηςκία, 

δζαθμνεηζηή απυ αοηήκ ηδξ οπυθμζπδξ Πεθμπμκκήζμο, ηαζ ημφημ επεζδή υπζ ιυκμ ηαηαηηήεδηε 

ιε ιεβάθδ ηαεοζηένδζδ, αθθά ηαζ επεζδή πανέιεζκε ζηδκ ηαημπή ηςκ Φνάβηςκ βζα ιζηνυ 

πνμκζηυ δζάζηδια, πνζκ επακέθεεζ ημ 1263 ζε αογακηζκή δζμίηδζδ ιε ηδκ απμαίααζδ ηςκ 

ζηναηεοιάηςκ ημο αδεθθμφ ημο αοημηνάημνα, Κςκζηακηίκμο
62

. Ζ ελέθζλδ αοηή πνμέηορε ςξ 

απυννμζα ηςκ πνμζπαεεζχκ ημο Γμοθζέθιμο Β΄ κα επεηηαεεί ηαζ εηηυξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Ζ 

επζθμβή ημο αοηή ημκ χεδζε κα ειπθαηεί ζηζξ δζαιάπεξ πμο είπακ μλοκεεί ιεηαλφ ημο 

Γεζπμηάημο ηδξ Ζπείνμο ηαζ ηδξ αοημηναημνίαξ ηδξ Νίηαζαξ. ε ζφβηνμοζδ πμο έθααε πχνα ημ 

1259 ζηδκ πεδζάδα ηδξ Πεθαβμκίαξ ζηδ αυνεζα Μαηεδμκία, μζ ζοκαζπζζιέκεξ δοκάιεζξ ηςκ 

Φνάβηςκ ηδξ Απαΐαξ, ημο δεζπμηάημο ηδξ Ζπείνμο ηαζ ημο ααζζθζά ηδξ ζηεθίαξ βκχνζζακ 

ζοκηνζπηζηή ήηηα απυ ημκ ζηναηυ ημο αοημηνάημνα ηδξ Νίηαζαξ Μζπαήθ Ζ΄ Παθαζμθυβμ, ιε 

απμηέθεζια κα αζπιαθςηζζηεί μ Γμοθζέθιμξ Β΄, βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ημο μπμίμο απαζηήεδηε δ 

απυδμζδ ηςκ ηάζηνςκ ηδξ Μμκειααζζάξ, ημο Μοζηνά, ημο ηάζηνμο ηδξ Μεβάθδξ Μαΐκδξ ηαζ 

ημο Γεναηίμο (1261)
63

. Καηυπζκ αοημφ, ιμθμκυηζ μ Βζθθεανδμοίκμξ πνμζπάεδζε κα ηα 

δζεηδζηήζεζ λακά, ηα ηάζηνα πενζήθεακ μνζζηζηά οπυ αογακηζκυ έθεβπμ, πνμζθένμκηαξ ηα 

επέββοα βζα ηδκ ακαηαηάθδρδ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ εδαθχκ ηδξ Λαηςκίαξ, υπμο επνυηεζημ κα 

ζοβηνμηδεεί ανβυηενα ημ Γεζπμηάημ ημο Μμνέςξ, αθθά ηαζ ηζξ αάζεζξ βζα ηδ ααειζαία 

ελάπθςζδ ηδξ αογακηζκήξ πανμοζίαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ
64

. Έηζζ, μζ επυιεκμζ αζχκεξ, ιέπνζ ηαζ 

ηδκ μνζζηζηή εηδίςλδ ηςκ Φνάβηςκ απυ ηδκ Πεθμπυκκδζμ ημ 1430, παναηηδνίγμκηακ απυ ηζξ 

ζοκεπείξ ζοβηνμφζεζξ ηςκ θνάβηζηςκ ηαζ ηςκ αογακηζκχκ δοκάιεςκ, πμο είπακ ςξ ακηίζημζπμ 

ζημπυ ηδ δζαηήνδζδ ηαζ ηδκ ακάηηδζδ ημο εθέβπμο ζηδκ πενζμπή
65

.  

                                                 
60

 Κμνδχζδξ 1986, 154 - 155.  
61

 Πνμημφ μ Βζθθεανδμοίκμξ εηηζκήζεζ ημ ηαηαηηδηζηυ ημο ένβμ, είπε ελαζθαθίζεζ ηδκ αμήεεζα ηςκ οπμθμίπςκ 

Φνάβηςκ ανπδβχκ ηδξ Δοαμίαξ, ηδξ Νάλμο ηαζ ηδξ Κεθαθθμκζάξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ζοκδνμιή ηςκ Βεκεηχκ ιε 

ηέζζενα ηανάαζα: αθ. ζπ. Κμνδχζδξ 1986, 153.   
62

 Κμνδχζδξ 1986, 155, 177.  
63

 Καναβζακκυπμοθμξ 2001, 236, 239 – 241. 
64

 Πενδζημφθζαξ 2018, 78. 
65

 Κμνδχζδξ 1986, 177.- Λαιπνμπμφθμο – Πακμπμφθμο 2000, 60-61. Ζ ιάπδ ηδξ Πεθαβμκίαξ ηαζ δ παναπχνδζδ 

ηςκ ηάζηνςκ ηδξ Λαηςκίαξ οπήνλε ηαίνζμ ηηφπδια βζα ηδκ ζζπφ ηδξ θναβηζηήξ Ζβειμκίαξ. Ζ ηαηάζηαζδ 

πεζνμηένερε αηυιδ πενζζζυηενμ βζα ημοξ Φνάβημοξ, υηακ οπέβναρακ ηδ ζοκεήηδ ημο Βζηένιπμ ημ 1267, ηαεχξ 

δήθςζακ ηδκ οπμηέθεζά ημοξ ζημοξ Ακδεβαομφξ Βαζζθείξ ηδξ Νεάπμθδξ, αθθά ηαζ ανβυηενα, ημ 1348, υηακ 

ζδνφεδηε ημ Γεζπμηάημ ημο Μμνέςξ, ημ μπμίμ άνπζζε κα δδιζμονβεί έκακ αζθοηηζηυ ηθμζυ βφνς απυ ημ θναβηζηυ 

ηνάημξ, απεζθχκηαξ ζε δζανηή αάζδ ηδκ οπυζηαζή ημο. Έηζζ, πνμσυκημξ ημο πνυκμο, δ δβειμκία, ιδκ ιπμνχκηαξ 

πζα κα ακηαπελέθεεζ ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ, ηαηαθφεδηε ημ 1430 απυ ημοξ Παθαζμθυβμοξ, αθ. Γεςνβμπμφθμο-Βέννα - 

Αεακαζμφθδξ 2005, 163. Βθ. επίζδξ Μαθηέγμο 1979, 248 – 255, 270 – 272. – Νημφνμο-Ζθζμπμφθμο 2005, 29 – 32, 

34 – 38, 41 - 58. 
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 1.2.2. Η πποζαπμογή ηηρ Λακυνίαρ ζηην αμςνηική, διοικηηική, οικονομική, 

κοινυνική και εκκληζιαζηική οπγάνυζη ηος Ππιγκιπάηος ηηρ Ασαΐαρ 

Αιέζςξ ιεηά ηδκ ηαηάθδρδ ημο ιεβαθφηενμο ηιήιαημξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, πνχημ ιέθδια ηςκ 

Φνάβηςκ ηαηαηηδηχκ ήηακ δ μνβάκςζδ ηδξ κέαξ ηηήζδξ ημοξ ιε αάζδ ηα δοηζηά πνυηοπα
66

. Χξ 

απμηέθεζια, μζ πνμτπάνπμοζεξ δμιέξ ημο αογακηζκμφ ηαεεζηχημξ οπέζηδζακ ζδιακηζηέξ 

ιεηααμθέξ ακάθμβα ιε ηζξ ημπζηέξ ακάβηεξ ζημ πθαίζζμ επζαμθήξ ημο δζημφ ημοξ ζοζηήιαημξ 

μνβάκςζδξ, ζοβηεηνζιέκα ημο δοηζημφ θεμοδανπζημφ ζοζηήιαημξ, πονήκαξ ημο μπμίμο ήηακ ημ 

θέμοδμ
67

. Αοηυ μοζζαζηζηά ζήιαζκε ααεζέξ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ ηδξ δζμζηδηζηήξ, αιοκηζηήξ ηαζ 

μζημκμιζηήξ μνβάκςζδξ, αθθά ηαζ ιεηααμθέξ ζημ ημζκςκζηυ ηαεεζηχξ ημο ηαηαηηδιέκμο 

αοηυπεμκα πθδεοζιμφ ημο πνζβηζπάημο ηδξ Απαΐαξ. Ζ πενζμπή ηδξ Λαηςκίαξ, ιμθμκυηζ οπήπεδ 

ζηαδζαηά ζηδκ εδαθζηή επζηνάηεζα ηδξ Ζβειμκίαξ, απμηέθεζε επίζδξ πεδίμ εθανιμβήξ ηςκ 

εεζιχκ ηαζ ημο δζηαίμο, πμο πνμένπμκηακ απυ ηδ Γοηζηή Δονχπδ. 

φιθςκα ιε ηδκ εθθδκζηή παναθθαβή ημο Χξνληθνῦ ηνῦ Μνξέσο, ήδδ απυ ημ 1209/10 είπακ 

εκδζαθενεεί μζ κέμζ ηονίανπμζ βζα ηδκ ακαδζμνβάκςζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ, αθμφ 

πνμπχνδζακ ζε ιία ζεζνά απυ εκένβεζεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ, υπςξ δ απμβναθή ηαζ δ ακαηαηακμιή 

ηδξ βδξ ςξ θέμοδςκ, ηαεχξ ηαζ δ δζεοεέηδζδ ημο δζμζηδηζημφ πθαζζίμο
68

, έεεζακ ηα εειέθζα βζα 

ηδκ εβηαείδνοζδ ηςκ κέςκ θεμοδανπζηχκ εεζιχκ
69

. φιθςκα θμζπυκ ιε ημ κέμ θεμοδανπζηυ 

ηαηάζηζπμ (registro), ηα ιέπνζ ηυηε ηαηαηηδεέκηα εδάθδ ηδξ πεθμπμκκδζζαηήξ βδξ δζαζνέεδηακ 

ζε δχδεηα δζμζηδηζηέξ/θμνμθμβζηέξ εκυηδηεξ, ηζξ θεβυιεκεξ βαξνλίεο. Ζ δζμίηδζή ημοξ έδνεοε 

ζε έκα ηάζηνμ ηαζ δυεδηε ζε έκακ θεμοδάνπδ, ημκ βαξόλν, μ μπμίμξ ήηακ άιεζα ελανηδιέκμξ 

απυ ημκ πνίβηζπα
70

. Αημθμφεςξ ηάεε ιία απυ ηζξ αανμκίεξ απμηεθείημ απυ έκακ δζαθμνεηζηυ 

ανζειυ θέμοδςκ, ηα μπμία δζέθενακ ακαιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ηδκ έηηαζδ. Σα θέμοδα αοηά 

δζαιμζνάζηδηακ ζε άημια πμο ελανηχκηακ απυ ημοξ αανυκμοξ (ζενβέκηεξ, ηαααθθάνμζ), ηαζ μζ 

                                                 
66

 Νημφνμο-Ζθζμπμφθμο 2005, 24, 29. 
67

 Μαθηέγμο 1979, 248 – 255, 270 – 272.- Νημφνμο-Ζθζμπμφθμο 2000, 23 – 27. - Νημφνμο 2005, 23 – 27.- 

αααίδδξ 2008, 126.- Παπαημζιά 2010, 78, 87, 128, 331. 
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69

 Ζ ακαδζακμιή ηδξ βδξ ζοκεπαβυηακ ηάπμζεξ παναπςνήζεζξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ Φνάβηςκ, δεδμιέκμο υηζ 

ανίζημκηακ ζε έκακ λέκμ ηυπμ, υπμο αθεκυξ ηονζανπμφζε ανζειδηζηά ημ βδβεκέξ ζημζπείμ ηαζ αθεηένμο οπήνπε ιία 

μιάδα ημπζηχκ ανπυκηςκ, πμο ιμθμκυηζ δέπηδηε κα ζοκενβαζηεί ιε ημοξ κέμοξ ηαηαηηδηέξ, εα ιπμνμφζε εκ 

δοκάιεζ κα απμηεθέζεζ απμθαζζζηζηυ πανάβμκηα απμζηαεενμπμίδζδξ ημο εθέβπμο ηαζ ηδξ ηονζανπίαξ ημοξ. Έηζζ, μζ 

Φνάβημζ, πνμηεζιέκμο κα απμθφβμοκ μπμζαδήπμηε ακηίδναζδ, εεχνδζακ ακαβηαίμ κα ζοιπενζθάαμοκ ημοξ 

ηεθεοηαίμοξ ζηδκ ακαηαηακμιή, αθθά ηαζ κα ιδ είλμοκ ημ πνμτπάνπμκ ηαεεζηχξ ζδζμηηδζίαξ ημοξ, οπυ ημκ υνμ 

αέααζα ηδξ ελαζθάθζζδξ ηδξ οπμηέθεζάξ ημοξ. Χξ απμηέθεζια, πνμέαδζακ ζηδ ζφζηαζδ ιζαξ επζηνμπήξ πμο 

ζοιιεηείπακ ηαζ Έθθδκεξ άνπμκηεξ, πνμηεζιέκμο κα ζοκηαπεεί μ κέμξ ηαηάθμβμξ βαζμηηδζίαξ, ημ registro, πμο 

επζηονχεδηε ημ 1209 ζηδκ Ακδνααίδα, αθ. Λαιπνμπμφθμο – Πακμπμφθμο 2000, 66 – 67. Βθ.  επίζδξ 
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2012, 61. Πανυηζ μζ πθδνμθμνίεξ απυ ηο Χξνληθὸλ ηνῡ Μνξέσο ημπμεεημφκ ηδ ζφκηαλδ ημο ηαηαθυβμο ζηδκ πνχηδ 

θάζδ ηδξ ηαηάηηδζδξ, ιεβάθδ ιενίδα ζζημνζηχκ, ααζζγυιεκδ ζε ιεηαβεκέζηενεξ ιανηονίεξ, οπμζηδνίγεζ υηζ δ 

δζαιμίναζδ ηςκ θεμφδςκ έβζκε ιε αάζδ ημ θεμοδανπζηυ ηαηάζηζπμ πμο ηαηανηίζηδηε ζηα ιέζα πενίπμο ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1220: Παπαημζιά 2010, 87 ηαζ οπμζδι. 232, 98, 99 ηαζ οπμζδι. 271 (υπμο ηαζ παθαζυηενδ 

αζαθζμβναθία).  
70

 Απυ αοηέξ ηζξ αανμκίεξ, μζ πενζμπέξ ηδξ Κμνζκείαξ, ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ημο ιεβαθφηενμο ηιήιαημξ ηδξ Ζθείαξ 

ηαημπονχεδηακ ζημκ Γμδεθνείδμ Α΄ Βζθθανδμοσκμ, εκχ δ πενζμπή ηδξ Ανβμκαοπθίαξ εηπςνήεδηε ζημκ εςκα κηε 
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μπμίμζ εηπνμζςπμφζακ ιία δζαθμνεηζηή ημζκςκζηή ηαηδβμνία, υπςξ εα δμφιε παναηάης
71

. ε 

ακηάθθαβια υθεζθακ κα πανέπμοκ ζημοξ ηονίμοξ ημοξ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ οπδνεζίεξ, έηζζ υπςξ 

ήηακ ηαεμνζζιέκεξ απυ ημ δοηζηυ δίηαζμ, ιε ζοκδεέζηενδ ηδκ πανμπή ζηναηζςηζηήξ αμήεεζαξ
72

, 

εκχ ηαοηυπνμκα ζοκαπμηεθμφζακ ηδκ Κμφνηδ
73

. Δηηυξ υιςξ απυ ημοξ πνμακαθενεέκηεξ 

ζππυηεξ, αλίγεζ επζπθέμκ κα ζδιεζχζμοιε, υηζ εηπςνήζεζξ βαζμηηδζίαξ οπυ ιμνθή θέμοδςκ, δ 

ηαημπή ηςκ μπμίςκ πνμτπέεεηε επίζδξ ζοβηεηνζιέκμοξ υνμοξ, έβζκακ ζηδκ θαηζκζηή Δηηθδζία, 

ζε κέμ αθζπεέκηα ενδζηεοηζηά ηάβιαηα, ηαζ ζε ημπζημφξ άνπμκηεξ, εκχ απμηθείζηδηε απυ ηδ 

δζακμιή, ηαζ άνα απυ ηδ δοκαηυηδηα ζοιιεημπήξ ζημκ δζμζηδηζηυ ιδπακζζιυ ηδξ δβειμκίαξ, ημ 

ιεβαθφηενμ ηιήια ημο ηαηαηηδιέκμο πθδεοζιμφ ηδξ Πεθμπμκκήζμο
74

. Αοηή δ δζμζηδηζηή 

δζαίνεζδ ηδξ πενζμκήζμο, πμο ςξ επζπνυζεεημ ζηυπμ είπε ηδκ ηαθφηενδ ζηναηζςηζηή μνβάκςζδ 

ηαζ αιοκηζηή πνμζηαζία ηδξ κεμζοζηαεείζαξ Ζβειμκίαξ
75

, ικδιμκεφεηαζ ζημ Χξνληθὸλ ηνῦ 

Μνξέσο
76

. Ακάιεζά ημοξ, ιμθμκυηζ ζοζηάεδηακ ζε ιεηαβεκέζηενδ θάζδ, πζεακυκ ηδ δεηαεηία 

ημο 1220
77

, ικδιμκεφμκηαζ ηαζ μζ δφμ θαηςκζηέξ αανμκίεξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα δ αανμκία ημο 

Παζζααά ζηδκ Μάκδ, ηαζ δ αανμκία ημο Γεναηίμο ζημκ Πάνκςκα (Σζαηςκζά), πμο 

παναπςνήεδηακ ιαγί έκακ ανζειυ θέμοδςκ ζε Φνάβημοξ εοβεκείξ
78

. Πνμσυκημξ ημο πνυκμο, ιε 

ηδκ ελάπθςζδ ηδξ ηονζανπίαξ ηςκ Φνάβηςκ ζηδκ οπυθμζπδ Πεθμπυκκδζμ - 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ Λαηςκίαξ –, πμο είπε ςξ επαηυθμοεμ ηδ δδιζμονβία κέςκ θέμοδςκ 

ηαζ άνα ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ημοξ, ημ εκ θυβς δζμζηδηζηυ ζπήια ακαπνμζανιυζηδηε ηαζ 

επζαθήεδηε ζηζξ κέεξ εδαθζηέξ ηηήζεζξ
79

. Έηζζ, μζ εκαπμιείκαζεξ πενζμπέξ ηδξ Λαηςκίαξ 

εκζςιαηχεδηακ ζημκ δζμζηδηζηυ ιδπακζζιυ ηαζ έκα ιένμξ ηςκ εδαθχκ ηδξ πενζήθεε ζηδκ 

πενζμοζία ημο Βζθθεανδμοίκμο ςξ πνμζςπζηυ ημο θέμοδμ (Μοζηνάξ, Κάζηνμ Μαΐκδξ), μ 

μπμίμξ, αέααζα, είπε ζηδκ ηαημπή ημο επίζδξ ηζξ ηαζηεθθακίεξ ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ημο 

Υθειμοηζίμο
80

. Φέμοδα ζηδ Λαηςκία παναπςνήεδηακ επζπθέμκ ηαζ ζηζξ ημπζηέξ ανπμκηζηέξ 

μζημβέκεζεξ ηδξ Μμκειααζίαξ, ςξ ακηαιμζαή βζα ηδκ «κμιζιμθνμζφκδ» ημοξ ζημ κέμ 

ηαεεζηχξ
81

.  

H εβηαείδνοζδ ημο θεμοδαθζημφ ζοζηήιαημξ είπε ςξ θοζζηυ επαηυθμοεμ ηδκ ακαδζάνενςζδ 

ηςκ ημζκςκζηχκ δμιχκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, δεδμιέκμο υηζ ηδκ επμπή εηείκδ δεκ οπήνπακ 

δζαηνζηά υνζα ακάιεζα ζημκ ημζκςκζημμζημκμιζηυ ηαζ πμθζηζηυ πχνμ. Οζ ηαηαηηδηέξ, βαθθζηήξ 

ηονίςξ ηαηαβςβήξ, ιεηειθφηερακ ζηα εδάθδ ημ βκχνζιμ ζε αοημφξ, ςξ ιέθδ εοβεκχκ-

πμθειζζηχκ ηδξ ιεζαίαξ θεμοδανπζηήξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ, ηθεζζηυ ημζκςκζηυ ζφζηδια 

μνβάκςζδξ, πμο ημ παναηηήνζγακ «μζ πνμζςπζημί δεζιμί ελάνηδζδξ εκυξ ακενχπμο απυ έκακ 

άθθμ, αθθά ηαζ δ αοζηδνά ζενανπδιέκδ δζάνενςζδ ζε ελανηδιέκμοξ οπμηεθείξ ηαζ αοεέκηεξ 

ηονίμοξ»
82

. Δπνυηεζημ δδθαδή βζα έκα άηαιπημ ιμκηέθμ ημζκςκζηήξ δζαζηνςιάηςζδξ, 

δζαθμνεηζηυ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκυ ημο ζε ζπέζδ ιε ημ αογακηζκυ, ηαεχξ απέηνεπε ηδκ ακέθζλδ 

ηαζ είπε επζπηχζεζξ ζημ αημιζηυ ηαεεζηχξ, εκχ ηαοηυπνμκα ηαεζένςκε δζαηνζηά υνζα ακάιεζα 
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ζημκ ηονίανπμ ηαζ ημκ οπμηεθή
83

. φιθςκα θμζπυκ ιε αοηυ, ζηα ακχηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα 

ηδξ θεμοδαθζηήξ ποναιίδαξ ανζζηυηακ μ πνίβηζπαξ ηαζ μζ έκηεηα αανυκμζ, ηαζ ηαηυπζκ μζ 

θεμοδάνπεξ απθήξ οπμηέθεζαξ
84

. Μάθζζηα, μζ ζδζυηδηεξ ηαζ δ εέζδ ηςκ ιεθχκ ηςκ ημζκςκζηχκ 

αοηχκ ηάλεςκ είπακ ηθδνμκμιζηυ παναηηήνα, εκχ μζ δζηαζμδμζίεξ νοειίγμκηακ ζφιθςκα ιε ημ 

θεμοδανπζηυ δίηαζμ, ημκ ηχδζηα ηςκ «Αζζζγχκ ηδξ Ρςιακίαξ», πμο εζζήπεδ απυ ηδκ 

ζηαονμθμνζηή Ακαημθή ζηδ κέα ηηήζδ
85

. ηδ αάζδ πάθζ ημο ημζκςκζημφ αοημφ ζπήιαημξ, 

αιέζςξ ιεηά απυ ημοξ ηαημίημοξ ηςκ πυθεςκ ηαζ ημοξ ειπυνμοξ – ηαηδβμνία ζηδκ μπμία 

εββνάθμκηαζ ααειζαία κεμαθζπεέκηεξ αθθμβεκείξ έπμζημζ, ηονίςξ απυ ηδκ ζηαθζηή πενζυκδζμ 

(Δκεημί, Γεκμοάηεξ, Φθςνεκηζκμί η.ά.)
86

 -, ανίζημκηακ μζ αζθθάκμζ ή πάνμζημζ, δδθαδή μ βδβεκήξ 

ζηδκ πθεζμκυηδηα πθδεοζιυξ
87

. Βέααζα, είκαζ αθήεεζα υηζ πανά ηδκ επζαμθή αοημφ ημο 

ημζκςκζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ημο θεμοδανπζημφ δζηαίμο, δ πνμτπάνπμοζα ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ 

ημο αογακηζκμφ ηαεεζηχημξ δζαηδνήεδηε ηαηά πενίπηςζδ, ιμθμκυηζ ιε ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ, 

βεβμκυξ πμο ενιδκεφεηαζ απυ ηδκ πμθζηζηή ηςκ Φνάβηςκ κα ελαζθαθίζμοκ ηδκ εοιέκεζα ηδξ 

ημπζηήξ ανζζημηναηίαξ ηαζ κα πνμζεββίζμοκ ημκ ηαηά πμθφ πμθοπθδεέζηενμ βδβεκή πθδεοζιυ, 

πνμηεζιέκμο κα εειεθζχζμοκ ηδκ ηονζανπία ημοξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ
88

. Έηζζ, εηείκμζ μζ 

Βογακηζκμί ιεβαθμβαζμηηήιμκεξ, ηὸ ἀξρνληνιόγη ηνῦ Μνξέσο
89

, πμο απμδέπηδηακ ηδκ πμθζηζηή 

ελμοζία ηςκ Φνάβηςκ δίκμκηαξ θεμοδανπζηυ υνημ πίζηδξ ηαζ οπμηέθεζαξ ζημκ πνίβηζπα, εηηυξ 

υηζ δζαηήνδζακ ηζξ αβνμηζηέξ ζδζμηηδζίεξ ημοξ ιε αάζδ ηζξ δζαηάλεζξ ημο αογακηζκμφ δζηαίμο, 

ελαζθάθζζακ ηδκ έκηαλή ημοξ ζηα ηαηχηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα ηςκ θεμοδανπχκ ηαζ, 

αημθμφεςξ, ακέθααακ ημκ νυθμ ημοξ ζηα ημπζηά δζμζηδηζηά πνάβιαηα
90

. Μάθζζηα, ιέζα απυ ηζξ 

επαθέξ ημοξ ηαζ ηζξ ζοκδζαθθαβέξ ημοξ ιε ημοξ Φνάβημοξ ακαπηφπεδηακ ααειζαία ζπέζεζξ 

ζοκεκκυδζδξ ηαζ ζφιπθεοζδξ, πμο μδήβδζακ αηυιδ ηαζ ζηδ ζφκαρδ ιζηηχκ βάιςκ ακάιεζά 

ημοξ, απυ υπμο πνμέηορακ μζ θεβυιεκμζ «βαζιμφθμζ»
91

. Πανάθθδθα, ηάπμζεξ πενζμπέξ πμο 

ακηέηαλακ ζεεκανή άιοκα απέκακηζ ζημκ ηαηαηηδηή, ηαζ υπζ ιυκμ, ακηζιεηςπίζηδηακ απυ ημο 

Φνάβημοξ ιε ζπεηζηά δζαθθαηηζηυ ηνυπμ ή ηαζ ιε ηάπμζα ακμπή
92

. ηδ Λαηςκία, ζοβηεηνζιέκα, 

βκςνίγμοιε απυ ηζξ πδβέξ υηζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Μμκειααζίαξ, μ 

πθδεοζιυξ ηδξ Σζαηςκζάξ ηαζ ηα ζθααζηά θφθα ημο Σατβέημο, ιμθμκυηζ πενζέπεζακ ζηδκ ηάλδ 

ηςκ αζθθάκςκ, είπακ ιία ζαθχξ πζμ εοκμσηή ιεηαπείνζζδ έκακηζ άθθςκ, ηαευηζ απαθθάπεδηακ 

απυ ηζξ πενζζζυηενεξ θεμοδαθζηέξ ή θμνμθμβζηέξ επζαανφκζεζξ, εηηυξ, αέααζα, απυ ηδκ 

οπμπνέςζδ ηδξ πνμζθμνάξ ζηναηζςηζηήξ αμήεεζαξ ζημοξ Φνάβημοξ ζε ηαζνυ πμθέιμο
93

.   

Ζ θαηζκζηή ηαηίζποζδ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ επέθενε υπςξ ήηακ θοζζηυ ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ 

ηαζ ζημκ εηηθδζζαζηζηυ ημιέα, δεδμιέκμο υηζ οπεφεοκδ ηχνα βζα ηα ημπζηά γδηήιαηα ήηακ δ 

Δηηθδζία ηδξ Ρχιδξ, πμο απυ ηαζνυ μναιαηζγυηακ ηδκ Έκςζδ ηςκ Δηηθδζζχκ ηαζ ηδκ οπμηαβή 
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ηςκ μνεμδυλςκ «ζπδιαηζηχκ» ζε αοηήκ
94

. Μμθμκυηζ δεκ ζδιεζχεδηακ μοζζαζηζηέξ αθθαβέξ 

ζηδ δζάνενςζδ ηδξ Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ, μζ δζαεέζζιεξ πδβέξ δείπκμοκ υηζ δ ζοκηνζπηζηή 

πθεζμρδθία ημο ακχηενμο ηθήνμο ηδξ, ανκμφιεκδ κα δδθχζεζ ηδκ οπμηαβή ηδξ ζηδκ Παπζηή 

Δηηθδζία ηαζ κα ζοιιμνθςεεί ιε ηδ κέα επζαεαθδιέκδ ζοκεήηδ, ηθήεδηε κα απμιαηνοκεεί 

απυ ηζξ οθζζηάιεκεξ ιδηνμπμθζηζηέξ ηαζ επζζημπζηέξ έδνεξ, ηζξ μπμίεξ ηαηέθααακ ζπεδυκ 

αιέζςξ Λαηίκμζ ανπζενείξ, εκχ δ εηηθδζζαζηζηή πενζμοζία δεζιεφηδηε
95

. Κάης απυ αοηέξ ηζξ 

ζοκεήηεξ, Λαηίκμζ εβηαηαζηάεδηακ επίζδξ ζημοξ επζζημπζημφξ εχημοξ ηδξ Λαηςκίαξ, εκχ 

αημθμφεςξ μζ επζζημπέξ ηδξ (δ επζζημπή ημο Έθμοξ, ηδξ Μμκειααζίαξ, ημο Αιοηθίμο, ηδξ 

Μαΐκδξ ηαζ δ ιέπνζ ηυηε ιδηνυπμθδ ηδξ Λαηεδαζιμκίαξ
96

) ηέεδηακ πνμσυκημξ ημο πνυκμο ηάης 

απυ ημκ έθεβπμ ηςκ θαηζκζηχκ ανπζεπζζημπχκ ηδξ Κμνίκεμο ηαζ ηδξ Πάηναξ, ηδξ πνχηδξ 

θαηζκζηήξ ανπζεπζζημπήξ (1205) πμο ζοζηάεδηε ηαη‟ εκημθή ημο πάπα Ηκκμηέκηζμο
97

, ηαζ ιίαξ εη 

ηςκ επηά εηηθδζζαζηζηχκ αανμκζχκ, πμο ζδνφεδηακ ηδκ επαφνζμ ηςκ πνχηςκ ηαηαηηήζεςκ
98

. 

Δκημφημζξ, δ θαηζκζηή εηηθδζία άνπζζε ζφκημια κα οθίζηαηαζ ιεηααμθέξ, ηονίςξ ςξ πνμξ ηδκ 

έηηαζή ηδξ
99

. ε υ, ηζ αθμνά, ηέθμξ, ηδκ οπυθμζπδ ιενίδα ηςκ ηθδνζηχκ ηαζ ημκ μνευδμλμ 

πθδεοζιυ, δ ηαηάζηαζδ ήηακ ιάθθμκ πζμ εοκμσηή. Ακηίεεηα πνμξ ημοξ μνευδμλμοξ ανπζενείξ, μ 

ηαηχηενμξ ηθήνμξ έιεζκε ζπεδυκ αθχαδημξ απυ ηζξ κέεξ ελεθίλεζξ, ηαεχξ υπζ ιυκμ δεκ 

ακαβηάζηδηε κα εβηαηαθείρεζ ηδ εέζδ ημο, αθθά δζαηήνδζε ηαζ ηδκ ζδζμηηδζία ημο, ιε ααζζηή 

πνμτπυεεζδ υιςξ ηδκ ηαηααμθή εζδζημφ θυνμο
100

. Σμ βδβεκέξ ζημζπείμ δεκ οπμπνεχεδηε πάθζ 

κα αζπαζηεί ημ δοηζηυ δυβια, ζε ακηίεεζδ ιε άθθεξ θαηζκμηναημφιεκεξ πενζμπέξ
101

, βεβμκυξ πμο 

οπαβμνεφηδηε απυ ηδκ πμθζηζηή ηςκ Φνάβηςκ κα ηαηεοκάζμοκ ή, ιάθθμκ, κα ηάιρμοκ εη 

πνμμζιίμο μπμζαδήπμηε πζεακή ακηίδναζδ
102

. Έηζζ, αηυιδ ηαζ εάκ εβηαηαζηάεδηακ Λαηίκμζ 

ηθδνζημί ζηα εδάθδ ηδξ Λαηςκίαξ, υπςξ ηαζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, μ μνευδμλμξ πθδεοζιυξ 

ηαηάθενε κα δζαηδνήζεζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ακαθθμίςημ ημ δυβια ημο
103

, ημ μπμίμ, αλίγεζ κα 

ημκζζηεί εδχ, απμηεθμφζε, εηηυξ απυ ημ ααζζηυ ζηήνζβια βζα ηδκ επζαίςζή ημο, ημ ιέζμκ 
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έηθναζδξ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ζδζαζηενυηδηαξ, δζαθμνμπμίδζδξ ηαζ απμζηνμθήξ ημο έκακηζ ηςκ 

«αηάεανηςκ» νςιαζμηαεμθζηχκ Γοηζηχκ
104

. 

ζμκ αθμνά ηδκ ημπζηή μζημκμιία ηδξ Πεθμπμκκήζμο, μζ Φνάβημζ δεκ πνμπχνδζακ ζηδκ 

αθθαβή ημο παναηηήνα ηδξ, πμο ήηακ ςξ επί ημ πθείζημκ αβνμηζηυξ. Δλάθθμο, δ ιμνθή αοηήξ 

ηδξ μζημκμιίαξ εκανιμκίγμκηακ πθήνςξ ιε ημοξ θεμοδανπζημφξ εεζιμφξ, εθυζμκ δ ηαημπή ηαζ δ 

εηιεηάθθεοζδ ηδξ βδξ, πμο είπε ιμζναζηεί ζημοξ θεμοδάνπεξ οπυ ηδ ιμνθή θέμοδςκ, 

απμηεθμφζε, εηηυξ απυ εββφδζδ βζα ηδκ ημζκςκζηή ημοξ ακαβκχνζζδ ηαζ οπενμπή, ηδ ααζζηή 

πδβή εζζμδήιαημξ ηαζ απυηηδζδξ πθμφημο
105

. Χξ απμηέθεζια, ηφνζμ ιέθδια ηαζ απχηενμξ 

ζηυπμξ ηςκ θεμοδανπχκ ήηακ δ ειπμνία ηαζ δ δζάεεζδ ηςκ παναβμιέκςκ απυ ημοξ αζθθάκμοξ 

ημοξ βεςνβζηχκ ηαζ ηηδκμηνμθζηχκ πνμσυκηςκ, ηα μπμία πνμςεμφζακ ζηζξ εηήζζεξ 

ειπμνμπακδβφνεζξ αθθά ηαζ ζηδ Γφζδ, ιέζς ηςκ ζδιακηζηχκ θζιακζχκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, 

υπςξ δ Γθανέκηγα ηαζ δ Πάηνα
106

. Απυ ηζξ ανπεζαηέξ πδβέξ πνμηφπηεζ επζπθέμκ υηζ δζαηίκδζδ 

ηαζ αβμναπςθδζία ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ βζκυηακ επίζδξ εκηυξ ηςκ μνίςκ ημο εηάζημηε 

θέμοδμο ή αανμκίαξ, ιε ηδκ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία αβμνχκ εκηυξ ημο ηάζηνμο
107

. Γζα ηδ 

Λαηςκία, ιμθμκυηζ δεκ βίκεηαζ ηάπμζα ζδζαίηενδ ικεία ζηζξ πδβέξ αοηήξ ηδξ πενζυδμο, 

βκςνίγμοιε απυ παθαζυηενεξ ιανηονίεξ υηζ δ πενζμπή πανήβε πθδεχνα πνμσυκηςκ, υπςξ θάδζ, 

εθζέξ ιέθζ, ααιαάηζ, ζηαθίδα, θνμφηα η.ά, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζηζξ ζδιακηζηέξ βυκζιεξ 

εηηάζεζξ πμο δζέεεηε δ εκδμπχνα, υπςξ δ πεδζάδα ηδξ Λαηεδαίιμκμξ, ημο Έθμοξ ηαζ ηςκ 

Μμθάςκ, αθθά ηαζ ζηζξ εθαζμθυνεξ πενζμπέξ, υπςξ δ Μάκδ
108

. Δπίζδξ απμηεθμφζε πνυζθμνμ 

έδαθμξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ, εκχ δζέεεηε επζπθέμκ εηηεηαιέκεξ δαζζηέξ πενζμπέξ, 

απυ υπμο ελαζθαθίγμκηακ ηα απαναίηδηα πνμσυκηα, υπςξ δ λοθεία
109

. Σέθμξ, ακάιεζα ζηα 

πνμσυκηα πμο ικδιμκεφμκηαζ, είκαζ ημ ηναζί ηδξ Μμκειααζίαξ, ημ μπμίμ ζημοξ ηαημπζκμφξ 

αζχκεξ επνυηεζημ κα βκςνίζεζ ιεβάθδ απήπδζδ ζημκ δοηζηυ ηυζιμ
110

.  

Καηαθδηηζηά, ακαθμνζηά ιε ηδκ ημζκςκζηή γςή ηςκ Φνάβηςκ, αοηή ζημζπεζμεεημφκηακ 

ηονίςξ βφνς απυ ημ ηάζηνμ. ηακ μζ ζοκεήηεξ επέηνεπακ ζημοξ ίδζμοξ κα απέπμοκ απυ ηζξ 

θεμοδαθζηέξ οπμπνεχζεζξ απέκακηζ ζημκ ηφνζμ ημοξ
111

, ηαηέθεοβακ ζε δζαζηεδάζεζξ πμο ήηακ 

άιεζα ζοκοθαζιέκεξ ιε ηζξ δοηζηέξ ζοκήεεζεξ πμο είπακ ιεηαθένεζ ζηδ κέα ημοξ παηνίδα. ημ 

Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο βίκμκηαζ ζοπκέξ ακαθμνέξ ηέημζςκ εηδδθχζεςκ, ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηα 

ζππμηζηά αβςκίζιαηα
112

. Σα πθέμκ ζδζαίηενα αβςκίζιαηα ελ αοηχκ ήηακ δ γηόζηξα ηαζ μ 

ηνξλεκέο, βκςζηά ήδδ ζημ Βογάκηζμ ελαζηίαξ ηςκ επαθχκ ημο ιε ηδ Γφζδ, πμο ζοκίζηακημ ζε 

ζοιπθμηέξ ακάιεζα ζε πεγμφξ ή ζππείξ μζ μπμίμζ ηναημφζακ δζάθμνα είδδ υπθςκ
113

. 

Ακαπαναζηάζεζξ ηςκ δοηζηχκ αοηχκ ζοκδεεζχκ εκδεπμιέκςξ απμηεθεί ηαζ δ ημζπμβναθία ημο 

13μο αζχκα ζημκ κάνεδηα ημο Παθαζμιμκάζηδνμο ημο Βνμκηαιά ζηδ Λαηςκία, ημκηά ζημ 

Κάζηνμ ημο Γεναηίμο, υπμο απεζημκίγμκηαζ δφμ ακηςπέξ μιάδεξ απυ έθζππμοξ ζηναηζςηζημφξ 
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αβίμοξ
114

. Μάθζζηα, υπςξ επζζδιαίκεζ δ Καεδβήηνζα μθία Καθμπίζδ-Βένηδ, δ επζθμβή ημο 

εζημκμβναθζημφ αοημφ εέιαημξ βζα ηδ δζαηυζιδζδ μνευδμλςκ  καχκ ανίζηεζ εονεία δζάδμζδ 

ζηδκ θναβημηναημφιεκδ αθθά ηαζ, ανβυηενα, ζηδ αογακηζκή Λαηςκία, βεβμκυξ πμο 

ηαηαδεζηκφεζ δοηζηέξ επζδνάζεζξ ηαζ επζννμέξ ζημοξ βδβεκείξ, ςξ απμηέθεζια ηδξ ζοκφπανλδξ 

ημοξ ιε ημοξ Φνάβημοξ
115

. Δπζπθέμκ, ημ εκδζαθένμκ ηςκ Φνάβηςκ ζηνεθυηακ βφνς απυ ημ 

ηοκήβζ
116

, εκχ ζδιακηζηή εέζδ ζηζξ εηδδθχζεζξ ημοξ ηαηείπακ επίζδξ μζ ημζκέξ βζμνηέξ ιε ημοξ 

βδβεκείξ, πμο έανζζηακ ηδκ έηθναζή ημοξ ζηζξ ειπμνμπακδβφνεζξ (βαθθ. panjours, απ‟ υπμο ηαζ 

μ πακγμονθζζιυξ)
117

. 

Ακαηεθαθαζχκμκηαξ, δ Πεθμπυκκδζμξ απμηέθεζε πνυζθμνμ έδαθμξ βζα ηδκ εβηαείδνοζδ 

ιίαξ απυ ηζξ ιαηνμαζυηενεξ δοηζηέξ θναβηζηέξ δβειμκίεξ ζημκ ιεζμβεζαηυ πχνμ, πμο 

αημθμφεδζε ηδκ ηαηάθοζδ ηδξ πνςηεφμοζαξ ηαζ ηδξ αογακηζκήξ ανπήξ απυ ημοξ ζηαονμθυνμοξ, 

ημ 1204. Πανά δε ηζξ αθθεπάθθδθεξ δζαηοιάκζεζξ ηαζ ηονίςξ ηζξ ανκδηζηέξ ελεθίλεζξ πμο 

αημθμφεδζακ ιεηά ημ 1260, ιε αθεηδνία ηδκ ακαηαηάθδρδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ απυ ημοξ 

Βογακηζκμφξ ημ 1261, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ απχθεζα ηςκ θαηςκζηχκ εδαθχκ, ημ πνζβηζπάημ 

ηαηυνεςζε κα δζαηδνδεεί βζα πενίπμο δφμ αζχκεξ ιέπνζ ηδκ μνζζηζηή ηαηάθοζή ημο απυ ημ 

Γεζπμηάημ ημο Μμνέςξ.  

πςξ είδαιε, δ ηαηάηηδζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, πμο οπήνλε απμηέθεζια πμθθχκ 

παναβυκηςκ, υπςξ δ ημπμβναθία ηαζ δ ιεζςιέκδ ή αζοκηυκζζηδ ακηίζηαζδ ημο βδβεκμφξ 

πθδεοζιμφ ηαζ ιάθζζηα μνζζιέκςκ ανπυκηςκ, ιε ελαίνεζδ ηδ Λαηςκία ηαζ ηζξ πενζμπέξ ηδξ 

ακαημθζηήξ πενζμκήζμο, ζοκεπέθενε ζδιακηζηέξ ακαηαηαηάλεζξ ηαζ ελεθίλεζξ ζημκ πχνμ, 

ιεηααάθθμκηαξ ηαζ επδνεάγμκηαξ υπζ ιυκμ ηζξ πνμτπάνπμοζεξ ημζκςκζημπμθζηζηέξ δμιέξ αθθά 

ηαζ ηδκ πμθζηζζιζηή θοζζμβκςιία ημο ηυπμο. Με ηφνζμ γδημφιεκμ ηδ δδιζμονβία ιίαξ κέαξ 

δβειμκίαξ δοηζημφ ηφπμο, δ πενζυκδζμξ ιεηαηνάπδηε ζε πεδίμ οπμδμπήξ κέςκ, βαθθυθςκςκ ηαζ 

άθθςκ επμίηςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζε πχνμ εζζαβςβήξ δοηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ εεζιχκ, ηάπμζςκ 

αβκχζηςκ ιέπνζ ηυηε ζημ Βογάκηζμ, πμο ανίζημκηακ ζε πθήνδ εκανιυκζζδ ιε ηζξ θεμοδαθζηέξ 

ανπέξ ηαζ ζοκήεεζεξ ηςκ Φνάβηςκ. Βέααζα, ζε ακηζδζαζημθή ιε άθθεξ θαηζκμηναημφιεκεξ 

πενζμπέξ, δζαηδνήεδηε ζημ ιέηνμ ημο δοκαημφ δ πνμτπάνπμοζα πανάδμζδ ηαζ ημ αογακηζκυ 

δίηαζμ, εκχ δ ενδζηεοηζηή εθεοεενία δεκ είηηδηε ζε ζδιακηζηυ ααειυ, ακ ηαζ ιε ηάπμζμοξ 

πενζμνζζιμφξ, πμο αθμνμφζακ ημκ ακχηενμ ηονίςξ ηθήνμ. Σαοηυπνμκα, επζηνάπδηε δ 

πνυζααζδ ηδξ άνπμοζαξ αογακηζκήξ ηάλδξ ζηδκ θεμοδανπζηή ζενανπία ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ζηα 

δζμζηδηζηά πνάβιαηα. Σμφημ απμδυεδηε ζηδκ πμθζηζηή ηςκ Φνάβηςκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, μζ 

μπμίμζ, έπμκηαξ επίβκςζδ ηδξ ζζπκήξ ημοξ πανμοζίαξ έκακηζ ημο κηυπζμο πθδεοζιμφ, 

πνμηίιδζακ κα αημθμοεήζμοκ ημκ δνυιμ ημο ζοιαζααζιμφ ηαζ ηδξ ακμπήξ απέκακηζ ζημοξ 

βδβεκείξ.  

θα αοηά μδήβδζακ ααειζαία ζηδ δζαιυνθςζδ εκυξ ζδζυηοπμο πενζαάθθμκημξ ζημκ πχνμ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο, ημ μπμίμ πνμζδζμνζγυηακ άθθμηε απυ έκα ηθίια ζφιπκμζαξ ηαζ ζοιαίςζδξ ηςκ 

δφμ δζαθμνεηζηχκ ηυζιςκ, ηαζ ηονίςξ ακάιεζα ζημοξ δοηζημφξ επζηονίανπμοξ ηαζ ηδ αογακηζκή 

άνπμοζα ηάλδ, πμο δ αθθδθεπίδναζή ημοξ θακενχκεηαζ ζηδκ ηέπκδ, ηζξ ζοκήεεζεξ ηαζ 

παναδυζεζξ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ επζιζλίεξ, ηαζ άθθμηε απυ έκα ηθίια ακμπήξ ηαζ απμλέκςζδξ, ηυζμ 

απυ ηδκ πθεονά ηςκ αοημπευκςκ υζμ ηαζ ηςκ ηαηαηηδηχκ, ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαηήνδζδξ ηαζ 

πενζπανάηςζδξ ηςκ δζηχκ ημοξ πμθζηζζηζηχκ ηονίςξ παναηηδνζζηζηχκ, υπςξ δ ενδζηεία ηαζ δ 

βθχζζα, πμο είπε ςξ επαηυθμοεμ ηδ δδιζμονβία δφμ δζαηνζηχκ μιάδςκ: «Λαηίκμζ – ηαεμθζημί» 
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ηαζ «Έθθδκεξ – μνευδμλμζ».  ιςξ, παν‟ υθα αοηά, είκαζ αθήεεζα υηζ μζ αογακηζκμί εεζιμί ηαζ δ 

πανάδμζδ απμδείπηδηακ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο πζμ ζζπονμί ηαζ ιε ιεβαθφηενδ αθμιμζςηζηή 

δφκαιδ, ελαζηίαξ ηονίςξ ηδξ ανζειδηζηήξ οπενμπήξ ημο βδβεκμφξ ζημζπείμο, ιε απμηέθεζια κα 

επζθένμοκ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηα παναηηδνζζηζηά ημο επείζαηημο ηαεεζηχημξ, αθθά ηαζ κα 

αζηήζμοκ ζδιακηζηέξ επζδνάζεζξ ζηδκ «ημοθημφνα ηςκ Λαηίκςκ»
118

. 

Ακαθμνζηά ιε ηδ Λαηςκία, αοηή εκηάπεδηε επίζδξ ζημ κέμ πμθζηζηυ ηαζ ημζκςκζηυ – 

μζημκμιζηυ ηαεεζηχξ πμο επέααθακ μζ κέμζ ηονίανπμζ, επδνεάγμκηαξ ηζξ πνμτπάνπμοζεξ δμιέξ 

ηδξ. Δκημφημζξ, ηα κέα επείζαηηα ζημζπεία δεκ πνυθααακ πζεακυκ κα εκζςιαηςεμφκ ζημκ ηυπμ 

αοηυ, αθεκυξ επεζδή δ θναβηζηή ηονζανπία οπήνλε ζφκημιδ ηαζ αθεηένμο επεζδή δ Λαηςκία 

εζζήθεε πάθζ ζηδ ζθαίνα ηςκ Βογακηζκχκ, μζ μπμίμζ δζαιυνθςζακ ζηα εδάθδ ηδξ έκα απυ ηα 

ζδιακηζηυηενα ηναηζηά ιμνθχιαηα ηδξ επμπήξ, ημ Γεζπμηάημ ημο Μμνέςξ. ε ηάεε 

πενίπηςζδ, πάκηςξ, αηυιδ ηαζ ακ αοηέξ μζ δφμ δοκάιεζξ αημθμφεδζακ πανάθθδθμοξ δνυιμοξ, 

ιε ζδιεία ζφβηθζζδξ ηδκ αιθίπθεονδ πνμζπάεεζα επζαμθήξ ηαζ δζεηδίηδζδξ ηςκ απμθεζεέκηςκ 

εδαθχκ, δ ακαβηαζηζηή ζοκφπανλή ημοξ ζημκ ίδζμ βεςβναθζηυ πχνμ, μδήβδζε πμθθέξ θμνέξ ζε 

ιμκμπάηζα αθθδθεπίδναζδξ, ηα μπμία εκημπίγμκηαζ ζηδκ ηέπκδ ηαζ ζηζξ ιεηέπεζηα επζβαιίεξ 

ιεηαλφ Φνάβηςκ ηαζ Βογακηζκχκ ανπυκηςκ.  

Καηαθδηηζηά, εα πνέπεζ κα πμφιε υηζ δ πενίμδμξ ηδξ Φναβημηναηίαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ 

ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, πμο απμηέθεζε, ζφιθςκα ιε ημκ Νίημ Καγακηγάηδ, ιία απυ ηζξ «δχδεηα 

απακςηέξ βναθέξ» ημο παθζιρήζημο ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Δθθάδαξ
119

, δδθαδή ιία απυ ηζξ ηφνζεξ 

εηείκεξ πενζυδμοξ πμο ζοκεέημοκ ηδκ εθθδκζηή ζζημνία, δεκ είκαζ ζδζαίηενα βκςζηή ζημ εονφ 

ημζκυ. Αοηή υιςξ δ κέα ζζημνζηή ηαηάζηαζδ πμο επζηνάηδζε ζημκ πχνμ, οπήνλε ηαεμνζζηζηή 

ςξ πνμξ ηδ ιεηέπεζηα ελέθζλδ ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ. Εχκηαξ ζε έκακ πχνμ, πμο απμηέθεζε 

ζηαονμδνυιζ ηαζ ηυπμ ζοκάκηδζδξ δφμ δζαθμνεηζηχκ ηυζιςκ, ηάηζ πμο δεκ ήηακ αέααζα 

πνςηυβκςνμ ιέζα ζηδ δζαπνμκία ηδξ εθθδκζηήξ ζζημνίαξ, μ βδβεκήξ πθδεοζιυξ εα ακαπηφλεζ 

κέα ακηακαηθαζηζηά ςξ πνμξ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο λέκμο ζημζπείμο, ημο δζαθμνεηζημφ, 

οπαβμνεουιεκα ηονίςξ απυ ημκ θυαμ ηδξ αθθμηνίςζήξ ημο, ηα μπμία εα απμδεζπημφκ 

ιαηνμπνυεεζια ελαζνεηζηά ζζπονά. Κάης απυ ηζξ κέεξ ζζημνζηέξ ζοβηονίεξ, εα απμηηήζεζ 

ααειζαία ηδκ ακάβηδ κα δζαηδνήζεζ ηδκ πανάδμζή ημο, πμο απμηεθμφζε ακέηαεεκ ημ ζοκεηηζηυ 

ημο ζημζπείμ, πνμηεζιέκμο κα επζαζχζεζ, αθθά ηαζ έκα αίζεδια ζοκείδδζδξ πενί ηςκ ζζημνζηχκ 

ηαζ πμθζηζζιζηχκ ημο ηαηααμθχκ, πμο ζφιθςκα ιε ιία ιεβάθδ ιενίδα ζζημνζηχκ μδήβδζε ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηδξ εεκζηήξ ζοκείδδζδξ ημο Νεμέθθδκα
120

. Σμφημ ημ αίζεδια αημθμφεδζε ημκ 

Νεμέθθδκα ζε υθδ ημο ηδκ πμνεία. Χζηυζμ, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δεκ επέηνερε ζημκ ίδζμ κα 

εκανιμκζζηεί ιε ημ πανεθευκ ημο ηαζ κα ημ μζηεζμπμζδεεί δευκηςξ, βεβμκυξ, πμο ζφιθςκα ιε 

ημκ Νίημ Καγακηγάηδ ζοκέηεζκε χζηε αοηή δ ζζημνζηή θάζδ κα πενζπέζεζ ζηδ θήεδ
121

. 
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Κεθάλαιο 2.   Σα θπάγκικα κάζηπα ηηρ Λακυνίαρ υρ κύπιοι μάπηςπερ 

ηυν ςλικών ηηρ καηαλοίπυν 

2.1. ύνηομη επιζκόπηζη ηηρ οσςπυμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ και 

απσιηεκηονικήρ ζηο Ππιγκιπάηο ηηρ Ασαΐαρ  
 

Δπαηυθμοεμ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηςκ Φνάβηςκ ζηδκ πενζυκδζμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ηαζ ιία απυ 

ηζξ πθέμκ πνμθακείξ αθθαβέξ πμο ζδιεζχεδηακ ζηδκ επζηνάηεζά ηδξ ιεηά ηδκ άθζλή ημοξ, ήηακ δ 

πνήζδ ημο επείζαηημο ιμκηέθμο ηάζηνςκ (castrum, castello)
122

. ημ πθαίζζμ αοηυ, δ φπαζενμξ 

πχνα βκχνζζε ιεηαζπδιαηζζιμφξ ςξ πνμξ ηδκ μνβάκςζή ηδξ, εκχ πμθθά παθαζυηενα ηέκηνα, 

ζδίςξ ηςκ πενζμπχκ ημο ακαημθζημφ ηιήιαημξ ηδξ πενζμκήζμο, έπαζακ ηδκ ζζπφ ημοξ ζημ 

πθαίζζμ δδιζμονβίαξ ή εκίζποζδξ άθθςκ μζηζζηζηχκ πονήκςκ (π.π. Γθανέκηγα, Υθειμφηζζ
123

) 

πμο εκανιμκίγμκηακ πενζζζυηενμ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ Γοηζηχκ
124

. Πανυηζ δε πνμτπήνπακ 

ηέημζμο είδμοξ μπονςιαηζηά ένβα ζηδκ επζηνάηεζα ηδξ Βογακηζκήξ Αοημηναημνίαξ, δ εζδμπμζυξ 

δζαθμνά ζοκίζηαηαζ ηχνα ζημ βεβμκυξ υηζ δεκ επζηεθμφκ πθέμκ ζημπμφξ ζηναηζςηζηήξ θφζεςξ 

ηαζ πνμζηαζίαξ απέκακηζ ζημ ηνάημξ ηαζ ημοξ πμθίηεξ ημο, αθθά θεζημονβμφκ πνμξ υθεθμξ ηςκ 

ανζειδηζηά ζαθχξ θζβυηενςκ κέςκ επμίηςκ, μζ μπμίμζ ακαθαιαάκμοκ πθέμκ πνμζςπζηά ηδκ 

ακέβενζή ημοξ
125

. 

Ακαθοηζηυηενα, ημ δοηζηυ ιμκηέθμ ηάζηνμο αθμνά έκα είδμξ μπονςιαηζηήξ ηαηαζηεοήξ πμο 

δζαιμνθχεδηε ζηδ Γοηζηή Δονχπδ δφμ αζχκεξ πνζκ ηδκ Γ΄ ηαονμθμνία ηαζ ελεθίπεδηε, ζοκ ης 

πνυκς, ζηδκ ζηαονμθμνζηή Ακαημθή (ονία, Παθαζζηίκδ, Ημνδακία, Κφπνμξ η.ά), 

πνμζθαιαάκμκηαξ ιάθζζηα ζημζπεία απυ ηδ αογακηζκή ηαζ ιμοζμοθιακζηή πανάδμζδ
126

. Αοηυξ μ 

ηφπμξ ανπζηεηημκζηήξ ηαηαζηεοήξ, πμο απμηαθείηαζ ζοιααηζηά «ηάζηνμ–ηαημζηία» ή «ηάζηνμ», 

ηαεχξ είκαζ απμηέθεζια ζοκδοαζιμφ ημο αιοκηζηήξ – ζηναηζςηζηήξ θφζεςξ μπονμφ ιε ημ 

εκδζαίηδια ημο ημπζημφ άνπμκηα (ηεκηνζηυξ πφνβμξ-ηαημζηία: βαθθ. donjon, αββθ. Keep, βενι. 

Bergfried, ζηαθ. mastio), εθανιυζηδηε ηαζ ζημκ θναβημηναημφιεκμ εθθαδζηυ πχνμ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο Πνζβηζπάημο ηδξ Απαΐαξ
127

. Παναδείβιαηα ηέημζςκ ηάζηνςκ 

οπάνπμοκ πμθθά ηαζ είκαζ δζάζπανηα ζηδκ φπαζενμ πχνα, ιμθμκυηζ πανμοζζάγμοκ ηάπμζεξ 

απμηθίζεζξ απυ ηα πνυηοπά ημοξ, υπςξ εα δμφιε παναηάης. Βέααζα, εα πνέπεζ κα θάαμοιε ελ 

ανπήξ οπυρδ ιαξ υηζ ιυθζξ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ έπεζ ζηνέρεζ λακά δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα 

ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζηδκ ένεοκα ηςκ θνάβηζηςκ μπονχζεςκ ζηδκ Δθθάδα, ηαζ δδ ζημκ 

πεθμπμκκδζζαηυ πχνμ: μζ θεζδςθέξ πθδνμθμνίεξ ηςκ πδβχκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα δζαθμνεηζηά 

εκδζαθένμκηα ημο εηάζημηε ενεοκδηή, θαίκεηαζ υηζ θεζημφνβδζακ ιέπνζ πνυηζκμξ ακαζηαθηζηά 

ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Έηζζ, πανυθμ πμο δ βκχζδ ιαξ ακαθμνζηά ιε ημ 

εέια ηδξ μπονςιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ανπζηεηημκζηήξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ 
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Φναβημηναηίαξ ειπθμοηίγεηαζ ζήιενα δζανηχξ, απμιέκμοκ αηυιδ πμθθά κα βίκμοκ πνμξ αοηή 

ηδκ ηαηεφεοκζδ, δεδμιέκμο, ιάθζζηα υηζ εηηνειεί αηυιδ βζα ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ήδδ 

βκςζημφ ζοκυθμο ηςκ ηάζηνςκ δ ζοζηδιαηζηή ηεηιδνίςζδ, δ ανπαζμθμβζηή δζενεφκδζή ημο 

ηαζ δ ζοβηνζηζηή ελέηαζήξ ημοξ
128

. Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα, παθαζυηενεξ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ, υπςξ ημ 

ακαθοηζηυ ένβμ ημο Γάθθμο ανπαζμθυβμο Antoine Bon ηαζ ημο Άββθμο Kevin Αndrews,  

πενζδβδηζηά ηείιεκα ηαζ πάνηεξ (Evliya Celebi, Vincenzo Coronelli, William Martin Leake 

η.ά.)
129

, ηαεχξ επίζδξ ιειμκςιέκεξ δδιμζζεφζεζξ ή άνενα, παναιέκμοκ έςξ ζήιενα ααζζηά 

ενβαθεία ηαζ ζδιεία ακαθμνάξ βζα ηδκ ενιδκεία ημο νυθμο ημοξ ηαζ ηδκ εκ βέκεζ ένεοκα βφνς 

απυ αοηά, εκχ ηαοηυπνμκα ζδιακηζηή είκαζ ηαζ δ ζοιαμθή ημοξ ζηδκ ηαφηζζδ αβκχζηςκ αηυιδ 

ηαζ ιέπνζ ζήιενα ηάζηνςκ
130

.  

ε ηάεε πενίπηςζδ, είκαζ βκςζηυ υηζ ημ «ηάζηνμ» ελοπδνεημφζε πμθθμφξ ηαζ δζαθμνεηζημφξ 

ζημπμφξ, πμο ήηακ ζε πθήνδ εκανιυκζζδ ιε ημ πκεφια ηδξ θεμοδανπίαξ. οβηεηνζιέκα, ημ 

ηάζηνμ απμηεθμφζε ηδκ αζπιή ημο δυναημξ ζηδκ άιοκα ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ ηονζάνπςκ 

ςξ αζθαθέξ ηαηάθοια, ηαζ, ηαοηυπνμκα, ημ ηαηελμπήκ ζδιείμ ακαθμνάξ ηδξ θναβηζηήξ 

δζμίηδζδξ αθθά ηαζ ημ ηέκηνμ βφνς απυ ημ μπμίμ ζημζπεζμεεημφκηακ δ ημζκςκζηή, μζημκμιζηή 

ηαζ πμθζηζηή γςή ηςκ Φνάηςκ
131

. Δπνυηεζημ δδθαδή βζα πχνμ πμο πνμμνζγυηακ βζα ηδ ιυκζιδ 

εβηαηάζηαζδ ημο θεμοδάνπδ, απμηεθμφζε ημ ηαηελμπήκ ηέκηνμ βζα ηδκ άζηδζδ δζμζηδηζηχκ ηαζ 

δζηαζηζηχκ οπμεέζεςκ, ηαζ ζοκάια οπήνλε πχνμξ πμο ελαζθάθζγε ηζξ ακάβηεξ απμεήηεοζδξ ηαζ 

εθέβπμο ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ. Λεζημονβμφζε δε, υπςξ επζζδιαίκεζ μ Lock, ςξ ζφιαμθμ 

ζζπφμξ ηςκ κέςκ ηαηαηηδηχκ
132

, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ςξ ιέζμκ ημζκςκζηήξ πνμαμθήξ ηαζ 

επίδεζλδξ, δζυηζ, πένακ αοημφ, δ δοκαηυηδηα ηαζηνμηηζζίαξ ή ζοκηήνδζδξ εκυξ ηάζηνμο 

ζοκδέεδηε ιε ιία ζοβηεηνζιέκδ μιάδα ακενχπςκ πμο ακήηακ ζηζξ ορδθυηενεξ ααειίδεξ ηδξ 

θεμοδαθζηήξ ζενανπίαξ (πνίβηζπαξ, αανυκμζ, απθμί θεμοδάνπεξ)
133

.  

Δπζπνυζεεηα, βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ιέβζζηδξ δοκαηήξ ζηναηζςηζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ ημκ πζμ 

απμηεθεζιαηζηυ έθεβπμ ηςκ εονφηενςκ πενζμπχκ, ημ ηάζηνμ απμηέθεζε ακαπυζπαζημ ζημζπείμ 

ιζαξ εηηεηαιέκδξ αιοκηζηήξ αθοζίδαξ μπονχζεςκ, πμο απθςκυηακ ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα ηςκ 

θναβημηναημφιεκςκ ηηήζεςκ
134

. Σμ δίηηομ αοηυ ηάζηνςκ, ηεπκζηή πμο οζμεεηήεδηε πνςηίζηςξ 

ζηδκ ζηαονμθμνζηή Ακαημθή ελαζηίαξ ηδξ δοζημθίαξ ηςκ Φνάβηςκ κα δζαζθαθίζμοκ ηζξ ηηήζεζξ 

ημοξ ζε έκακ επενζηυ ηυπμ
135

, εκζζπουηακ είηε απυ πνμτπάνπμοζεξ μπονςιαηζηέξ οπμδμιέξ είηε 

                                                 
128

 Ακαθμνζηά ιε ηα ηάζηνα πμο έπμοκ ενεοκδεεί ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, ακαθένμοιε εδχ 

εκδεζηηζηά ημ Υθειμφηζζ, ημκ Αηνμηυνζκεμ, ημκ Μοζηνά, ημ ηάζηνμ ημο Γεναηίμο. Γζα ημ ηάζηνμ Αηνμημνίκεμο 

αθ. ζπ. Αεακαζμφθδξ 2009, 9 – 10, 74 – 79. Γζα ημ Υθειμφηζζ αθ. Μπανιπανίηζα 2015, 49 – 50 (υπμο ηαζ 

παθαζυηενδ αζαθζμβναθία). Γζα ηα θαηςκζηά ηάζηνα ημο Μοζηνά ηαζ ημο Γεναηίμο αθ. ακηίζημζπα ίκμξ (επζι.) 

2009, 80 - 88.- Δθεοεενίμο – Μανδά-ηορζακμφ (επζι.) 2015, 1 – 37. 
129

 Γζα ημοξ πενζδβδηέξ ζηδκ Λαηςκία ηαζ ηα ηάζηνα ηδξ αθ. εκδεζηηζηά Καηζαθάδμξ 1992, 287 – 295.- 

Καηζαθάδμξ 1996, 109 – 140.- Πέννα 2017, 343 – 353. 
130

 Κμκημβζάκκδξ 2001 – 2002, 526.- Αεακαζμφθδξ, 2011.- Γζα ηδκ ένεοκα πμο έπεζ δζελαπεεί ιέπνζ ζήιενα ζημκ 

Πεθμπμκκδζζαηυ πχνμ ηαζ ζηδ Λαηςκία αθ. εζδζηυηενα Αναακζηυπμοθμξ 2015, 219 – 235.  
131

 Μαθηέγμο 2011, 13.- Πάθθδξ, 2014, 66.  
132

 φιθςκα ιε ημκ Lock, ηα ηάζηνα ζημκ εθθαδζηυ πχνμ δεκ ελοπδνεημφζακ ηυζμ ζηναηζςηζηήξ θφζεςξ ζημπμφξ, 

υπςξ ζοκέααζκε ζηζξ άθθεξ ζηαονμθμνζηέξ ηηήζεζξ. Ζ πνήζδ ημοξ ζοκδέεδηε ηονίςξ ιε ηδκ ακάβηδ ηςκ Φνάβηςκ 

αθεκυξ κα επζδείλμοκ ηδ δφκαιδ ηαζ ημ ηφνμξ ημοξ ηαζ αθεηένμο κα ελαζθαθίζμοκ ιία έδνα δζμζηήζεςξ ηαζ έκακ 

πχνμ απμεήηεοζδξ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ: αθ. Lock 1995, 139, 143. 
133

 φιθςκα ιε ημ θεμοδανπζηυ δίηαζμ, ημ δζηαίςια ακέβενζδξ ή ζοκηήνδζδξ ηάζηνμο ακαβκςνζγυηακ πνςηίζηςξ 

ζημκ πνίβηζπα ηαζ ημοξ  αανυκμοξ ηαζ ηαηυπζκ, φζηενα απυ ηδκ πμνήβδζδ εζδζηήξ άδεζαξ, ζημοξ θεμοδάνπεξ απθήξ 

οπμηέθεζαξ: αθ. Νημφνμο-Ζθζμπμφθμο 2000, 106 – 107.- Μπανιπανίηζα 2015, 32. 
134

 Κμκημβζάκκδξ 2002, 525. - Κμοιμφζδ 2012, 32 – 33.  
135

 Ζ αδοκαιία ηςκ Φνάβηςκ κα ελαζθαθίζμοκ ηςκ έθεβπμ ηςκ ηηήζεχκ ημοξ ζηδ Μέζδ Ακαημθή, ελαζηίαξ ηονίςξ 

ημο μθζβάνζειμο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημοξ, μδήβδζε ακαβηαζηζηά ημοξ ίδζμοξ ζηδκ εθανιμβή εκυξ ηαθά 
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απυ άθθμο ηφπμο μπονά, υπςξ απυ πφνβμοξ – παναηδνδηήνζα, ζδζςηζηέξ μπονέξ ηαημζηίεξ
136

, πμο 

είπακ ςξ ηφνζα απμζημθή ηδκ δζεφνοκζδ ηδξ επμπηείαξ ηςκ ηηήζεςκ ηαζ ηςκ αανμκζχκ
137

. 

Μάθζζηα, δ πςνμεέηδζή ημοξ βζκυηακ αάζεζ πνμζεηηζημφ ζπεδζαζιμφ, πνμηεζιέκμο κα 

ηαείζηαηαζ εθζηηή δ μπηζηή επαθή ακαιεηαλφ ημοξ
138

. Ακάθμβεξ πναηηζηέξ ηέημζμο ηφπμο 

δζαδυεδηακ ηαζ ζημ Πνζβηζπάημ ηδξ Απαΐαξ, ιμθμκυηζ δεκ έπμοκ δζενεοκδεεί ζε ζηακμπμζδηζηυ 

ααειυ, ηαεχξ ηαζ ζε κδζζά ημο θναβημηναημφιεκμο Αζβαίμο
139

.  

Έηζζ, ςξ απυννμζα ηςκ ελεθίλεςκ ηαζ ιεηααμθχκ πμο ζδιεζχεδηακ ζημκ Πεθμπμκκδζζαηυ 

πχνμ, θαίκεηαζ υηζ ήδδ ηαηά ηδκ πνχζιδ πενίμδμ ηδξ Φναβημηναηίαξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ ηδκ 

ίδνοζδ ημο Πνζβηζπάημο ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο α΄ ιζζμφ ημο 13
μο

 αζχκα
140

, έκα εηηεηαιέκμ δίηηομ 

ηάζηνςκ ζοβηνμηήεδηε ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα ηδξ πενζμκήζμο, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ 

Λαηςκίαξ
141

. φιθςκα ιάθζζηα ιε ημκ Bon, ζε αοηή ηδκ πνχηδ θάζδ, ζδιεζχκεηαζ ηαζ δ 

εκημκυηενδ ακμζημδυιδζδ ή ζοκηήνδζδ μπονςιαηζηχκ ένβςκ
142

. Σμφημ μθείθεηαζ πζεακυκ ζηδκ 

αεαζαζιέκδ πνμζπάεεζα ηςκ Φνάβηςκ κα ειπεδχζμοκ άιεζα ηδκ ηονζανπία ημοξ, αθθά ηαζ κα 

ηαθφρμοκ πνμζςπζηέξ ακάβηεξ, υπςξ ηδκ ζηέβαζδ ηαζ ηδκ αζθάθεζά ημοξ, δεδμιέκμο υηζ 

ανίζημκηακ ζε έκακ λέκμ ηυπμ, υπμο μ βδβεκήξ πθδεοζιυξ, εηηυξ υηζ οπενηενμφζε ανζειδηζηά, 

ήηακ ηαζ επενζηά δζαηείιεκμξ πνμξ αοημφξ
143

. Αλίγεζ ςζηυζμ κα ζδιεζςεεί εδχ υηζ δ 

πνμκμθυβδζδ ακέβενζδξ ηάπμζςκ ηάζηνςκ παναιέκεζ αηυιδ αζαθήξ ή άβκςζηδ, εκχ βζα 

ηάπμζα άθθα εβείνμκηαζ αιθζαμθίεξ απυ μνζζιέκμοξ ενεοκδηέξ
144

.   

Ακαθοηζηυηενα, ζημ ιεζμδζάζηδια αοηυ μζ Φνάβημζ αλζμπμίδζακ ηαη‟ ανπάξ ηζξ 

πνμτπάνπμοζεξ μπονχζεζξ, αογακηζκέξ ή ανπαίεξ αηνμπυθεζξ, θνμφνζα, ηζξ μπμίεξ επζζηεφαζακ 

ηαζ πνμζάνιμζακ ζηα δζηά ημοξ πνυηοπα, είηε ιε πνμζεήηεξ είηε ιε ακαηαηαζηεοέξ
145

. 

Υαναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα αοηήξ ηδξ πναηηζηήξ απμηεθμφκ ηα ηάζηνα ηδξ Πάηναξ, ημο 

Αηνμημνίκεμο, ημο Άνβμοξ ηαζ ημο Υεθιμφ, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζηζξ μνεζκέξ δζααάζεζξ ημο 

Σατβέημο, ζηα υνζα ημο κμιμφ Λαηςκίαξ ηαζ Ανηαδίαξ. Δκδεπμιέκςξ ζηα παναδείβιαηα αοηά 

κα πενζθαιαάκεηαζ ηαζ ημ ηάζηνμ ηδξ Μεβάθδξ Μαΐκδξ, ιμθμκυηζ δεκ πνμηφπηεζ ηάηζ ηέημζμ απυ 

                                                                                                                                                             
ζπεδζαζιέκμο πνμβνάιιαημξ ακέβενζδξ ηάζηνςκ ή θνμονίςκ, πμο θεζημονβμφζακ ςξ ακαπυζπαζημ ζημζπείμ ιίαξ 

εηηεηαιέκδξ μπονςιαηζηήξ αθοζίδαξ, ιε ααζζηυ ζημπυ ηδκ έβηαζνδ ακηζιεηχπζζδ πζεακμφ ηζκδφκμο ηαζ ηδκ 

ακάζπεζδ επενζηχκ επζεέζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα δζεφνοκζδξ ηδξ δοκαηυηδηαξ αοημπνμζηαζίαξ ημοξ: αθ. 

Spiteri 2005, 130.     
136

 Γζα ημ γήηδια ηςκ πφνβςκ ηαζ ηςκ μπονςιέκςκ ηαημζηζχκ αθ. εκδεζηηζηά Lock 1996, 110 – 111.- πδθζμπμφθμο 

– Κςηζάηδξ 2008 – 2012, 207 – 304.  
137

 Γεςνβμπμφθμο-Βέννα – Αεακαζμφθδξ  2005, 165.- Μπανιπανίηζα 2015, 36. 
138

 Γεςνβμπμφθμο-Βέννα – Αεακαζμφθδξ  2005, 165.  
139

 Γζα ηδκ πενζμπή ηδξ Πεθμπμκκήζμο αθ. Κμκημβζάκκδξ 2001 – 2002, 525.- Κμοιμφζδ 2012, 31 – 42.- Πακίηζαξ – 

Παπαβζακκυπμοθμξ 2012, 66 – 76.-Κμκημβζάκκδξ 2012, 293 – 305. Γζα ηα κδζζά ημο Λαηζκμηναημφιεκμο Αζβαίμο 

αθ. πδθζμπμφθμο – Κςηζάηδξ 2008 – 2012, 207 – 243.  
140

 ηα ηέθδ ηδξ πενζυδμο αοηήξ, πμο ζοιπίπηεζ πνμκζηά ιε ηα πνυκζα δβειμκίαξ ημο πνίβηζπα Γμοθζέθιμο 

Βζθθεανδμοίκμο, ημ Πνζβηζπάημ ηδξ Απαΐαξ απμθάιαακε ηδκ ιέβζζηδ αηιή ημο. Δκημφημζξ, ιεηά ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ 

Λαηςκίαξ απυ ημοξ Βογακηζκμφξ (1262), άνπζζακ κα ειθακίγμκηαζ ηα πνχηα ζδιάδζα ηδξ παναηιήξ ημο: αθ. 

Κμκημβζάκκδξ 2001 – 2002, 525. 
141

 Κμκημβζάκκδξ 2001 - 2002, 525.- Κμοιμφζδ 2012, 33. 
142

 Bon 1969, 103.- Lock 1998, 138 – 139.- Κμοιμφζδ 2012, 34. 
143

 Μαθηέγμο 1979, 250 – 251.- Κμκημβζάκκδξ 2001 – 2002, 525.- Spiteri 2005, 131. 
144

 Οζ θεζδςθέξ ή ακφπανηηεξ πθδνμθμνίεξ ηςκ πδβχκ, δ απμοζία ακαζηαθζηήξ δζενεφκδζδξ, αθθά ηαζ δ ίδζα 

ηαηάζηαζδ ημο εηάζημηε ηάζηνμο πμο ιπμνεί κα ηοιαίκεηαζ απυ ηαηή έςξ ενεζπζχδδ, ή κα έπεζ αθθμζςεεί δ ανπζηή 

ημο θάζδ θυβς ηδξ αδζάθθεζπηδξ πνήζδξ ημο ζημοξ ηαημπζκμφξ αζχκεξ, απμηεθμφκ ααζζηέξ αζηίεξ βζα ηδ δοζημθία, 

ή αηυιδ ηαζ αδοκαιία, ελαβςβήξ αζθαθχκ ζοιπεναζιάηςκ: αθ. εκδεζηηζηά Lock 1995, 141 – 143.  
145

 Μαθηέγμο 1979, 250 – 251.- Γεςνβμπμφθμο-Βέννα – Αεακαζμφθδξ  2005, 165. Ακάθμβμ θαζκυιεκμ ζοκακηάηαζ 

ηαζ ζηδκ ζηαονμθμνζηή Ακαημθή: αθ. Spiteri 2005, 131.  



29 

 

ηζξ πδβέξ, υπςξ εα δμφιε παναηάης. Πανάθθδθα έηηζζακ ηαζ κέα ηάζηνα, εη εειεθίςκ, ηα μπμία 

πςνμεεημφκηακ ζε ηαίνζεξ εέζεζξ απυ άπμρδ βεςβναθζηήξ ηαζ ζηναηζςηζηήξ ζδιαζίαξ ηαζ θφζεζ 

μπονέξ, υπςξ πάκς ζε αναπχδδ ελάνιαηα ή ζε ημνοθέξ θυθςκ ηαζ αμοκχκ, πμο ήηακ υιςξ 

ζοκήεςξ πνμζπεθάζζιεξ
146

. Ζ Άημαα, ημ Υθειμφηζζ, δ Καθαιάηα, δ Κανφηαζκα απμηεθμφκ ηα 

ζδιακηζηυηενα δείβιαηα αοηήξ ηδξ πενζυδμο
147

, εκχ ζε υ, ηζ αθμνά ηδ Λαηςκία, ζφιθςκα ιε ημ 

Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο, ανζειεί ημοθάπζζημκ ηέζζενα κέα ηάζηνα (Γενάηζ, Μοζηνάξ, Μεβάθδ 

Μαΐκδ ηαζ Παζζααάξ), ηα μπμία ακάβμκηαζ πνμκζηά ζηα ιέζα ημο 13
μο

 αζχκα.  

Ακαθμνζηά ιε ηδκ επζθμβή θφζεζ μπονχκ ορςιάηςκ βζα ηδκ ακέβενζδ κέςκ ηάζηνςκ
148

, ημ 

μπμίμ απμηεθεί ααζζηυ γδημφιεκμ ηαζ βζα ηζξ πνμτπάνπμοζεξ μπονχζεζξ, αοηή οπαβμνεφηδηε 

αθεκυξ ιεκ απυ ηδκ ακάβηδ ελαζθάθζζδξ ζοκεδηχκ αζθαθείαξ βζα ημοξ ίδζμοξ ημοξ Φνάβημοξ, 

υπςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί, αθεηένμο δε απυ ηδκ πνυεεζδ απυηηδζδξ ιίαξ ζηαεενήξ αάζδξ, απυ 

υπμο εα ιπμνμφζακ κα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα δζεονοιέκδξ ηαηυπηεοζδξ, αθθά ηαζ κα 

αζθκζδζάγμοκ ή κα ακαηυπημοκ πζεακέξ επενζηέξ εκένβεζεξ
149

. Ζ ακαγήηδζδ πάθζ επίηαζνςκ 

εέζεςκ ηαεμνίζηδηε απυ ακάβηεξ ζηναηδβζηήξ ηονίςξ θφζεςξ. οβηεηνζιέκα, ηφνζμ ιέθδια 

ηςκ κέςκ επμίηςκ ήηακ μ έθεβπμξ ηςκ κεοναθβζηχκ ζδιείςκ ιίαξ πενζμπήξ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια θοζζηά πενάζιαηα ζημοξ μνεζκμφξ υβημοξ ηαζ πενζαίεξ ηονίςξ ανηδνίεξ, βζα ηδκ 

δζαζθάθζζδ ηδξ απνυζημπηδξ επζημζκςκίαξ, ηαεχξ ηαζ δ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ μπονςιαηζηήξ 

αθοζίδαξ. Δπζπνυζεεηα, ακάιεζα ζηζξ πνμεέζεζξ ημοξ ήηακ δ επίαθερδ ηςκ βυκζιςκ εηηάζεςκ, 

ηδξ ιεβάθδξ έββεζαξ δδθαδή ζδζμηηδζίαξ ημοξ (θέμοδα)
150

. Δλάθθμο, ημ εκδζαθένμκ ηςκ 

Φνάβηςκ ήηακ ακέηαεεκ ζηναιιέκμ ζηδκ εκδμπχνα ηαζ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ βδξ, δεδμιέκςκ 

ηςκ ηαηααμθχκ ημοξ, ζε ακηίεεζδ αέααζα ιε ημοξ Βεκεημφξ πμο οπήνλακ πνμζδθςιέκμζ ζηδ 

εάθαζζα ηαζ ζηζξ ειπμνζηέξ δναζηδνζυηδηεξ
151

. Έηζζ, ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

Λαηςκίαξ, ημ Κάζηνμ ηδξ Βανμκίαξ ημο Γεναηίμο, εηηυξ απυ ημκ έθεβπμ ημο εφθμνμο ηάιπμο, 

ηαηυπηεοε ηαζ ηα μνεζκά πενάζιαηα πμο μδδβμφζακ ζηδκ εκδμπχνα ηδξ Σζαηςκζάξ, εκχ 

ηαοηυπνμκα πνδζζιμπμζμφκηακ «σο πξνγεθύξσκα ηεο Μνλεκβαζίαο», ηαεχξ ακέημπηε ηδκ 

πνμέθαζδ ηςκ Σζαηχκςκ ζηδκ πεδζάδα ημο Έθμοξ
152

. Δπζπθέμκ, ηα ηάζηνα ημο Μοζηνά ηαζ ηδξ 

Καθαιάηαξ, ιμθμκυηζ οπήνλακ πνζβηζπζηά θέμοδα, ήηακ επίζδξ επζθμνηζζιέκα ιε ηδ θφθαλδ 

ημο πενάζιαημξ ηδξ Λαβηάδαξ πνμξ ημκ Σαΰβεημ, ζημκ μπμίμ δζέιεκακ μζ Μδθζββμί
153

. Σέθμξ, ημ 

ηάζηνμ ηδξ αανμκίαξ ημο Παζζααά δεκ οπήνλε ιυκμ έδνα θεμοδάνπδ ηαζ πχνμξ απμεήηεοζδξ 

ηςκ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ ηδξ ημζθάδαξ ημο Μαονμαμοκίμο, αθθά πνμθφθαζζε  ηαζ ηδκ 

ιμκαδζηή δζάααζδ πνμξ ηδκ Μάκδ. 

πςξ ήδδ ζδιεζχεδηε παναπάκς, ηα ηάζηνα πμο ακεβένεδηακ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαηά ηδκ 

πνχζιδ Φναβημηναηία δζαθμνμπμζμφκηαζ ζε ζπέζδ ιε ηα παναδείβιαηα ηδξ Γφζδξ ηαζ ηδξ 

Ακαημθήξ, δζαθμνέξ πμο εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζηα ηαηαζηεοαζηζηά ηαζ ηοπμθμβζηά ημοξ 

παναηηδνζζηζηά. Πνυηεζηαζ ιάθθμκ βζα πζμ απθμοζηεοιέκεξ εηδμπέξ, ηζξ μπμίεξ παναηηδνίγεζ ημ 

ιζηνυ ημοξ ιέβεεμξ, δ πνυπεζνδ, ζπεδυκ αιεθήξ ανπζηεηημκζηή ημοξ ηαζ δ πνήζδ απθχκ δμιζηχκ 

οθζηχκ πμο ανίζημκηακ in situ ή ήηακ ζε δεφηενδ πνήζδ
154

. Δπζπθέμκ, δ πάναλδ ηςκ ηάζηνςκ 
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δεκ ήηακ απμηέθεζια εκυξ αοζηδνμφ ζπεδζαζιμφ: ημ ζπήια ημοξ πνμέηοπηε απυ ηα ίδζα ηα 

βεςιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ημο εδάθμοξ, χζηε «κα ζζπονμπμζείηαζ δ θοζζηή πνμζηαζία 

ημο θυθμο ή αμοκμφ (ηφπμξ μνεζκμφ ηάζηνμο)»
155

. Αοηέξ μζ απμηθίζεζξ απυ ηα δοηζηά πνυηοπα, 

πμο θαίκεηαζ κα παναηηδνίγεζ, ιε ηα ιέπνζ ηχνα δεδμιέκα, ηδ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα ηςκ 

ηάζηνςκ υθςκ ηςκ θναβημηναημφιεκςκ πενζμπχκ ημο εθθαδζημφ πχνμο, ημοθάπζζημκ ηαηά ηζξ 

πνχηεξ δεηαεηίεξ ηδξ θαηζκζηήξ ηαηάηηδζδξ, ακηακαηθμφκ πζεακυκ ηζξ πενζμνζζιέκεξ 

μζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ ηςκ κέςκ ηαηαηηδηχκ, μζ μπμίμζ αδοκαημφζακ κα πνδιαημδμηήζμοκ 

μπονςιαηζηά ένβα ηαη‟ απμιίιδζδ ηςκ δοηζηχκ, ή αηυιδ ηαζ ηδκ ακαζθάθεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 

έκακηζ ημο πμθοπθδεέζηενμο βδβεκμφξ ζημζπείμο, βεβμκυξ πμο ημοξ μδήβδζε ζε πζμ αεαζαζιέκεξ 

θφζεζξ
156

. ζμκ αθμνά ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί εδχ, υηζ ζε ακηίζημζπεξ 

πναηηζηέξ πνμζέθοβακ ηαζ μζ ζηαονμθυνμζ ηδξ Ακαημθήξ, πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίζμοκ άιεζα 

ηδ δζαιμκή ημοξ ηαζ ηδκ αοημπνμζηαζία ημοξ
157

. φιθςκα πάθζ ιε ηζξ εηηζιήζεζξ ιζαξ ιεβάθδξ 

ιενίδαξ ενεοκδηχκ, ηα ένβα αοηά θακενχκμοκ επίζδξ ηδ πνδζζιμπμίδζδ κηυπζςκ ακεζδίηεοηςκ 

ηεπκζηχκ ζηδκ ηαηαζηεοή ημοξ, ηάηζ πμο δεκ ήηακ επίζδξ άβκςζημ ζηδκ ζηαονμθμνζηή 

Ακαημθή
158

. Ακαιθίαμθα ελαίνεζδ απμηεθεί ημ ηάζηνμ ημο Υθειμοηζίμο, ημ ηέκηνμ ηςκ 

πμθζηζηχκ απμθάζεςκ ηαζ δ πνζβηζπζηή ηαημζηία ηςκ Βζθθεανδμοίκςκ, ημ μπμίμ ακεβένεδηε 

ζφιθςκα ιε ημκ Αεακαζμφθδ αάζεζ αοζηδνχκ πνμδζαβναθχκ, πνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνίκεηαζ 

ζηζξ πνμεέζεζξ ηςκ κέςκ δβειυκςκ βζα επίδεζλδ ηδξ ζζπφμξ ηαζ ημο ηφνμοξ ημοξ
159

.  Δηηυξ υιςξ 

απυ ημ Υθειμφηζζ, ελαίνεζδ απμηεθμφκ επίζδξ ηαζ ηα πενζθενεζαηά ηάζηνα πμο ακεβένεδηακ 

απυ ηα ιέζα πενίπμο ημο 13
μο

 αζχκα ηαζ ελήξ, ηαευηζ, υπςξ έπεζ οπμζηδνζπεεί απυ πμθθμφξ 

ενεοκδηέξ, ιε πνςηενβάηδ ημκ Bon, μζ μπονςιαηζηέξ αοηέξ ηαηαζηεοέξ δζαηνίκμκηαζ πθέμκ απυ 

ιία ιεβαθφηενδ πνμζμπή ζηζξ αιοκηζηέξ ημοξ θεπημιένεζεξ, αθθά ηαζ απυ ιία ζπεηζηή θνμκηίδα 

ζηδκ απυδμζδ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηχκ ημοξ παναηηδνζζηζηχκ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια πενζζζυηενμ πνμζεβιέκεξ ηαηυρεζξ ηαζ επζιεθδιέκδ ανπζηεηημκζηή, ηαεχξ ηαζ ιία 

δζάεεζδ βζα δζαηυζιδζδ. Πανάθθδθα, απμδοκαιχκμκηαζ ή ηαηανβμφκηαζ παθαζυηενα αιοκηζηά 

ζημζπεία πνμξ υθεθμξ κέςκ πναηηζηχκ, πμο εκανιμκίγμκηαζ ιε ηζξ ελεθίλεζξ ζηδκ 

μπονςιαηζηή
160

. ε αοηή ηδκ ηαηδβμνία πνμζβνάθμκηαζ, εηηυξ απυ ημ ηάζηνμ ηδξ Ακδνμφζαξ, 

ηαζ ηα θαηςκζηά ηάζηνα ημο Γεναηίμο ηαζ ημο Μοζηνά
161

. 

Κμζκυ ηυπμ ζε υθα ηα θναβηζηά ηάζηνα ηδξ Πεθμπμκκήζμο απμηεθεί δ φπανλδ μπονμφ ζημ 

ορδθυηενμ ζδιείμ ηδξ εέζδξ, ημ μπμίμ πνμζηαηεουηακ απυ έκακ ή δφμ πενζαυθμοξ εκζζποιέκμοξ 

ιε αιοκηζηά ζοζηήιαηα, βκςζηά ηαζ ζηδ αογακηζκή μπονςιαηζηή (επάθλεζξ, πενίδνμιμξ, πφνβμζ, 

πφθεξ, ημλμεονίδεξ, ηαηαπφζηνεξ ή γειαηίζηνεξ)
162

. πςξ πνμακαθένεδηε, ζημ πθέμκ ηαίνζμ 

ζδιείμ δέζπμγε έκαξ ηεκηνζηυξ ηαζ αοηυκμιμξ πφνβμξ–ηαημζηία (ζπακζυηενα αηνυπονβμξ), πμο 

απμηεθμφζε ημ εκδζαίηδια ημο θεμοδάνπδ, αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ ημ ηεθεοηαίμ αζθαθέξ 

ηαηαθφβζμ ζε ηαζνυ ηζκδφκμο (donjon)
163

. Ζ φπανλδ ημο donjon, πμο απμηεθεί ημ ααζζηυ 

ακαβκςνζζηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ δοηζηήξ μπονςιαηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ, έηζζ υπςξ 

ακαπηφπεδηε απυ ημκ 10
μ
 αζχκα ηαζ ελήξ ζηδ δφζδ ηαζ βκχνζζε ζδζαίηενδ απήπδζδ ζηδκ 

Ακαημθζηή Μεζυβεζμ (ονία, Νμνιακδζηή ζηεθία, Κφπνμξ), εκημπίγεηαζ ημοθάπζζημκ ιέπνζ ηα 
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ιέζα ημο 13
μο

 αζχκα ζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ μπονχζεζξ ημο πνζβηζπάημο, ηαεχξ ηαζ ζηζξ δοηζηέξ 

ηηήζεζξ ημο Αζβαίμο
164

. Έηημηε, ημ ζημζπείμ αοηυ δεκ απακηά ζοπκά ή, ιάθθμκ, ηαηανβείηαζ ςξ 

απυννμζα ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ελεθίλεςκ ζημκ πχνμ ηδξ μπονςηζηήξ
165

. Απυ ηα θνάβηζηα ηάζηνα 

ηδξ Λαηςκίαξ ακαβκςνίγμκηαζ επίζδξ ζημζπεία ημο donjon ζε αοηυ ημο Μοζηνά. Δκηυξ ημο 

θνμονίμο οπήνπακ επίζδξ ιεβάθεξ δελαιεκέξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ζε κενυ – δελαιεκέξ 

απακημφκ ηαζ ζημ ζζυβεζμ ημο donjon –, ηαεχξ ηαζ ηηίζιαηα πμο θζθμλεκμφζακ ζοκήεςξ ηδ 

θνμονά
166

. Σέθμξ, πθδζίμκ ημο ηάζηνμο – ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ηαζ εκηυξ αοημφ –, εηηεζκυηακ 

ζοπκά έκαξ μζηζζιυξ εοζφκμπημο ιεβέεμοξ ηαζ υπζ πάκηα πενζηεζπζζιέκμξ, ζημκ μπμίμ ιπμνμφζε 

επίζδξ κα ηαηαθφβεζ μ πθδεοζιυξ ηδξ οπαίενμο ζε πενίπηςζδ άιεζμο ηζκδφκμο
167

. Πνυηεηαζ 

βζα ημ επμκμιαγυιεκμ ιπμφνβημ, πμο δεκ έπεζ δζενεοκδεεί ανημφκηςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

Λαηςκίαξ
168

.  

Αλίγεζ ςζηυζμ κα ζδιεζςεεί εδχ υηζ δεκ είιαζηε πάκημηε ζε εέζδ κα βκςνίγμοιε ηδκ 

ηαοηυηδηα ηςκ εκμίηςκ ηςκ ηάζηνςκ, δεδμιέκμο υηζ μζ πθδνμθμνίεξ ηςκ αθδβδιαηζηχκ ηαζ 

ανπεζαηχκ πδβχκ είκαζ πενζμνζζιέκεξ ή έιιεζεξ. Δηηυξ απυ ηα μκυιαηα ηδξ πνχηδξ ηαζ 

δεφηενδξ βεκζάξ θεμοδανπχκ πμο παναδίδμκηαζ ζημ Υνμκζηυ, δεκ βκςνίγμοιε ιε αεααζυηδηα 

πμζμξ ήηακ μ οπυθμζπμξ πθδεοζιυξ πμο δζααζμφζε ζε αοηέξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά δεκ έπεζ 

απμζαθδκζζηεί εάκ ηάπμζμζ απυ ημοξ θεμοδάνπεξ πνδζζιμπμζμφζακ ηα ηάζηνα ςξ ιυκζιδ έδνα 

δζαιμκήξ ή γμφζακ εοηαζνζαηά ζε αοηά, υπςξ ημκ πνχημ ηαζνυ ηδξ ηαηάηηδζδξ πμο επέθεβακ ηζξ 

πυθεζξ βζα θυβμοξ αζθάθεζαξ. Δλάθθμο, υπςξ επζζδιαίκεζ μ ενεοκδηήξ Νίημξ Κμκημβζάκκδξ, δ 

ακαζηαθζηή ένεοκα ζε άθθεξ εέζεζξ ημο εθθαδζημφ πχνμο (Κάης Κάζηνμ ηδξ Άκδνμο) έπεζ 

ηαηαδείλεζ υηζ ημ ηάζηνμ δεκ πνμμνζγυηακ πάκηα βζα ιυκζιδ εβηαηάζηαζδ, αθθά 

πνδζζιμπμζμφκηακ πνυζηαζνα απυ ημοξ θεμοδάνπεξ ηαζ ηδ θνμονά ημοξ εκ ηαζνχ 

ακαηαναπχκ
169

. Δπμιέκςξ, είκαζ πνμθακέξ υηζ δ ζαθήξ απάκηδζδ αοηχκ ηςκ ενςηδιάηςκ 

πνμτπμεέηεζ ηδκ εκδεθεπή ένεοκα ηαζ ακαζηαθζηή ηεηιδνίςζδ ηςκ μπονςιαηζηχκ αοηχκ 

ηαηαθμίπςκ. Δζηάγεηαζ πάκηςξ υηζ ημκηά ζημοξ θζβμζημφξ ανζειδηζηά Γοηζημφξ (θεμοδάνπεξ, 

ζππυηεξ, ζππμηυιμζ, πμθειζζηέξ η.ά.
170

), δζααζμφζακ ζηα ηάζηνα, ημοθάπζζημκ ημ πνχημ 

δζάζηδια, εηπνυζςπμί ημοξ ηαζ βδβεκείξ, πμο ήηακ θίθα πνμζηείιεκμζ ζημοξ κέμοξ ηονίανπμοξ, 

εκχ ανβυηενα αημθμφεδζακ άκενςπμζ πμο ακαγδημφζακ αζθάθεζα ηαζ πνμζηαζία. Έηζζ, δ 

ζηαδζαηή ιεημζηεζία ημο πθδεοζιμφ πνμξ ηζξ μνεζκέξ εέζεζξ επέθενε ηδκ ακάπηολδ ημο 

μζηζζιμφ ηαζ έλς απυ ηα ηείπδ
171

. ζμκ αθμνά ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Λαηςκίαξ, παναιέκεζ επίζδξ 

πνυαθδια ημ εέια ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο ζοκυθμο ηςκ εκμίηςκ, ηαεχξ δεκ έπεζ ιεθεηδεεί 

επανηχξ, εκχ ηα πμνίζιαηα απυ ηδκ ένεοκα ζημ Γενάηζ εηηνειμφκ αηυιδ. Δκημφημζξ, ηα 

ηάζηνα ημο Γεναηίμο ηαζ ημο Μοζηνά απμηέθεζακ ανβυηενα, ιεηά ηδκ εηδίςλδ ηςκ Φνάβηςκ, 

ημοξ πονήκεξ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ δφμ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ αογακηζκμφξ μζηζζιμφξ 

ημο Γεζπμηάημο ημο Μμνέςξ.  
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Απυ ηα παναπάκς θαίκεηαζ υηζ ημ ηάζηνμ, εηηυξ απυ αζθαθή εβηαηάζηαζδ ηαζ έδνα 

δζμίηδζδξ, απμηέθεζε ημ ηφνζμ ιέζμκ βζα ηδκ ελάπθςζδ ηαζ ειπέδςζδ ηδξ ηονζανπίαξ ηςκ 

Φνάβηςκ ζε υθεξ ηζξ ηαηαηηδιέκεξ πενζμπέξ. Έηζζ, έκα εονφ δίηηομ ηάζηνςκ ζοβηνμηήεδηε 

ζηδκ θναβημηναημφιεκδ επζηνάηεζα, ιε ηδκ ακέβενζδ ή ιεηαζηεοή παθαζμηένςκ μπονχκ. 

Σαοηυπνμκα, υιςξ, ημ ηάζηνμ είπε ηαζ ζοιαμθζηέξ πνμεηηάζεζξ, ηαεχξ οπμβνάιιζγε ιε ηδκ 

πανμοζία ημο ηδκ ημζκςκζηή εέζδ ηςκ ίδζςκ ηςκ Φνάβηςκ, αθθά έεεηε ηαζ ζαθή υνζα ακάιεζα 

ζημοξ κέμοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ημοξ δηηδιέκμοξ.  

 

 

 

2.2. Ιζηοπική και απσαιολογική ηεκμηπίυζη ηυν θπάγκικυν κάζηπυν ηηρ 

Λακυνίαρ 

 

2.2.1. Σο Κάζηπο ηος Παζζαβά 

 

«Δίλαη έλα γεξό καθξόζηελν ηεηξάγσλν θάζηξν ζε ζρήκα θαλάηαο 

από ηελ θαηεύζπλζε ηεο θίκπιε πξνο ηα δπηηθά, ρηηζκέλν ζ’ έλα απόηνκν 

βξάρν. Ζ πεξηθέξεηά ηνπ είλαη ρίιηα πελήληα βήκαηα. Γελ πεξηβάιιεηαη από 

ηάθξν, γηαηί γύξσ - γύξσ ν γθξεκόο ζπκίδεη ηε ραξάδξα ηεο Γθάγηαο
172

» 

 

Δαθζά Σζεθειπί, Οδνηπνξηθό ζηελ Διιάδα (1668 – 1671) 

 

ημ πθαίζζμ ηδξ εδναίςζδξ ηδξ ηονζανπίαξ ηαζ αιοκηζηήξ μνβάκςζδξ ηςκ Φνάβηςκ ζηδ 

Λαηςκία, ηηίζηδηε ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ημ Κάζηνμ ημο Παζζααά, ημ μπμίμ απμηέθεζε δζμζηδηζηή 

ηαζ θμνμθμβζηή έδνα ηδξ μιχκοιδξ αανμκίαξ. 

 φιθςκα ιε ημκ ηαηάθμβμ δζακμιήξ ηςκ αανμκζχκ πμο ικδιμκεφεηαζ ζημ Χξνληθὸλ ηνῦ 

Μνξέσο, δ αανμκία ημο Παζζααά
173

 παναπςνήεδηε ζηα 1209 ιαγί ιε ηέζζενα θέμοδα ζημκ 

Φνάβημ ζππυηδ απυ ηδκ Καιπακία ηαζ πνςημζηνάημνα ημο Πνζβηζπάημο ηδξ Απαΐαξ Ηςάκκδ κηε 

Νεσβφ (Jean de Neuilly): «Σνῦ κηζὶξ Νηδᾶ γὰξ ληὲ Ννπειὴ ὁ Παζζαβὰο ηνῦ ἐδόζε θαὶ ηέζζαξα θίε 

λὰ θξαηῇ, θιάκνπξνλ λὰ βαζηαίλῃ, λὰ ἔλη πξσηνζηξάηνξαο, λὰ ηὸ ἔρῃ ἰγνληθόλ ηνπ»
174

. ημ ίδζμ 

πνυζςπμ απμδίδεηαζ, ζφιθςκα πάκηα ιε ημ Υνμκζηυ, δ ίδνοζδ ηαζ ημ υκμια
175

 ημο ηάζηνμο 

(«…θάζηξνλ ἐπνίεζε ὁ ιόγνπ ηνπ θαὶ Παζζαβᾶλ ηὸ ἐθξάμε»)
176

, βζα ηδκ πνμέθεοζδ ημο μπμίμο 

έπμοκ δζαηοπςεεί πμθθέξ απυρεζξ: Χξ επζηναηέζηενδ ιέπνζ ζήιενα εεςνείηαζ δ ζφκδεζδ ημο 

ημπςκοιίμο ιε ηδ βαθθζηή πμθειζηή ζαπή «passé avant» («πνμπχνα ειπνυξ»), ημ ζηναηζςηζηυ 

ζφκεδια ηςκ ζππμηχκ ηδξ Καιπακίαξ. Πνμαθδιαηζζιμί ςζηυζμ εηθνάζηδηακ ηαζ βφνς απυ ημ 

εέια ηδξ πνμκμθμβίαξ ακμζημδυιδζδξ ημο ηάζηνμο ηαζ ημ υκμια ημο ζδνοηή ημο, βεβμκυξ πμο 

μθείθεηαζ εκ πνμηεζιέκς ζε ζοβπφζεζξ πνμκμθμβζχκ ηαζ πανακμήζεζξ πνμζχπςκ ιε ημ ίδζμ 

υκμια ζηδ ηφνζα πδβή ιαξ, ημ Χξνληθὸλ, ζε ζοκάνηδζδ θοζζηά ιε ηα εονήιαηα ηςκ αοημρζχκ 

πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ηαηά ηαζνμφξ ζημ ηάζηνμ. ήιενα, ηαηά ηδκ πθέμκ απμδεηηή 

άπμρδ, δ πνμκμθυβδζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο ηάζηνμο ημπμεεηείηαζ είηε ηάπμζα πνυκζα πνζκ ηδκ 
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 Σζεθειπί 1994, 85.  
173

 Σα υνζα ηδξ αανμκίαξ ημο Παζζααά ακηζζημζπμφκ ζημ ΒΑ ηιήια ηδξ άθθμηε  Δπανπίαξ Γοεείμο, πμο ζήιενα 

εκηάζζεηαζ ζημκ Γήιμ Ακαημθζηήξ Μάκδξ, αθ. θδηυπμοθμξ 1987, 31. 
174

 Καθμκάνμξ (εηδ.) 1940, 83, ζη. 1946 – 1948. 
175

 Βθ. ζπ. Βreuillot 1992,  299 – 309. 
176

 Καθμκάνμξ (εηδ.) 1940 135, ζη. 3161 – 3164. 
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έκανλδ ηςκ ζηναηζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ απυ ηδκ πθεονά ηςκ Φνάβηςκ βζα ηδκ ηαηάθδρδ ημο 

Κάζηνμο ηδξ Μμκειααζίαξ (1246 – 1248) είηε ζηζξ ανπέξ αοηχκ
177

, εκχ ζδνοηήξ ημο ηάζηνμο 

εεςνείηαζ μ Φνάβημξ αανυκμξ Ηςάκκδξ κηε Νμοθφ (Jean de Nully)
178

.   

Σμ Κάζηνμ ημο Παζζααά εα πνέπεζ κα πανέιεζκε ζηδκ ηονζυηδηα ημο Φνάβημο αανυκμο, 

ηάηζ πμο δεκ ακαθένεηαζ πμοεεκά ζηζξ πδβέξ
179

, ιέπνζ ηαζ ημ 1264, δφμ πνμκζά δδθαδή ιεηά ημ 

έημξ πανάδμζδξ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ηάζηνςκ ηδξ Λαηςκίαξ ζημκ αοημηνάημνα Μζπαήθ Ζ΄ 

Παθαζμθυβμ, ςξ ακηάθθαβια βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ημο ηαηά ηνία έηδ αζπιαθχημο Γμοθζέθιμο 

Βζθθεανδμοίκμο. Δκδζαθένμοζα είκαζ δ ικεία ζημ Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο βζα ηδ ζοββεκή ημο 

Ηςάκκδ κηε Νεσβφ, ηδ Μανβανίηα ημο Παζζααά
180

, δ μπμία, ζφιθςκα ιε ηα θεμοδαθζηά έεζια, 

ζηάθεδηε ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ςξ εββφδζδ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ημο ηονίμο ηδξ. Έηζζ, 

ιυθζξ θίβεξ δεηαεηίεξ έπεζηα απυ ηδ θναβηζηή ηαηάηηδζδ ηδξ Λαηςκίαξ, ημ ηάζηνμ πέναζε ζηα 

πένζα ηςκ Βογακηζκχκ, ημ μπμίμ δζαηήνδζακ οπυ ημκ έθεβπυ ημοξ, ιμθμκυηζ δεκ οπάνπεζ επανηήξ 

πθδνμθυνδζδ απυ ηζξ πδβέξ, βζα πενίπμο δφμ αζχκεξ. Χζηυζμ, απυ ημ 1481 ηαζ ελήξ, εα 

βκςνίζεζ πάθζ δζαθμνεηζηέξ ηφπεξ, ηαεχξ εα πενζέθεεζ δζαδμπζηά ζε δζάθμνμοξ δζεηδζηδηέξ: 

Πνχηα εα ανεεεί οπυ ηδκ ηονζανπία ηςκ Οεςιακχκ (1481 - 1685), ηαηυπζκ ηςκ ζοκαζπζζιέκςκ 

δοκάιεςκ ηςκ Δκεηχκ ηαζ ηςκ Μακζαηχκ (1685 - 1715), ηαζ, εκ ζοκεπεία, λακά ηςκ Οεςιακχκ, 

βζα κα επζζηνέρεζ ηεθζηά ζηα 1780 ζηδκ ηονζυηδηα ηςκ Δθθήκςκ, μπυηε εβηαηαθήθεδηε 

μνζζηζηά
181

. 

ήιενα ημ Κάζηνμ ημο Παζζααά ζηέηεζ ζηδκ ημνοθή εκυξ απυημιμο διζμνεζκμφ ορχιαημξ, 

ζηζξ κυηζεξ οπχνεζεξ ηδξ μνμζεζνά ημοξ Σατβέημο, ζε απυζηαζδ ιυθζξ θίβςκ πζθζμιέηνςκ ΝΓ 

ημο Γοεείμο (Εικ. 3). Ο θυθμξ αοηυξ, πμο απμηαθείηαζ επίζδξ ιε ημ ημπςκφιζμ «Παζζααάξ», 

ιμθμκυηζ δεκ είκαζ ζδζαίηενα ρδθυξ, πνμζθένεζ απνυζημπηδ εέα πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ. ηα 

αυνεζα πάθζ, πμο ημ ακάβθοθμ είκαζ εκηεθχξ απνυηνδικμ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, απνμζπέθαζημ, 

μνίγεζ ιία ζηεκή ηθεζζμφνα απυ υπμο δζένπεηαζ ημ ιμκαδζηυ ιέπνζ ηαζ ζήιενα θοζζηυ πέναζια 

– δίμδμξ πμο ζοκέδεε ακέηαεεκ ηδ Λαηεδαίιμκα ιε ηδ πενζυκδζμ ημο Σαζκάνμο (Μάκδ)
182

. 

Ο θυθμξ ημο Παζζααά απμηέθεζε ζδακζηυ πχνμ βζα ηδκ ακέβενζδ ηάζηνμο – έδναξ αανμκίαξ, 

δεδμιέκμο υηζ πνυηεζηαζ βζα θφζεζ μπονή ηαζ ηαίνζαξ ζδιαζίαξ εέζδ. Απυ ηδκ ημνοθή ημο, ημ 

ηάζηνμ ήθεβπε ηδκ εονφηενδ πενζμπή, απυ ηδκ αηημβναιιή ημο δοηζημφ ιοπμφ ημο Λαηςκζημφ 

Κυθπμο ιέπνζ ηζξ οπχνεζεξ ημο Σατβέημο, ηζξ βυκζιεξ εηηάζεζξ ημο Μαονμαμοκίμο, εκχ 

ηαοηυπνμκα επζηδνμφζε ζηεκά ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ ακοπυηαηηςκ ηαημίηςκ ηδξ Μάκδξ ηαζ ημο 
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 Πενδζημφθζαξ 2018, 374. 
178

 Γζα ηδκ πνμαθδιαηζηή βφνς απυ ηδ πνμκμθυβδζδ ηαζ ημκ ζδνοηή ημο ηάζηνμο, αθ. Breuillot 1992, 300.- 

Katsougraki 2001, 58.-  Πενδζημφθζαξ 2018, 374 (υπμο ηαζ παθαζυηενδ αζαθζμβναθία).  
179

 Βάζεζ ηςκ πδβχκ, ημ Κάζηνμ ημο Παζζααά δεκ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ ηάζηνςκ πμο 

παναπςνήεδηακ ζημκ Βογακηζκυ αοημηνάημνα (Μοζηνάξ, Μμκειααζία, Κάζηνμ Μαΐκδξ, Γενάηζ), ιε ζοκέπεζα κα 

παναιέκεζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα άβκςζηδ δ πνμκζηή πενίμδμξ ηαηά ηδκ μπμία πενζήθεε ζηδκ ηονζανπία ηςκ 

Βογακηζκχκ. Δκημφημζξ, εεςνείηαζ απυ πμθθμφξ ενεοκδηέξ ζπεδυκ αδφκαημ κα πανέιεζκε οπυ θναβηζηή ηονζανπία 

βζα πμθφ ηαζνυ, υκηαξ πζα απμιμκςιέκμ ηαζ απμημιιέκμ απυ ημ μπονςιαηζηυ δίηηομ μνβάκςζδξ ηδξ Λαηςκίαξ, αθ. 

ζπ. Καηζαθάδμξ 1992, 174 – 176, 181, οπμζδι. 2. Ο Α. Κνζεγήξ (Kriesis 1963, 315) οπμζηδνίγεζ ηδκ άπμρδ υηζ ημ 

ηάζηνμ πενζήθεε ημ 1262 ζηδκ ηαημπή ηςκ Βογακηζκχκ. 
180

 Σμ υκμιά ηδξ ακαθένεηαζ ζοπκά ζημ Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο, επεζδή είπε ειπθαηεί ζε ιία δζηαζηζηή δζαιάπδ ιε 

ημκ πνίβηζπα Γμοθζέθιμ βζα ηδ δζεηδίηδζδ ηδξ ηθδνμκμιζάξ ημο εείμο ηδξ, ημο αανυκμο ημο Ρμγζένε ηαζ ηδξ 

Άημααξ, πμο έιεζκε λαημοζηή ζηδκ ζζημνζηή ικήιδ ςξ «δ δίηδ ηδξ κηάιαξ Μανβανίηαξ»: αθ. Καθμκάνμξ (εηδ.) 

1940, 297, ζη. 7305 – 7320.  
181

 θδηυπμοθμξ 1978, 410 – 411.- Κανπμδίκδ-Γδιδηνζάδδ 1985, 244 – 245.- αΐηαξ 1987, 50.- Katsougraki 2001, 

58 – 62.- Καηζμοβηνάηδ 2004, 131.- Πενδζημφθζαξ 2018, 375 – 376, οπμζδι. 840. 
182

 Πενδζημφθζαξ 2018, 372. 
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Tατβέημο ιέζς ημο εθέβπμο ημο ιμκαδζημφ πενάζιαημξ
183

. Απμηέθεζε δε ημιαζηυ ζδιείμ βζα 

ηδκ απνυζημπηδ πενζαία επζημζκςκία ιεηαλφ ημο Μοζηνά ηαζ ημο ηάζηνμο ηδξ Μαΐκδξ
184

. 

Μάθζζηα, δ ηαίνζα εέζδ ημο ηάζηνμο είπε πνμηαθέζεζ ζδζαίηενδ εκηφπςζδ ζημκ Άββθμ 

ημπμβνάθμ, πενζδβδηή ηαζ αλζςιαημφπμ Leake (1777 – 1860)
185

, μ μπμίμξ, επζθμνηζζιέκμξ απυ 

ηδ Βνεηακζηή ηοαένκδζδ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ζδιακηζηυηενςκ πυνςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ βζα 

ηάεε πενζμπή πμο επζζηεπηυηακ
186

, αθζένςζε  ανηεηέξ βναιιέξ ζηζξ πενζβναθέξ ημο βζα ηδ 

βεςβναθία ηαζ ηδκ ειαέθεζα ηδξ μναηυηδηαξ απυ ημκ θυθμ
187

. Σαοηυπνμκα, πνχημξ επζζήιακε 

ηδκ ηαφηζζδ ηδξ εέζδξ αοηήξ ιε ηδκ ανπαία πυθδ πμο μκμιάγεηαζ Λᾶξ, Λᾶαξ ή Λᾶ, 

ζηδνζγυιεκμξ ζηζξ πθδνμθμνίεξ ημο ανπαίμο πενζδβδηή Παοζακία
188

, ηαεχξ ηαζ ζε ηάπμζεξ 

ανπαζμθμβζηέξ παναηδνήζεζξ απυ ηζξ αοημρίεξ πμο έηακε μ ίδζμξ ζημκ πχνμ
189

. Απυ ηυηε ηαζ 

ιέπνζ ζήιενα, επζηναηεί αοηή δ άπμρδ, υηζ δδθαδή ημ ηάζηνμ εειεθζχεδηε επάκς ζηδκ 

αηνυπμθδ ηδξ ανπαίαξ πυθδξ
190

.  

Σμ ηάζηνμ
191

 έπεζ ζηδκ ηάημρδ ζπήια ζπεδυκ ηναπεγμεζδέξ (Εικ. 4). Δλςηενζηά 

πενζαάθθμκηακ απυ ζζπονυ μπονςιαηζηυ πενίαμθμ, μ μπμίμξ ζχγεηαζ ζήιενα ζε ιέηνζα 

ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ. Σα ορδθά ηείπδ ημο, πμο πενζαάθθμοκ ηδκ ημνοθή ημο θυθμο, 

πενζηθείμοκ ζημ εζςηενζηυ ημοξ ιία έηηαζδ 20 πενίπμο ζηνειιάηςκ, εκχ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

ημοξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί απθά δμιζηά οθζηά, υπςξ ανβμί θίεμζ, αήζαθα, ημιιάηζα πθίκεςκ 

ημκίαια. ε ηαηά ηυπμοξ πενζμπέξ, υπμο ημ ακάβθοθμ είκαζ πζμ ήπζμ, μ πενίαμθμξ εκζζπφεηαζ. Οζ 

άηνεξ ηςκ ηεζπχκ απμθήβμοκ ζε επάθλεζξ ζπήιαημξ Π, εκχ πίζς απυ αοηέξ οπάνπεζ πενίδνμιμξ 

βζα ηδ δζέθεοζδ ηςκ ζηναηζςηχκ. Δπζπθέμκ, ηοηθζημί ή ηεηνάβςκμζ πφνβμζ ορχκμκηακ ζηζξ 

βςκίεξ ημο, εη ηςκ μπμίςκ ιυκμκ μ αμνεζμδοηζηυξ ζχγεηαζ ζήιενα ζε ηαθή ηαηάζηαζδ (Δικ. 5, 

6). Σέθμξ, ζηα ορδθυηενα ζδιεία ηςκ ηεζπχκ ζχγμκηαζ ηοθεηζμεονίδεξ. Ζ πφθδ–πφνβμξ ημο 

ηάζηνμο, απυ ηδκ μπμία ζχγμκηαζ ζήιενα ιυκμ ζπανάβιαηα, ήηακ δζεοεεηδιέκδ ζηα δοηζηά, 

υπμο ημ ακάβθοθμ ημο εδάθμοξ είκαζ ανηεηά δπζυηενμ. Ζ είζμδμξ ζημκ πχνμ πναβιαημπμζείηαζ 

επίζδξ απυ έκα ιζηνυ άκμζβια ζηα ακαημθζηά. 

ημ εζςηενζηυ ημο ηάζηνμο είκαζ ζήιενα μναηά εθάπζζηα μζηζζηζηά ηαηάθμζπα. 

οβηεηνζιέκα δζαηδνείηαζ ιία δελαιεκή
192

, δ μπμία ηνμθμδμημφζε ημοξ ηαημίημοξ ιε κενυ,  έκα 
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 Πενδζημφθζαξ 2018, 372 -373.  
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 θδηυπμοθμξ 1978, 411.- Katsougraki 2001, 58 – 62.- Πενδζημφθζαξ 2018, 372 – 373. 
185

 Leake 1830, 255 -257. 
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 αΐηαξ (επμπη.) 1993 – 1994, 61.  
187

 Πενδζημφθζαξ 2018, 373, 376 – 377. 
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 Ζ πυθδ ικδιμκεφεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζημοξ μιδνζημφξ ζηίπμοξ, εκχ ακαθμνέξ ζε αοηή έπμοκ βίκεζ επίζδξ απυ 

ανπαίμοξ ζοββναθείξ ηαζ πενζδβδηέξ, υπςξ μ Θμοηοδίδδξ, μ ηνάαςκ, μ Παοζακίαξ, αθθά ηαζ μ ιεηαβεκέζηενμξ 

ηέθακμξ Βογάκηζμξ (6
μξ

 αζ. ι.Υ.), αθ. Γζακκαηυπμοθμξ 1966, ζεθ. 36 – 37. φιθςκα ιε ημκ πενζδβδηή Παοζακία 

πμο επζζηέθηδηε ηδκ πενζμπή πενί ημ 160 ι.Υ., ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο Αζία ήηακ ηηζζιέκδ δ αηνυπμθδ ηδξ 

ανπαίαξ ιοηδκασηήξ πυθδξ πμο μκμιαγυηακ Λᾶξ, εκχ ζημοξ πνυπμδεξ ηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή απθςκυηακ δ 

μιχκοιδ πμθίπκδ ηςκ ζζημνζηχκ ηαζ νςιασηχκ πνυκςκ, αθ. Παπαπαηγήξ 1976, 431 – 432. Βθ. επίζδξ Πενδζημφθζαξ 

2018, 376, οπμζδι. 837. 
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 Ο Leake (1830, 255 – 257) παναηήνδζε ίπκδ ιεβαθζεζηήξ ηαηαζηεοήξ ζε ηιήια ηδξ αάζδξ ημο ηείπμοξ. 
190

 Breuillot 1992, 300. Οζ βκχζεζξ βφνς απυ ημ γήηδια αοηυ πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ πμνίζιαηα ηδξ επζηυπζαξ 

ένεοκαξ ηαζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ανπαζμθμβζηχκ εκδείλεςκ. Βθ. ΑΓ 68 (2013), 178. 
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 Γζα ηδκ πενζβναθή ημο ηάζηνμο αθ. εκδεζηηζηά Traquair 1905 – 1906, 261 – 263, 274 – 275.- θδηυπμοθμξ 

1978, 410 – 411.- Katsougraki 2001, 58 – 61.- Καηζμοβηνάηδ 2004, 131.- Πενδζημφθζαξ 2018, 372, οπμζδι. 837 

(υπμο ηαζ παθαζυηενδ αζαθζμβναθία) 
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 Οζ δελαιεκέξ είκαζ θηζαβιέκεξ απυ ιάνιανα ηαζ οθζηυ απυ ηδκ ανπαία πυθδ, εκχ εκηυξ ημο πχνμο 

ηεηιδνζχκεηαζ δ πανμοζία μζημδμιζημφ οθζημφ ζε  δεφηενδ πνήζδ: αθ. θδηυπμοθμξ 1987, 383.- ΑΓ 68 (2013), 
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ηεηνάβςκμ θζευηηζζημ ηηίζια ηαζ ιία ζπεζνμεζδήξ ηθίιαηα ζηδ κμηζμδοηζηή πθεονά, ηαηάθμζπα 

πμο έπμοκ ηαοηζζηεί ιε ηγαιί
193

. 

Ζ ζδιενζκή ιμνθή ημο ηάζηνμο δεκ είκαζ δ ανπζηή, αθθά απμηέθεζια απυ ιεηαβεκέζηενεξ 

μζημδμιζηέξ επειαάζεζξ ηαζ ιεηαζηεοέξ, πμο έθααακ πχνα ηαηά ημοξ ηαημπζκμφξ αζχκεξ. Καηά 

ηζξ δζαπζζηχζεζξ ημο ενεοκδηή Ramsay Traquair, ζηδκ ακαημθζηή πθεονά ημο ηάζηνμο ιπμνεί κα 

εκηάζζεηαζ ζημκ ανπζηυ πονήκα έκα ιζηνυ ηιήια ημζπμπμζίαξ
194

. Σα οπυθμζπα ανπζηεηημκζηά 

ηαηάθμζπα, ηαεχξ ηαζ ηα ηηίζιαηα ζημ εζςηενζηυ ημο ηάζηνμο, απμηεθμφκ πνμζεήηεξ ηαζ 

ακαηαηαζηεοέξ, μζ μπμίεξ ακάβμκηαζ ζηα πνυκζα ηδξ Α΄ Σμονημηναηίαξ (1460 - 1685)
195

. Ο 

Σμφνημξ αλζςιαημφπμξ ηαζ πενζδβδηήξ Δαθζβζά Σζεθειπί (1611 – 1679), μ μπμίμξ,  

αημθμοεχκηαξ ηα μεςιακζηά ζηναηεφιαηα ζηδκ Λαηςκία, επζζηέθηδηε ηαζ ημ Κάζηνμ ημο 

Παζζααά πενί ημ 1670, ιάξ πθδνμθμνεί υηζ οπήνλε έκα ζδιακηζηυ ζηναηζςηζηυ ηέκηνμ ηαηά ηδκ 

πενίμδμ αοηή
196

. Αλίγεζ επίζδξ κα ζδιεζςεεί εδχ υηζ μ Βεκεηυξ βεςβνάθμξ Coronelli (1650 – 

1717), πμο πενζδβήεδηε ζηα ηάζηνα ηδξ Μάκδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ημονημαεκεηζημφ 

πμθέιμο, απμηφπςζε ημ 1686 ημ ιεζαζςκζηυ ηάζηνμ ημο Παζζααά, πνμζθένμκηαξ πμθφηζιεξ 

ημπμβναθζηέξ πθδνμθμνίεξ ηυζμ βζα ηδκ μπφνςζδ υζμ ηαζ βζα ηα ηηίζιαηα πμο έθενε εκηυξ ημο, 

ιε απμηέθεζια κα είκαζ δοκαηή ζήιενα δ ηαφηζζδ ηςκ ζςγμιέκςκ ηαηαθμίπςκ (Δικ. 7)
197

.  

 

 

2.2.2. Σο Κάζηπο ηος Γεπακίος 

 

 

«Οη ληόπηνη ην νλνκάδνπλ Σζάθσλα… Καλείο δελ ην 

πιεζηάδεη, γηαηί είλαη ρηηζκέλν ζε δύζβαηε πεξηνρή… ηα νξεηλά 

δελ επδνθηκνύλ ζηηάξη, θξηζάξη θαη άιινη θαξπνί, παξά κόλν θερξί 

θαη θαιακπόθη… Σν θιίκα θαη ην λεξό είλαη θαιά, ην ηξερνύκελν 

λεξό πνιύ…»
198

 

 

Δαθζβζά Σζεθειπί, Οδνηπνξηθό ζηελ Διιάδα (1668 – 1671) 

 

 

«Κάζηξν κηθξò εἶλαη θαὶ ζηελνύηζηθν, ηò κάθξνο ηνπ πάεη ἀπò Βνξηὰ ζὲ 

Νόην, ὃπσο εἶλαη ζεκεησκέλν θαὶ ηò βνπλό. Ἡ πόξηα βξίζθεηαη θαηὰ ηò 

ὴιηνβαζίιεκα, κηθξὴ θαὶ πινπκηζκέλε κὲ θεξακίδηα, πνύ’ λαη θη ὃιν - ὃιν ηò 

ζηνιίδη ηνπ. ηὴ κέζε ὁ ηνῖρνο εἶλαη γθξεκηζκέλνο, ἀπò καθξηὰ παξνκνηάδεη ηò 

Κάζηξν ἲδην ἀγξίκη κὲ ζπαζκέλν ηò ξαρνθόθθαιν»
199

 

 

Φχηδξ Κυκημβθμο, Σò Κάζηξν ηνῦ Γεξαθηνῦ, 1962 
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 Πενδζημφθζαξ 2018, 372 – 373, οπμζδι, 837. 
194

 Traquair 1905 – 1906, 275. 
195

 Traquair 1905 - 1906, 275.- Κανπμδίκδ-Γδιδηνζάδδ 1985, 244 – 245.- θδηυπμοθμξ 1987, 383.- Πενδζημφθζαξ 

2018, 372 – 373, οπμζδι. 837. 
196

 Σζεθειπί 1994, 85 – 86.- αΐηαξ (επμπη.) 1993 - 1994, 28, 34. 
197

 αΐηαξ (επμπη.) 1993 – 1994, 28, 37 – 38. Πενδζημφθζαξ 2018, 373, οπμζδι. 837. 
198

 Σζεθειπί 1994, 86. 
199

 Κυκημβθμο 1962, 28. 
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Σμ Κάζηνμ ημο Γεναηίμο ανίζηεηαζ ζε ιζηνή απυζηαζδ ακαημθζηά ημο ζφβπνμκμο μιχκοιμο 

μζηζζιμφ ηαζ ζηέθεζ ηδ αυνεζα ημνοθή εκυξ ζαιανςημφ θυθμο, πνυαμοκμο ημο Πάνκςκα, πμο 

απμηαθείηαζ ζήιενα Παθαζυηαζηνμ ή Ασ Γζχνβδξ
200

. Αοηυξ μ απμημιιέκμξ υβημξ, ιε 

εοπνυζαθδηα ζδιεία ζηδ δοηζηή ηονίςξ πθεονά, μνίγεζ ημκ εηηεηαιέκμ εθαζμθυνμ ηάιπμ ημο 

Γεναηίμο ζηα δοηζηά, εκχ πανάθθδθα πνμζθένεζ απυ ηδκ ημνοθή ημο, ιμθμκυηζ δεκ είκαζ 

ζδζαίηενα ρδθή, απνυζημπηδ εέα ιέπνζ ημκ Λαηςκζηυ Κυθπμ ηαζ ημκ Σαΰβεημ
201

.   

Σμ Κάζηνμ ημο Γεναηίμο ικδιμκεφεηαζ βζα πνχηδ θυνα ζημ Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο ηαζ δ 

ακέβενζή ημο ακάβεηαζ ζηδκ πνχζιδ Φναβημηναηία. Νςνίηενα, πνζκ απυ ηδκ ίδνοζή ημο, δεκ 

οπάνπεζ ηαιζά βκςζηή βναπηή ακαθμνά ή ικεία βζα ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα ζημκ θυθμ 

Παθαζυηαζηνμ, εκχ μπμζαδήπμηε οπυεεζδ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή ζηδνζγυηακ ιέπνζ 

πνυηζκμξ ζε εζηαζίεξ ηαζ θζβμζηέξ εκδείλεζξ
202

: εζηυκα εη δζαιέηνμο ακηίεεηδ ιε αοηή πμο 

έπμοιε βζα ημκ ζφβπνμκμ μζηζζιυ ημο ηάιπμο, ηαεχξ, υπςξ ηαηαδεζηκφμοκ ηα ανπαζμθμβζηά 

εονήιαηα ηαζ ιανηονμφκ μζ πδβέξ, πνμζήθηοζε ημ εκδζαθένμκ ηςκ ηαημίηςκ ήδδ απυ ηα 

πνμσζημνζηά πνυκζα, εκχ δ ηαημίηδζή ημο ζοκεπίζηδηε ζπεδυκ αδζάθεζπηα ιέπνζ ηαζ ζήιενα
203

. 

Πνυζθαηα υιςξ επζαεααζχεδηε δ άπμρδ αοηή, επεζδή δ ζοζηδιαηζηή ένεοκα ημο θυθμο 

απμηάθορε ζημζπεία πνήζδξ ηδξ πενζμπήξ ήδδ απυ ηδκ ανπαζυηδηα
204

. 

Γζα ηδκ πενίμδμ ηδξ Φναβημηναηίαξ ημ Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο ιάξ πθδνμθμνεί υηζ ημ Γενάηζ 

απμηέθεζε έδνα ιία εη ηςκ δχδεηα αανμκζχκ ημο Πνζβηζπάημο, δ μπμία παναπςνήεδηε ζηα 

1209 ιαγί ιε έλζ ηζιάνζα ζημκ ζππυηδ Γηζμοκ κηέ Νζαδθέ (Guy de Nivelet) απυ ημκ πνίβηζπα 

Γμοθζέθιμ αιπθίηηδ
205

: «κηζίξ Γγηνῦλ ηὸλ ἔιεγαλ ληὲ Νηβειὲ ηὸ ἐπίθιελ· ἓμη θίε ηνῦ ἐδόζεζαλ λὰ 

ἔρῃ εἰο ηὴλ Σζαθσλίαλ»
206

. Γζα ηδκ ειπέδςζδ ηδξ θναβηζηήξ ηονζανπίαξ, ημκ έθεβπμ ηαεχξ ηαζ 

ηδκ πνμζηαζία ηδξ ηαεμνζζιέκδξ εδαθζηά αοηήξ εκυηδηαξ απυ ημκ επενζηυ βδβεκή πθδεοζιυ 

ηαζ ζδίςξ απυ ηζξ ακοπυηαηηεξ θοθέξ πμο ηαημζημφζακ ζημκ Πάνκςκα (Σζαηςκζά), ηηίζηδηε 

                                                 
200

 Γνζηζυπμοθμξ 1982, 221 – 222.- ζιάημο - Υνζζημδμοθμπμφθμο 1989-1990, 67.- Δθεοεενίμο – Υαναθάιπμοξ - 

Ακδνμοθζδάηδ η.ά. 2008, 4. 
201

 Γνζηζυπμοθμξ 1982, 221.- Δθεοεενίμο – Υαναθάιπμοξ - Ακδνμοθζδάηδ η.ά. 2008, 5. Δθεοεενίμο 2019 (οπυ 

δδιμζίεοζδ). 
202

 Ο καυξ ημο Αβίμο Γεςνβίμο, πμο ανίζηεηαζ ζηδκ αηνυπμθδ ημο Γεναηίμο, είκαζ απμηέθεζια δζάθμνςκ 

ηαηαζηεοαζηζηχκ θάζεςκ, ιε ηδκ πνμβεκέζηενδ κα ακάβεηαζ, ηαηά ημκ Ονθάκδμ (1927, 349), ζημκ 11
μ
 – 12

μ
 αζχκα, 

εκχ ιεηαβεκέζηενεξ πνμζεήηεξ (κάνεδηαξ, κυηζμ ηθίημξ) ημπμεεημφκηαζ επίζδξ ζημοξ πνυκμοξ ηδξ Φναβημηναηίαξ,  

αθ. Γδιδηνμηάθθδξ 2001, 42 – 47. 
203

 Ακαθοηζηά, δ ακαζηαθζηή ένεοκα ηεηιδνίςζε ηδκ φπανλδ ηαημίηδζδξ ζημκ πχνμ ήδδ απυ ηδκ πνχζιδ Δπμπή 

ημο Υαθημφ, ιε εκδείλεζξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ αηυιδ ηαζ ζηα ηέθδ ηδξ Νεμθζεζηήξ πενζυδμο, υηακ 

δδιζμονβείηαζ μζηζζηζηή εβηαηάζηαζδ ζημκ θυθμ Γμκηάηζα. Σδ εέζδ ηδξ εα ηαηαθάαμοκ ηαηά ηδκ 

πνςημβεςιεηνζηή πενίμδμ, ιεηά απυ έκα ιεβάθμ ηεκυ εβηαηάθεζρδξ, μζ ανπαίεξ Γενυκενεξ, πμθίπκδ βκςζηή απυ 

ημκ Παοζακία, πμο εα ελεθζπεεί ζε ιία απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ πενζμζηίδεξ πμθζηείεξ ηδξ Λαηςκίαξ βζα ημοξ 

επυιεκμοξ αζχκεξ. ημοξ νςιασημφξ ηαζ παθαζμπνζζηζακζημφξ πνυκμοξ εα ιεηαθενεεί ζηζξ πανοθέξ ημο θυθμο ηαζ 

ζημ πεδζκυ ηιήια ηαζ εα ζοκεπίζεζ ηδκ ζζημνζηήξ ηδξ πμνεία, πμο παναηηδνίζηδηε απυ έκημκεξ δζαηοιάκζεζξ, ιέπνζ 

ηαζ ημοξ ιεζμαογακηζκμφξ πνυκμοξ. Μάθζζηα, ζηδκ ηεθεοηαία αοηή πενίμδμ, ηαηά ηδκ μπμία μ μζηζζιυξ βκχνζζε 

ζδζαίηενδ αηιή (απυ ημκ 10
μ
 αζ. η.ε., ζδίςξ υιςξ ημκ 12

μ
 αζ.) ηαζ ικδιμκεφεηαζ απυ ημκ Άνααα βεςβνάθμ Edrisi, εα 

πνέπεζ κα έβζκε ηαζ δ αθθαβή ημο μκυιαημξ απυ Γενυκεναζ ζε Γενάηζ ή Ηενάηζμκ ηαηά ημκ Παποιένδ, ημπςκφιζμ ημ 

μπμίμ ίζςξ ζοκδέεηαζ ιε ημ υκμια ηάπμζμο κηυπζμο βαζμηηήιμκα: αθ. Γνζηζυπμοθμξ 1982, 58 – 61, 71, 189 – 190.-

Παπαβεςνβίμο 2007, 1 – 6.- Δοζηαείμο 2012, 504, 506.- Θέιμξ 2012, 521 – 522. Έπεζ δζαηοπςεεί δ άπμρδ υηζ μ 

μζηζζιυξ ημο Γεναηίμο απμηέθεζε ημ ηέκηνμ ηδξ αανμκίαξ ιέπνζ ηδκ ακέβενζδ ημο ηάζηνμο, αθ. Πενδζημφθζαξ 

2018, 373. 
204

 Δθεοεενίμο 2017, 62 – 63. Σα πμνίζιαηα ηδξ ένεοκαξ δεκ έπμοκ δδιμζζεοηεί πνμξ ημ πανυκ. 
205

 Bon 1969, 112 – 113.- Γνζηζυπμοθμξ 1982, 223.- ζιάημο - Υνζζημδμοθμπμφθμο 1989-1990, 67. 
206

 Καθμκάνμξ (εηδ.) 1940, ζη. 1935 – 1938.  
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ζημκ θυθμ Παθαζυηαζηνμ ημ ζζπονυ Κάζηνμ ημο Γεναηίμο, δ πνμκμθμβία ακέβενζδξ ημο μπμίμο 

δεκ έπεζ ελαηνζαςεεί ιε αζθάθεζα
207

. φιθςκα ιε ημκ Bon, εα πνέπεζ κα ηηίζηδηε βφνς ζηα 

ιέζα ημο 13
μο

 αζχκα, εκχ ηηήημνάξ ημο ήηακ, υπςξ ζοκεπάβεηαζ, μ βζμξ ημο Guy de Nivelet, μ 

Ηςάκκδξ de Nivelet
208

. Γεδμιέκδξ ιάθζζηα ηδξ ηαίνζαξ ηαζ ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ εέζδξ ημο, 

εθυζμκ δέζπμγε ηδξ εφθμνδξ θαηςκζηήξ πεδζάδαξ ημο Έθμοξ ιέπνζ ηδκ αηημβναιιή ημο 

Λαηςκζημφ Κυθπμο
209

, ηαεχξ ηαζ ηςκ μνεζκχκ πεναζιάηςκ πνμξ ηδκ Σζαηςκζά, απμηέθεζε 

ζδιακηζηυ μπονυ – ζηαειυ ιίαξ ηαθά ζπεδζαζιέκδξ μπονςιαηζηήξ αθοζίδαξ, πμο απθςκυηακ ζε 

υθδ ηδ Λαηςκζηή. Ο ζζημνζηυξ William Μiller ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά: «Σὸ Γεξάθηνλ ἦην εἷο 

θξίθνο ηῆο ἀιύζεσο ηῶλ θξαγθηθῶλ θάζηξσλ ηῶλ κεηαμὺ ηνῦ ιόθνπ ηνῦ Μπζηξᾶ θαὶ ηνῦ 

λεζησηηθνῦ βξάρνπ ηῆο Μνλεκβαζίαο, θαὶ ἀπνηέιεη ηὴλ ηεηάξηελ γσλίαλ ηνῦ θξαγθηθνῦ 

ηεηξαγώλνπ, ὅπεξ ζπλεπιεξνῦην δηὰ ηῶλ δύν ἐθείλσλ θάζηξσλ θαὶ  ηνῦ Παζζαβᾶ»
210

. Μάθζζηα, δ 

εέζδ ημο ηάζηνμο ακάιεζα ζημκ Μοζηνά ηαζ ηδ Μμκειααζία ελαζθάθζγε ηδκ εκδζάιεζδ 

επζημζκςκία ημοξ, εθυζμκ δέζπμγε ημο πενάζιαημξ πμο μδδβμφζε πνμξ αοηά
211

.  

Σέθμξ, εηηυξ απυ έδνα ηδξ αανμκίαξ, ημ Κάζηνμ ημο Γεναηίμο οπήνλε ημ εκδζαίηδια  ημο 

αανυκμο – θεμοδάνπδ ηδξ μζημβέκεζαξ de Nivelet, ηα ίπκδ ηδξ μπμίαξ ςζηυζμ είκαζ δφζημθμ κα 

εκημπζζημφκ ζήιενα. Μμθμκυηζ, δ μζημβέκεζα αοηή ζοκδέεδηε, έζης ηαζ βζα ιζηνυ πνμκζηυ 

δζάζηδια, ιε ημκ ηυπμ αοηυ, εκημφημζξ μζ βναπηέξ πδβέξ, εηηυξ απυ ημ υκμια ημο ηηήημνα, δεκ 

πνμζθένμοκ ηαιζά άθθδ πθδνμθυνδζδ βζα ημοξ ίδζμοξ ηαζ ηδ γςήξ ημοξ ζημ ηάζηνμ. 

Πανάθθδθα, ηα ιέπνζ ηχνα ανπαζμθμβζηά ηεηιήνζα
212

, πμο αθμνμφκ εηδδθχζεζξ ημο αίμο ηςκ 

Φνάβηςκ ηαηυπςκ, είκαζ ζπεδυκ ακφπανηηα ηαζ ιυκμ ζζπκέξ εκδείλεζξ εκημπίγμκηαζ ζημκ 

πχνμ
213

. Πανυηζ δε έπμοκ βίκεζ πνμζπάεεζεξ ζημ πανεθευκ εη ιένμοξ πμθθχκ ενεοκδηχκ κα 

ακζπκεοηεί ημ απμηφπςιά ημοξ, ηαοηίγμκηαξ ηάπμζα δοηζηυηνμπα ηαηάθμζπα πμο απακημφκ εκηυξ 

ημο ηάζηνμο ιε ηδκ ζζημνία ηδξ μζημβέκεζαξ, ζήιενα δεκ θαίκεηαζ κα βίκμκηαζ ζδζαίηενα 

απμδεηηέξ. οβηεηνζιέκα, ιία ιεβάθδ ιενίδα επζζηδιυκςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια μ Traquair, μ 

Βμn, μ ανπαζμθυβμξ Aκδνέαξ Ξοββυπμοθμξ, δ Jacqueline Lafontaine – Dosogne ηαζ μ Γεχνβζμξ 

Γδιδηνμηάθθδξ, είπακ οπμζηδνίλεζ, ιμθμκυηζ ιε ηάπμζεξ επζθοθάλεζξ, υηζ ημ «πνμζηοκδηάνζ» 

πμο απακηά εκηυξ ημο κάνεδηα ημο πνμτπάνπμκηα, ημοθάπζζημκ πνζκ ηδκ άθζλδ ηςκ Φνάβηςκ, 

καμφ ημο Αβίμο Γεςνβίμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα ιανιάνζκα μζηυζδια ή δοηζηά ειαθήιαηα πμο 

δζαηδνμφκηαζ ζε δζάθμνα ζδιεία ημο καμφ ηαζ ημο πνμζηοκδηανίμο (Δικ. 10-12) ακήηακ ζημοξ 

de Nivelet
214

. Ζ πνυζθαηδ ςζηυζμ επακελέηαζδ ηςκ γδηδιάηςκ αοηχκ απυ ηδκ ενεοκήηνζα 

Αζπαζία Λμφαδ-Κίγδ ηαζ δ πνμζέββζζή ημοξ δζα ηδξ ζοβηνζηζηήξ ιεθέηδξ ιε άθθα ζφβπνμκα 

                                                 
207

 Δθεοεενίμο, Υαναθάιπμοξ, Ακδνμοθζδάηδ η.ά. 2008, 4.  
208

 Ακαθμνζηά ιε ηδκ ίδνοζδ ημο ηάζηνμο ηαζ ημκ ζδνοηή ημο, μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα αηνζαμφξ πνμκμθυβδζδξ 

ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ απυδμζδξ ηδξ ακέβενζήξ ημο ζε ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ, παναιέκεζ αηυιδ ηαζ ζήιενα 

πνμαθδιαηζηή. Πάκηςξ, δ επζηναηέζηενδ ιέπνζ ζήιενα άπμρδ, ηδκ μπμία αζπάζηδηακ ανηεημί ενεοκδηέξ 

ιεηαβεκέζηενα, είκαζ ημο Bon, πμο οπμζηήνζλε υηζ ηηίζηδηε απυ ημκ Guy de Nivelet ή ημκ βζμ ημο Ηςάκκδ βφνς ζημ 

1250, υπςξ ηαζ ηα οπυθμζπα θαηςκζηά ηάζηνα (Μοζηνάξ, Μεβάθδ Μαΐκδ, Λεφηηνμ): αθ. Bon 1969, 112 – 113, 

123, 125, 126.- Δθεοεενίμο – Υαναθάιπμοξ - Ακδνμοθζδάηδ η.ά. 2008, 4. Πναθ. επίζδξ Καθμκάνμξ (εηδ.) 1940, ζη. 

1935 – 1938, ζη. 3165 – 3167 («κηζίξ Γγηνῦλ ηὸλ ἔιεγαλ ληὲ Νηβειὲ ηὸ ἐπίθιελ· ἓμη θίε ηνῦ ἐδόζεζαλ λὰ ἔρῃ εἰο ηὴλ 

Σζαθσλίαλ θάζηξνλ ἔρηηζελ ἐθεῖ, ηὸ ὠλόκαζαλ Γεξάθη…Ἄιινο ἦηνλ ληὲ Νηβειὲη θαὶ ἂθνπε κηζὶξ Ἰσάλλεο· ἔπνηθελ 

θάζηξνλ ὁ ιόγνπ ηνπ θ’ ἔθξαμέ ην Γεξάθηλ, ὃπνπ ἒλη εἰο ηὴλ Σζαθσλίαλ, ἐδῶζελ γὰξ ηνῦ ιένπ»). 
209

 ηδκ θαηςκζηή ημζθάδα ημο Έθμοξ ηαημζημφζακ θάαμζ Δγενίηεξ: αθ. ζπ. Κμοβέαξ 1951, 221. 
210

 Miller 1927, 400 – 401.  
211

 Δθεοεενίμο – Υαναθάιπμοξ - Ακδνμοθζδάηδ η.ά. 2008, 5. 
212
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πανάθθδθα πμο απακημφκ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, μδήβδζακ ηδκ ίδζα ζηδκ οζμεέηδζδ ηδξ άπμρδξ 

υηζ ηυζμ ημ ανπζηεηημκζηυ βθοπηυ υζμ ηαζ ηα επζιένμοξ ζημζπεία δεκ ιπμνμφκ κα απμδμεμφκ 

ζημοξ Φνάβημοξ, αθθά ζε ιεηαβεκέζηενμοξ, δοηζηήξ πνμεθεφζεςξ, αθζενςηέξ, πμο 

ζοζπεηίγμκηακ ιε ημ ηάβια ηςκ Ηςακκζηχκ, ημ μπμίμ είπε ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο ζηα εδάθδ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο ζηα ηέθδ ημο 14
μο

 αζχκα. Τπμζηήνζλε επίζδξ υηζ ημ «πνμζηοκδηάνζ» απμηεθμφζε 

ηαθζηυ ικδιείμ (ανημζυθζμ) εκυξ απυ ημοξ αθζενςηέξ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Σάβιαημξ αοημφ, 

ιεηαεέημκηαξ ηδκ ηαηαζηεοή ημο, υπςξ ηαζ ηα οπυθμζπα ζημζπεία, ζημκ 14
μ
 αζχκα

215
.  

πςξ ζδιεζχεδηε ήδδ, ημ ηάζηνμ δεκ πανέιεζκε βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ζηα πένζα ηςκ 

Φνάβηςκ. φιθςκα ιε ημκ αογακηζκυ ζοββναθέα Γεχνβζμ Παποιένδ, ηδ ιμκαδζηή πδβή πμο 

ιαξ πθδνμθμνεί βζα ηδκ ηφπδ ημο Γεναηίμο, ημ ηάζηνμ παναδυεδηε ζημοξ Βογακηζκμφξ ιαγί ιε 

ηα ηάζηνα ημο Μοζηνά, ηδξ Μμκειααζίαξ ηαζ ηδξ Μεβάθδξ Μαΐκδξ, ημ έημξ 1262
216

. Έηζζ, 

ηάης απυ αοηέξ ηζξ κέεξ ζζημνζηέξ ζοκεήηεξ, δ πενζμπή πενζήθεε ζηδκ πμθζηζηή ζθαίνα ηςκ 

αογακηζκχκ δοκάιεςκ ηαζ ανβυηενα ημο Γεζπμηάημο ημο Μμνέςξ, βκςνίγμκηαξ ιάθζζηα 

ζδιακηζηή ακάπηολδ ηαζ αηιή. Απυ ημ έημξ ηδξ πανάδμζήξ ημο ιέπνζ ηαζ ημ 1460, μπυηε 

ηαηαθφεδηε ημ Γεζπμηάημ απυ ημοξ Σμφνημοξ, ζημ ηάζηνμ ηαζ αιέζςξ ζηα δοηζηά αοημφ, ζηζξ 

παιδθυηενεξ ηθζηφεξ ημο θυθμο, ακαπηφπεδηε ζηαδζαηά μ οζηενμαογακηζκυξ μζηζζιυξ ημο 

Γεναηίμο, μ μπμίμξ απμηέθεζε ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πμθζηείεξ ηδξ πενζμπήξ ηδξ Λαηςκίαξ, 

αιέζςξ ιεηά ημκ Μοζηνά. Καηά ηδκ Σμονημηναηία, ημ ηάζηνμ ηαζ δ εονφηενδ πενζμπή 

πενζήθεε, ςξ θοζζηυ επαηυθμοεμ, ζηδκ ηονζυηδηα ηςκ Σμφνηςκ, ιε ελαίνεζδ έκα ζφκημιμ 

δζάζηδια ηαηά ηδκ Α΄ Δκεημηναηία, πμο ηέεδηε οπυ ημκ έθεβπμ ηςκ Δκεηχκ (1463 – 1468). 

ημοξ αζχκεξ αοημφξ, ζοβηεηνζιέκα, απυ ηα ιέζα ημο 15
μο

 ιέπνζ ηζξ ανπέξ πενίπμο ημο 18
μο

 

αζχκα δ πενζμπή άνπζζε ζηαδζαηά κα ζοννζηκχκεηαζ, κα παναηιάγεζ ηαζ ηεθζηά κα 

εβηαηαθείπεηαζ, λακά πνμξ υθεθμξ ημο ζδιενζκμφ μζηζζιμφ ημο Γεναηίμο
217

.  

Σμ θνάβηζημ ηάζηνμ ζχγεηαζ ζήιενα ζε ηαθή ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ, φζηενα απυ ηζξ 

ενβαζίεξ ακαζηήθςζδξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ πνυζθαηα ζημκ πχνμ απυ ηδκ Δθμνεία 

Ανπαζμηήηςκ (ΔΦΑ) Λαηςκίαξ (Δικ. 13). Πανά ηζξ ιεηαβεκέζηενεξ επειαάζεζξ ηαζ επζζηεοέξ 

πμο έβζκακ ηαηά ηδκ οζηενμαογακηζκή πενίμδμ ηαζ ελήξ, μ ανπζηυξ πονήκαξ ηδξ μπφνςζδξ είκαζ 

αηυιδ ειθακήξ. Μάθζζηα, ςξ πνμξ ηδκ ηοπμθμβία ηαζ ιμνθμθμβία ημο, θαίκεηαζ κα αημθμοεεί 

ζε βεκζηέξ βναιιέξ ηζξ ανπέξ ημο μνεζκμφ ιμκηέθμο μπονςιαηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ, πμο είπακ 

ιεηαθένεζ μζ Φνάβημζ απυ ηδκ παηνίδα ημοξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. Βέααζα, υπςξ έπεζ ήδδ 

ζδιεζςεεί, ημ ηάζηνμ ημο Γεναηίμο δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηα οπυθμζπα ηάζηνα ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο ηδξ πνχζιδξ Φναβημηναηίαξ, ιε ελαίνεζδ ηα ηάζηνα ημο Μοζηνά ηαζ ηδξ 

Ακδνμφζαξ, ηαεχξ δζαηνίκεηαζ ζε αοηά ιία ιεβαθφηενδ θνμκηίδα ηαζ επζιέθεζα ζηδκ πάναλδ 

ηςκ ηεζπχκ ημο πενζαυθμο ηαεχξ ηαζ ηζξ ηαηαζηεοαζηζηέξ ημο θεπημιένεζεξ
218

.  

Σμ ηάζηνμ
219

 είκαζ ζπεηζηά ιζηνχκ δζαζηάζεςκ (135ι.× 55ι. ζημκ άλμκα Β – Ν) ηαζ δ 

ηάημρή ημο πανμοζζάγεζ ζπήια ζπεδυκ αηακυκζζημο πμθφπθεονμο, ηαεχξ μ μπονςιαηζηυξ ημο 
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 Λμφαδ-Κίγδ 2004, 119 – 125 (υπμο ηαζ δ παθαζυηενδ αζαθζμβναθία).  
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 ημ Χξνληθὸλ ηνῡ Μνξέσο δεκ βίκεηαζ ηαιία ακαθμνά πανάδμζδξ ημο ηάζηνμο ημο Γεναηίμο ζημοξ 
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πενίαμθμξ αημθμοεεί ηζξ θοζζηέξ δζαιμνθχζεζξ ημο αναπχδμοξ εδάθμοξ (ιε θμνά Β – Ν), πμο 

απμηεθεί επίζδξ έκα δοηζηυ ζημζπείμ (Δικ. 14)
220

. Σα ορδθά ηαζ ηάεεηα ζημ έδαθμξ ηείπδ ημο 

πενζαυθμο, ιένμξ ημο μπμίμο έπεζ ηαηαννεφζεζ ζήιενα, απμθήβμοκ ζε μνεμβχκζεξ επάθλεζξ, 

πίζς απυ ηζξ μπμίεξ ακαπηφζζεηαζ πενίδνμιμξ, πμο ενείδεηαζ είηε ζε ζεζνά ηοθθχκ αρζδςιάηςκ 

είηε ζε εμθμζηεπείξ πχνμοξ ηαζ ηθίιαηεξ ακυδμο, πμο μδδβμφκ ζε αοηυκ. Δκζζπφμκηακ δε απυ 

πφνβμοξ ηεηνάβςκδξ ηάημρδξ, εη ηςκ μπμίςκ ζχγμκηαζ μ ΝΑ ηαζ ΝΓ πφνβμξ πμο απμηεθμφκ 

ιεηαζηεοέξ, υπςξ ηαζ ηιήια ημο ηείπμοξ ζε αοηυ ημ ζδιείμ, πζεακυκ ηςκ αογακηζκχκ πνυκςκ
221

. 

Γζα ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ανβμί θίεμζ πμο δζαηάζζμκηαζ αιεθχξ, εκχ 

ιεηαλφ αοηχκ πανειαάθθμκηαζ ζπμναδζηά πθίκεμζ. Μέπνζ ηαζ ζήιενα δζαηνίκμκηαζ επίζδξ 

ηαηαπφζηνεξ ζηδκ ημζπμδμιή.  

Ζ πνυζααζδ ζημ εζςηενζηυ ημο ηάζηνμο βίκεηαζ ιέζς πφθδξ ζηδ δοηζηή πθεονά ημο ηείπμοξ 

πμο αθέπεζ πνμξ ημκ ηάιπμ, δ μπμία είκαζ πθαζζζςιέκδ απυ ηνεζξ εζμπέξ. Καηά ημκ Traquair, 

ιπμνεί κα ήηακ ημπμεεηδιέκα εδχ ηα εναθδζηά ειαθήιαηα ημο θναβηζημφ μίημο, πναηηζηή 

βκςζηή ηαζ ζε άθθα θναβηζηά ηάζηνα, υπςξ ημ ηάζηνμ ηδξ Κανφηαζκαξ
222

. ημ εζςηενζηυ πάθζ 

ημο ηάζηνμο δζαηδνείηαζ δ εηηθδζία ημο Αβίμο Γεςνβίμο, δφμ ηζκζηένκεξ ηαζ ηα ενείπζα 

ιειμκςιέκςκ ή εκ είδεζ ζοβηνμηήιαημξ μζηζχκ, ηάπμζεξ εη ηςκ μπμίςκ πνμμνίγμκηακ πζεακυκ 

βζα ηζξ ακάβηεξ ζηέβαζδξ ηδξ θνμονάξ (Δικ. 15-19)
223

. Μεηαλφ ηςκ μζηζζηζηχκ αοηχκ 

ηαηαθμίπςκ δεκ ηεηιδνζχκεηαζ δ φπανλδ ηαημζηίαξ ημο μίημο ηςκ Nivelet, ή έζης, ηαηά ηδ 

ζοκήεδ πναηηζηή ηςκ Φνάβηςκ, εκυξ ιζηνυηενμο πενζηεζπζζιέκμο πχνμο
224

, βεβμκυξ πμο 

ενιδκεφηδηε απυ ημκ Γδιδηναηάθθδ ςξ ημ απμηέθεζια ηδξ αναπφαζαξ ηαημπήξ ημο ηάζηνμο 

απυ ημοξ Φνάβημοξ. Ακαθοηζηυηενα, υπςξ μ ίδζμξ οπμζηδνίγεζ, μζ Φνάβημζ πνμπχνδζακ 

εκδεπμιέκςξ ζηδκ ακέβενζδ ηάπμζμο είδμοξ εκδζαζηήιαημξ, ημ μπμίμ υιςξ δεκ μθμηθδνχεδηε 

ιέπνζ ημ 1261, μπυηε ημ ηάζηνμ πενζήθεε ζημοξ Βογακηζκμφξ
225

. Μία άθθδ άπμρδ πμο 

παναδίδεηαζ απυ ηζξ ενεοκήηνζεξ Άκκα – Μανία ζιάημο ηαζ Ρμγαθία Υνζζημδμοθμπμφθμο είκαζ 

υηζ δ ηαημζηία ηςκ Φνάβηςκ ιπμνεί επίζδξ κα ακαγδηδεεί ζηα ηαηάθμζπα ζοβηνμηήιαημξ πμο 

πςνμεεηείηαζ ζε απυημιμ αναπχδεξ έλανια έλς απυ ηδκ αηνυπμθδ ηαζ αιέζςξ ΒΓ ηδξ πφθδξ
226

. 

Σμ ζοβηνυηδια αοηυ, βκςζηυ ζηδ κηυπζα πανάδμζδ ςξ «ηαημζηία ημο Nivelet» παναπέιπεζ ςξ 

πνμξ ηδκ ηοπμθμβία ημο ζε ηαημζηία–μπονυ, εκχ δ εέζδ ημο ελαζθαθίγεζ ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ εκμίηςκ (Δικ. 20, 21). 

 

2.2.3. Σο Κάζηπο ηηρ Μονεμβαζίαρ 

«Ξεκέξσλε όηαλ πεξλνύζα ηε ζηελώηαηε ινπξίδα, ηελ κόλελ 

ἔκβαζηλ, πνπ ζκίγεη ηνλ απόγθξεκλν βξάρν ηεο Μνλεβαζηάο 

κε ηε ζηεξηά. Πξνρσξνύζα θνηηάδνληαο ηνλ πεξήθαλν βξάρν 

θαη δελ ηνλ απνρόξηαηλα. Ωο ηώξα λόκηδα πσο ην αλώηαην 

πνπ είρα δεη ζην Μνξηά ήηαλ ην θάζηξν ηεο Καξύηαηλαο. Μα 
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πόζν πην άγξηνο, επηβιεηηθόο θη νινκόλαρνο είλαη ν 

γξαλίηεο εηνύηνο, ην Γηβξαιηάξ ηεο Διιάδνο!» 

Νίημξ Καγακηγάηδξ, Σαμηδεύνληαο -  Ο Μνξηάο
227

 

Σμ Κάζηνμ ηδξ Μμκειααζίαξ ανίζηεηαζ επάκς ζε ιία αζαεζημθζεζηή αναπμκδζίδα, ζηδκ 

ακαημθζηή αηηή ηδξ πενζμκήζμο ημο Μαθέα, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ αηηή ηδξ επανπίαξ ηδξ 

Δπζδαφνμο Λζιδνάξ, αηνζαχξ απέκακηζ απυ ημκ ζδιενζκυ μιχκοιμ μζηζζιυ. Πνυηεζηαζ βζα ιία 

θφζεζ μπονή εέζδ, επεζδή μ αναπχδδξ υβημξ, ζε ζπήια απζδζμφ, ζοκδέεηαζ ιε ηδ λδνά ιυκμ ιε 

ιία βέθονα, ηδ ιμκαδζηή «ἐκβαζία» («ιυκδ έιααζδ»), απυ υπμο θένεηαζ κα έπεζ θάαεζ ημ υκμιά 

ηδξ
228

. Απακηάηαζ επίζδξ ςξ Μνλνβάζηα, Μνλνβαζηά, Μνλεκβάζηα
229

. Δπζπθέμκ, ημ ζδζυιμνθμ 

ακάβθοθμ ημο ανάπμο, ιε ηζξ ηαηά ηακυκα απυημιεξ ηαζ δοζπνυζζηεξ πθεονέξ ημο ηαζ ιε 

ιμκαδζηυ ήπζμ ζδιείμ ηδκ ακαημθζηή πθεονά ημο, εκζζπφεζ ηδ θοζζηή πνμζηαζία ημο (Δικ. 22-

24)
230

.  

Ζ ανπή ηδξ ζζημνίαξ ημο Κάζηνμο ηδξ Μμκειααζίαξ πνμδβείηαζ ηαηά πμθφ πνμκζηά ηδξ 

άθζλδξ ηαζ εβηαηάζηαζδξ ηςκ Φνάβηςκ ζηα εδάθδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ είκαζ ζοκοθαζιέκδ 

ιε εηείκεξ ηζξ ζζημνζηέξ ελεθίλεζξ, ημοξ ημζκςκζημφξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ηαζ ηζξ πμθζηζζηζηέξ 

δζενβαζίεξ πμο ζδιαημδυηδζακ ημ ηέθμξ ημο ανπαίμο ηυζιμο ηαζ ηδκ ανπή ημο ιεζαίςκα ζημκ 

εθθαδζηυ πχνμ. Ζ ζδιακηζηή εέζδ ημο αναπχδμοξ αοημφ ελάνιαημξ – απυ άπμρδ βεςβναθίαξ –, 

ακ ηαζ είπε ακαβκςνζζηεί ήδδ απυ κςνίξ
231

, επζθέπεδηε ςξ ηυπμξ ιυκζιδξ εβηαηάζηαζδξ ιυθζξ 

ζημοξ πνχζιμοξ αογακηζκμφξ πνυκμοξ ηαζ έηημηε πνδζζιμπμζήεδηε αδζάημπα έςξ ηζξ ιένεξ ιαξ. 

φιθςκα ιε ημ αιθζθεβυιεκμ ηείιεκμ Πεξί θηίζεσο ηῆο Μνλεκβαζίαο Χξνληθόλ (10
μξ

 αζ.)
232

, δ 

πνςζιυηενδ ηαημίηδζδ ζημκ πχνμ, δδθ. δ ίδνοζδ ηδξ Μμκειααζίαξ, ακάβεηαζ πνμκζηά ζηα ηέθδ 

πενίπμο ημο 6
μο

 αζχκα, υηακ ιένμξ ημο βδβεκμφξ πθδεοζιμφ ηδξ Λαηεδαζιμκίαξ ηαηέθοβε ζημκ 

ανάπμ, ακαγδηχκηαξ πνμζηαζία απυ ηζξ επζδνμιέξ ηςκ Ααανμζθάαςκ
233

. Χζηυζμ, κευηενεξ 

ένεοκεξ
234

, πμο αιθζζαδημφκ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ πδβήξ, ιεηαεέημοκ ηδ πνμκμθμβία ηαημίηδζδξ 

ημο ανάπμο θίβα έηδ κςνίηενα (ιέζα 6
μο

 αζχκα), επί ηδξ δβειμκίαξ ημο αοημηνάημνα 

Ημοζηζκζακμφ, εκχ μζ θυβμζ επμζηζζιμφ ηδξ ζοζπεηίγμκηαζ πζεακυκ ιε ηδκ πνμζπάεεζα ηδξ 
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 Καγακηγάηδξ
6
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229
 Κίβηα 1985, 109.- Skagkou 2002, 49. 

230
 Καθθζβά 2006, 692.  

231
 Οζ πνχηεξ βναπηέξ ιανηονίεξ βζα ηδκ πενζμπή εηηζκμφκ απυ ημκ 1

μ
 αζχκα π.Υ., υηακ μ βεςβνάθμξ ηνάαςκ 

ακαθένεζ ηδ Μμκειααζία ςξ ημ «Μζκχα θνμφνζμκ», μκμιαζία πμο επακαθαιαάκεηαζ ηαζ απυ ημκ πενζδβδηή 

Παοζακία, πμο επζζηέθηδηε ηδκ πενζμπή πενί ημ ιέζμκ ημο 2
μο

 αζχκα, υιςξ ιε ηδ δζαθμνά υηζ ηάκεζ θυβμ βζα ηδ 

«Μζκχα Άηνα». Δπζπθέμκ, μ ηεθεοηαίμξ πενζβνάθεζ ηδ Μμκειααζία ςξ ηδκ απυθδλδ ιίαξ ζηεκυιαηνδξ πενζμκήζμο 

ηαζ υπζ ςξ κδζί, αθ. Παπαπαηγήξ 1976, 426 –427.-  Κalligas 2010, 1, 100, 164 (οπμζδι. 3). 
232

 Γζα ηδκ πενίμδμ αοηή, μζ βναπηέξ πδβέξ πμο ζχγμκηαζ ηυζμ βζα ημκ Πεθμπμκκδζζαηυ υζμ ηαζ ημκ εονφηενμ πχνμ, 

είκαζ εηηυξ απυ πενζμνζζιέκεξ ηαζ αιθζθεβυιεκεξ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. Μία ακάθμβδ πενίπηςζδ εεςνείηαζ 

ηαζ ημ Πεξί Κηίζεσο ηῆο Μνλεκβαζίαο Χξνληθόλ, αθ. εκδεζηηζηά Ακαβκςζηάηδξ 2012, 101 – 131.- Βαπααζχθμξ 

2014, 68, οπμζδι. 103 (υπμο παθαζυηενδ αζαθζμβναθία). 
233

 Βέδξ 1909, 67: «Σνῦ δὲ Μαπξηθίνπ ηῶλ ζθήπηξσλ ἐπεηιεκκέλνπ θαηὰ ηὸ ἑμάθηο ρηιηνζηὸλ Ϟ΄ ἔηνο (= 581/2) 

πξεζβεύνπζηλ νἱ Ἀβάξεηο…Οἱ δὲ δύζβαηνλ ηόπνλ παξὰ ηὸλ ηῆο ζαιάζζεο αἰγηαιὸλ εὑξόληεο θαὶ πόιηλ ἰζρπξὰλ 

νἰθνδνκήζαληεο θαὶ Μνλεκβαζίαλ ηαύηελ ὀλνκάζαληεο δηὰ ηὸ κίαλ ἔρεηλ ηῶλ ἐλ αὐηῇ εἰζπνξεπνκέλσλ ηὴλ εἴζνδνλ». 

Bθ.  Skagou 2002, 49.- Βαπααζχθμξ 2014, 68. 
234

 Ζ κευηενδ ένεοκα ζηδνίγεηαζ ζηα ανπαζμθμβζηά δεδμιέκα, ηα μπμία, ιμθμκυηζ πενζμνζζιέκα, ζοιθςκμφκ ζηδκ 

πνμβεκέζηενδ πνμκμθυβδζδ, ηαεχξ ηαζ ζε ηείιεκμ ημο 15
μο

 αζχκα (ακαθμνά ημο Ηζζδχνμο Κζέαμο πνμξ ημκ 

παηνζάνπδ Κςκζηακηζκμφπμθδξ), πμο ημπμεεηεί ζηα πνυκζα ημο Ημοζηζκζακμφ ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ πανηζαηχκ 

ζηδκ Μμκειααζία, αθ. Δοβεκίδμο – Καθαιανά (επζι.) 2010, 72 – 73.- Kalligas 2010, 5-6. 
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ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ κα ακαδζμνβακχζεζ πυθεζξ ηαζ θζιέκεξ, ιε ζημπυ ηδκ ηαθφηενδ άιοκα ηδξ 

αοημηναημνίαξ
235

. Πζεακυκ ζηδκ πενίμδμ αοηή εα πνέπεζ κα ακαπεεί ηαζ δ ανπζηή θάζδ ημο 

Κάζηνμο ηδξ Μμκειααζίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ πνχημ μπονυ πμο ακαπηφζζεηαζ ζηδκ ημνοθή 

ημο ανάπμο, ηδκ Αηνυπμθδ
236

.  

Καηά ημοξ επυιεκμοξ αζχκεξ, απυ ηδκ ίδνοζδ ηδξ Μμκειααζίαξ ιέπνζ ημκ 10
μ
 πενίπμο αζχκα, 

μζ ακαθμνέξ βζα αοηήκ είκαζ θεζδςθέξ ηαζ έιιεζεξ, εκχ ηα ανπαζμθμβζηά ηεηιήνζα θζβμζηά. 

Χζηυζμ, απυ ημ πνμκζηυ αοηυ υνζμ ηαζ ιέπνζ ηα ιέζα ημο 13
μο

 αζχκα, υηακ δ Μμκειααζία 

πέναζε πζα ζηδκ ηονζανπία ηςκ Φνάβηςκ, δ εζηυκα αοηή ανπίγεζ κα αθθάγεζ, εθυζμκ μζ 

ανπαζμθμβζηέξ ιανηονίεξ αολάκμοκ ηαζ μζ ακαθμνέξ ζηζξ αθδβδιαηζηέξ πδβέξ βίκμκηαζ 

πενζζζυηενεξ (απυ ημκ 12
μ
 αζχκα η.ε.) 

237
. Βάζεζ  αοηχκ, δζαπζζηχκμοιε υηζ δ πενζμπή είπε 

ιεηαηναπεί ζε ιία ζδιακηζηή πυθδ – ηάζηνμ, δ μπμία ηάθοπηε υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ άκς γχκδξ 

ημο ανάπμο αθθά ηαζ ηζξ κμηζμακαημθζηέξ ηθζηφεξ ημο, ηαζ πμο βκχνζγε ζδιακηζηή μζημκμιζηή 

ηαζ ειπμνζηή ακάπηολδ. ε ημφημ ηαεμνζζηζηυ νυθμ έπαζλε δ φπανλδ ημο θζιακζμφ, δ ημιαζηή 

ηδξ εέζδ ζηα ειπμνζηά πενάζιαηα ηδξ Μεζμβείμο, αθθά ηαζ δ πνμζήθςζδ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ ζε 

αζπμθίεξ άιεζα ζοκοθαζιέκεξ ιε ημ ειπυνζμ ηαζ ηζξ καοηζηέξ επζπεζνήζεζξ. Ήδδ απυ ημκ 10
μ
 

αζχκα απμηεθμφζε ιία αλζυθμβδ καοηζηή – ζηναηζςηζηή αάζδ ηδξ Βογακηζκήξ Αοημηναημνίαξ 

ηαζ ημο ζηυθμο, εκχ ανβυηενα, ηαηά ημκ 12
μ
 αζχκα, οπήνλε ζδιακηζηυ ειπμνζηυ ηέκηνμ 

δζαηίκδζδξ πνμσυκηςκ ιεηαλφ Ακαημθήξ ηαζ Γφζδξ
238

. Δλαζηίαξ ιάθζζηα ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ 

εέζδξ ηαζ ηδξ ζπμοδαζυηδηά ηδξ, δ Μμκειααζία είπε απεζθδεεί ηαζ δζεηδζηδεεί ζημ πανεθευκ 

απυ Άνααεξ (9
μξ

 αζχκαξ), πεζναηέξ ηαζ ηονίςξ ημοξ Νμνιακδμφξ (1147), ημοξ μπμίμοξ υιςξ 

ηαηυνεςζε κα απμηνμφζεζ θυβς ημο αλζυιαπμο πθδεοζιμφ ηδξ ηαζ ηδξ μπφνςζή ηδξ
239

. 

Χζηυζμ, ζημ ιέθθμκ μζ ελςηενζηέξ απεζθέξ ηαζ πνμζπάεεζεξ δζεηδίηδζήξ ηδξ ημνοθχεδηακ, 

αδοκαηχκηαξ δ ίδζα κα ηζξ παναηάιρεζ.   

Μεηά ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο απυ ημοξ Φνάβημοξ, δ ηαηάζηαζδ βζα ηδ 

Μμκειααζία απμδείπεδηε ιμζναία. Έπμκηαξ απμιείκεζ πζα ιυκδ ηδξ, ιε ελαίνεζδ ηάπμζεξ 

πενζμπέξ ηδξ Λαηςκίαξ πμο δεκ είπακ οπμηαπεεί ζημοξ κέμοξ ηαηαηηδηέξ, ακέθααε δ ίδζα ηδκ 

οπενάζπζζή ηδξ απέκακηζ ζηδ ζθμδνή πμθζμνηία ηςκ λέκςκ δοκάιεςκ, δίπςξ υιςξ εεηζηά 

απμηεθέζιαηα. Σα βεβμκυηα, έηζζ υπςξ ελεθίπεδηακ, ηαηαβνάθμκηαζ ζημ Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο. 

φιθςκα ιε αοηυ, μζ ηάημζημζ ηδξ Μμκειααζίαξ, αθμφ οπεναζπίζηδηακ ιε ζεέκμξ ημ ηάζηνμ 

ημοξ βζα ηνία μθυηθδνα πνυκζα, ακαβηάζηδηακ κα οπμηφρμοκ ηαζ κα παναδμεμφκ ζημοξ 

Φνάβημοξ
240

. πςξ ιάθζζηα ιαξ πθδνμθμνεί δ ίδζα πάκηα πδβή, μζ ημπζημί άνπμκηεξ Μαιςκάξ, 

Γαζιμβζάκκδξ ηαζ μθζακυξ, πμο είπακ ακαδοεεί ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ςξ ζζπονή δφκαιδ, 

πνμπχνδζακ ζηδκ πανάδμζή ημο ημ 1248 ηαζ, ηαηυπζκ, ζηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ηονζανπίαξ ημο 

πνίβηζπα ηδξ Απαΐαξ Γμοθζέθιμο Βζθθεανδμοίκμ, ιμθμκυηζ ιε ζοβηεηνζιέκμοξ υνμοξ
241

. 

Δκημφημζξ, εα πνέπεζ κα ακαθένμοιε εδχ υηζ δ πνμκμθμβία ηδξ ηαηάηηδζδξ ημο Κάζηνμο ηδξ 

Μμκειααζίαξ έπεζ απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ δζαθυνςκ ζογδηήζεςκ, ιε ηάπμζμοξ ζζημνζημφξ κα 
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 Skagou 2002, 49.-.Δοβεκίδμο – Καθαιανά (επζι.) 2010, 72 – 73.  
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 Κalligas 2010, 110.- Δοβεκίδμο – Καθαιανά (επζι.) 2010,  62. 
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 Καθθζβά 2006, 695 – 696.- Δοβεκίδμο – Καθαιανά (επζι.) 2010,  73 - 74. 
238

 Skagou 2002, 49.- Καθθζβά 2006, 694 – 695.- Δοβεκίδμο – Καθαιανά (επζι.) 2010,  67. 
239

 Skagou 2002, 49.- Andrews, 2006, 197.-  Καθθζβά 2006, 692, οπμζδι. 3. 
240

 Καθμκάνμξ (εηδ.) 1940 ζη. 2910 η.ε.:  « (…) Σὰ ηνζπμοηζέηα ὥνζζεκ η‟ ἐζηήζαζζκ ηἄκ ηνία. Κ‟ ἐννίπηαζζκ 

ἀδζάθεζπηα, ἡιένακ βὰν ηαὶ κφπηα· ηὰ ὁζπίηηζα ἐπαθάζαζζκ ηζ ἀκενχπμοξ ἐθμκέρακ. Σί κὰ ζὲ θέβς ηὰ πμθθὰ ηαὶ 

πυηε κὰ ηὰ βνάθς, ηα ὅζα ἐπμίδζε ὁ πνίβηζπαξ εἰξ ηὴκ Μμκμααζίακ (…) ἐηεῖκμζ ηῆξ Μμκμααζίαξ, μὐη εἶπακ ηζ κὰ 

θάβμοκ, ἐθάβαζζκ ημὺξ πμκηζημὺξ ὁιμίςξ ηαὶ ηὰ ηαηζία· μὐη εἶπακ πθέμκ ηὸ ηζ κὰ θάμοκ, ιυκμκ ηαὶ ηὰ ημνιζά ημοξ. 

Κζ ὡξ εἶδακ ηὴκ ζηεκμπςνίακ, ηὸκ εάκαημκ ἐιπνυξ ημοξ, αμοθὴκ ἀπῆνακ ἑκμιμῦ ημῦ κὰ ἔπμοκ πνμζηοκήζεζ». 
241

 Skagou 2002, Simpson 2003, 80 – 82.  
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ημπμεεημφκ ηδκ διενμιδκία πανάδμζδξ ημο ηάζηνμο ζημοξ πνχημοξ πνυκμοξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1250
242

, εκχ μ Guillaume Saint-Guillain ακάβεζ ηδκ απυζπαζδ ημο ηάζηνμο απυ ημοξ Φνάβημοξ 

ανηεηά έηδ κςνίηενα, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1220, επί ηδξ δβειμκίαξ ημο 

Γμδεθνείδμο Β΄(1228 – 1246)
243

. ε ηάεε πενίπηςζδ, πάκηςξ, ημ βεβμκυξ αοηυ είπε ακηίηηοπμ 

ζηζξ ιεηέπεζηα ελεθίλεζξ ζημκ θαηςκζηυ πχνμ, ηαεχξ δ πηχζδ ημο Κάζηνμο ηδξ Μμκειααζίαξ 

ηαευνζζε ημ απμηέθεζια ηδξ ειπέδςζδξ ηδξ ηονζανπίαξ ηςκ Φνάβηςκ ζηδ Λαηςκία. 

Δζδζηυηενα, θυβς ηςκ ελεθίλεςκ αοηχκ, μζ πενζμπέξ ηδξ Σζαηςκζάξ ηαζ ημο δνυββμο ημο 

Μδθζβημφ, μζ μπμίεξ δζαηδνμφζακ ιέπνζ ηυηε ηδκ αοημκμιία ημοξ, ελαζηίαξ ημο ηάζηνμο πμο 

ημοξ ελαζθάθζγε ηζξ απαναίηδηεξ πνμιήεεζεξ, ακαβηάζηδηακ κα ζοιαζααζημφκ ιε ηδ κέα 

ηαηάζηαζδ ηαζ εκ ηέθεζ κα οπμηαπεμφκ
244

. Πανάθθδθα, υιςξ, δ πανάδμζδ ημο ηάζηνμο ζήιακε 

ηαζ ηδκ άνζδ ηδξ απεζθήξ βζα ημοξ ίδζμοξ ημοξ Φνάβημοξ, εθυζμκ θμαυκημοζακ ημ εκδεπυιεκμο 

εθυδμο ηςκ αογακηζκχκ ζηναηεοιάηςκ απυ ηδ Νίηαζα ιέζς ημο ζδιακηζημφ αοημφ θζιακζμφ, ιε 

ημ μπμίμ δζαηδνμφζακ επαθέξ
245

. Καηά ζοκέπεζα, δ ηαηάηηδζδ ηδξ Μμκειααζίαξ οπήνλε 

βεβμκυξ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ, πμο ζδιαημδυηδζε ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ θξαγθηθήο Κνπγθέζηαο 

ηαζ ηδκ επζαμθή ηςκ Φνάβηςκ ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα ηδξ πενζμκήζμο
246

. 

 Αιέζςξ ιεηά ηδκ πηχζδ ημο ηάζηνμο, αημθμφεδζε δ εβηαηάζηαζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ 

εηηθδζζαζηζηχκ ανπχκ, υπςξ ημο Λαηίκμο επζζηυπμο ηαζ ημο Φνάβημο δζμζηδηή, μ μπμίμξ είπε 

ανιμδζυηδηεξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή
247

. Μάθζζηα, υπςξ ακαθένεζ ημ Υνμκζηυ, δ πυθδ 

πενζηεζπίζηδηε ηαηά ηα δοηζηά πνυηοπα, ηα ίπκδ ηςκ μπμίςκ υιςξ ζήιενα δεκ εκημπίγμκηαζ ή 

είκαζ δφζημθα ακαβκςνίζζια Ζ μζηεζμεεθήξ πάθζ πανάδμζδ ηδξ πυθδξ είπε εεηζηέξ επζδνάζεζξ 

ζηδ εέζδ ηςκ ηαημίηςκ, ηαεχξ μζ Φνάβημζ παναπχνδζακ ημ πνμκυιζμ ζημοξ ίδζμοξ κα 

είκαζ ἐγθνπζάηνη, δδθαδή απαθθαβιέκμζ απυ ηζξ θεμοδαθζηέξ οπμπνεχζεζξ, ιε ελαίνεζδ ηάπμζεξ 

επζαανφκζεζξ πμο αθμνμφζακ ηζξ εαθάζζζεξ δναζηδνζυηδηεξ
248

. ημοξ άνπμκηεξ πάθζ 

παναπςνήεδηακ εηηάζεζξ ζηδκ πενζμπή ηςκ Βαηίηςκ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα πνυζθενακ ιε 

ηδ ζεζνά ημοξ ζηναηζςηζηέξ οπδνεζίεξ ζημοξ Φνάβημοξ
249

. Δκημφημζξ, ημ ζδζαίηενμ αοηυ 

ηαεεζηχξ είπε αναπφπνμκδ δζάνηεζα θυβς ημο ζφκημιμο ηέθμοξ ηδξ ηονζανπίαξ ηςκ Φνάβηςκ 

ζηδκ πενζμπή ηδξ Λαηςκίαξ. Σμ 1262, έπεζηα απυ ζοιθςκία ηςκ Φνάβηςκ ιε ημκ Βογακηζκυ 

αοημηνάημνα βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ημο αζπιάθςημο πνίβηζπα, ημ Κάζηνμ ηδξ Μμκειααζίαξ 

πενζήθεε ηαζ πάθζ, ιαγί ιε ηα οπυθμζπα ηάζηνα ηδξ Λαηςκίαξ, ζηδκ ηονζανπία ηςκ Βογακηζκχκ. 

ημοξ ηαημπζκμφξ αζχκεξ (13
μξ

 – 14
μξ

 αζχκαξ) δ Μμκειααζία απέηηδζε πάθζ ηδκ ζζπφ πμο είπε 

απςθέζεζ ζημοξ θναβηζημφξ πνυκμοξ, ιμθμκυηζ είπε ζδιεζχζεζ έκημκδ δδιμβναθζηή ηάιρδ, 

θυβς ηδξ ιεηακάζηεοζδξ εκυξ ζδιακηζημφ ανζειμφ ηαημίηςκ ηδξ πνμξ αζθαθέζηενεξ 

πενζμπέξ
250

. Μάθζζηα, ζε αοηή ηδ κέα ζζημνζηή θάζδ ζηδκ μπμία πενζήθεε, βκχνζζε ιία 

ζδιακηζηή ακάπηολδ ηαζ αηιή ζε υθεξ ηζξ πηοπέξ ηδξ μζημκμιζηήξ, ημζκςκζηήξ ηαζ πκεοιαηζηήξ 

γςήξ ημο ηυπμο. Πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή ζοκέααθακ ηαεμνζζηζηά μζ ειπμνζηέξ ηδξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ μζ ζηεκέξ ζπέζεζξ ηδξ ιε ηδκ ηεκηνζηή ελμοζία ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ – 

                                                 
242

 φιθςκα ιε ηδκ Simpson (2003, 78 – 80, 89 – 90, οπμζδι. 19), ημ ηάζηνμ ηαηαηηήεδηε ζηζξ ανπέξ ημο 1250, 

έπεζηα απυ επηά έηδ ζεεκανάξ πμθζμνηίαξ, εκχ δ ίδζα δεκ απμηθείεζ ημ εκδεπυιεκμ κα είπε ζπεδζαζηεί ανηεηά 

κςνίηενα δ ηαηάθδρδ ηδξ Μμκειααζίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα επί ημο Γμδεθνείδμο Β‟.  
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ζδίςξ ιε ημκ Ακδνυκζημ Παθαζμθυβμ -, δ μπμία ελαζθάθζζε ζηδκ πυθδ ηαζ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ 

ζδιακηζηά θμνμθμβζηά ηαζ ειπμνζηά πνμκυιζα
251

. Μάθζζηα, ζηα πνυκζα αοηά, δ Μμκειααζία 

απμηέθεζε ηαζ ημ ιμκαδζηυ πθέμκ επίκεζμ ημο Γεζπμηάημο ημο Μμνέςξ
252

. Έηζζ, ηάης απυ αοηέξ 

ηζξ ζοκεήηεξ, δ πυθδ ακαπηφπεδηε ηαζ επεηηάεδηε. Δκημφημζξ, δ ηαηάθοζδ ημο Γεζπμηάημο ημο 

Μμνέςξ απυ ημοξ Οεςιακμφξ ζηα ηέθδ ημο 15
μο 

αζχκα ζοιπανέζονε ηαζ ηδκ Μμκειααζία, δ 

μπμία βκχνζζε έηημηε πμθθέξ ηαθαζπςνίεξ ηαζ δζάθμνμοξ ηαηαηηδηέξ. Μεηά απυ έκα ζφκημιμ 

δζάζηδια παπζηήξ ηονζανπίαξ, δ Μμκειααζία ανζζηυηακ ιέπνζ ηα πνυκζα ηδξ Δθθδκζηήξ 

Δπακαζηάζεςξ άθθμηε ηάης απυ ημκ έθεβπμ ηςκ Βεκεηχκ (1464 - 1540, 1690 – 1715) ηαζ 

άθθμηε ηςκ Οεςιακχκ (1540 - 1690, 1715 – 1821)
 253

. Αξ ζδιεζςεεί, υηζ ζημ επί ιαηνυκ αοηυ 

πνμκζηυ δζάζηδια, δ πυθδ – ηάζηνμ ειπθμοηίζηδηε ιε κέα ηηίνζα ημζιζημφ ηαζ ενδζηεοηζημφ 

παναηηήνα, ηα μπμία αθθμίςζακ ή, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ηαηέζηνερακ ημ ανπζηυ 

οπυααενμ, εκχ ηα ηείπδ δέπηδηακ ζδιακηζηέξ επειαάζεζξ (ζοκηδνήζεζξ, ακαηαηαζηεοέξ), πμο 

εκανιμκίγμκηακ ιε ημ πκεφια ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ηδξ επμπήξ
254

.  

H Mμκειααζία ήηακ μνβακςιέκδ ζφιθςκα ιε ημ ζφζηδια ηςκ αογακηζκχκ ηαζηνμπμθζηεζχκ, 

ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ ηδκ μπονςιέκδ Αηνυπμθδ, πμο επζπςνζάγεζ ζημ ακχηαημ ζδιείμ ηδξ 

θφζεζ μπονήξ εέζδξ, ηαζ δφμ αιοκηζημφξ μπονςιαηζημφξ πενζαυθμοξ πμο εζςηθείμοκ ηδκ άκς 

ηαζ ηάης πυθδ
255

 (Δικ. 25). ηδκ πανμφζα ενβαζία εα πενζμνζζημφιε ζηδκ πενζβναθή ηδξ 

Αηνυπμθδξ ηαζ ηδξ άκς Πυθδξ, πμο απμηέθεζακ ημκ πονήκα ημο ηαηελμπήκ Κάζηνμο ηδξ 

Μμκειααζίαξ, ηαεχξ εηεί ανζζηυηακ δ έδνα ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ημο ζηναημφ, απμηεθχκηαξ ηαζ 

ημκ πχνμ δζαιμκήξ ημο εηάζημηε δζμζηδηή, εκχ ζηδκ ηάης πυθδ, ημκηά ζηδ εάθαζζα, οπήνπε μ 

μζηζζιυξ, ημ πξνάζηεηνλ
256

 (Δικ. 26).   

Σμ Κάζηνμ ηδξ Μμκειααζίαξ, πμο εηηείκεηαζ ζημ πθάηςια ηδξ ημνοθήξ ημο ανάπμο, 

ηαηαθαιαάκεζ ιία έηηαζδ 600 x 300 ι. πςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί, δζανενχκεηαζ ζε δφμ γχκεξ: 

ηδκ Αηνυπμθδ ηαζ ηδκ άκς Πυθδ ή Γμοθά. 

ημ ορδθυηενμ ζδιείμ ηδξ θφζεζ μπονήξ ημνοθήξ ημο αναπχδμοξ υβημο (δοηζηυ ηιήια), ζε 

ορυιεηνμ 300 ι. πάκς απυ ηδ εάθαζζα, ανίζηεηαζ δ Αηνυπμθδ ηδξ Μμκειααζίαξ, δ μπμία 

δεζπυγεζ απυ ηα δοηζηά ζηδκ θαηςκζηή εκδμπχνα ηαζ ημ θζιάκζ ηαζ απυ ηα ακαημθζηά επμπηεφεζ 

ηδκ άκς πυθδ ηαζ ημ Μονηχμκ Πέθαβμξ
257

 (Δικ. 27). Πνυηεζηαζ βζα έκα ιζηνυ δζαζηάζεςκ 

αογακηζκυ μπονυ, ημ μπμίμ, πανυηζ πνδζζιμπμζήεδηε επί ιαηνυ πνμκζηυ δζάζηδια, δζαηδνεί ζε 

ζδιακηζηυ ααειυ ημκ ανπζηυ πονήκα ημο
258

. Ζ ακέβενζή ημο εα πνέπεζ κα ακάβεηαζ πνμκζηά 

ζηδκ πνχηδ θάζδ επμζηζζιμφ ημο ανάπμο (ιέζα 6
μο

 αζχκα), ακ ηαζ ελεηάγεηαζ ημ εκδεπυιεκμ – 

ηαηά ηδκ άπμρδ ηδξ Καθθζβά – κα είκαζ πνμβεκέζηενμ ή κα εκζςιαηχκεζ παθαζυηενα ζημζπεία 

ζηδκ ηαηαζηεοή ημο
259

. Ανηεηά ανβυηενα ακαθένεηαζ ηαζ απυ ημκ Άνααα βεςβνάθμ Δδνζζί, μ 
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μπμίμξ οπμβναιιίγεζ ηδ ζδιαζία ημο ςξ ζζπονμφ μπονμφ, πμο ηονζανπεί ζηδ εάθαζζα ηαζ 

πνμθένεζ ιεβάθδ μπηζηή ειαέθεζα («απυ ηεζ ζηδ Μαθζάζζα, πμο πνμζηαηεφεηαζ απυ έκα ηάζηνμ 

πηζζιέκμ ζε πμθφ ορδθή εέζδ, ημ μπμίμ ηονζανπεί ζηδ εάθαζζα, ηαζ απυ εηεί αθέπεζ ηακείξ ηδκ 

Κνήηδ…»)
260

. Χξ πνμξ ηδ θεζημονβία ημο, θαίκεηαζ υηζ θζθμλεκμφζε ηδ δζμίηδζδ ηαζ ημκ ζηναηυ 

ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ ημο, εκχ ηαοηυπνμκα απμηεθμφζε ημ ηεθεοηαίμ ηαηαθφβζμ βζα 

ημοξ ηαημίημοξ εκ ηαζνχ πμθζμνηίαξ. 

Σμ θνμφνζμ ζπδιαηίγεζ ζηδκ ηάημρδ ηεηνάβςκμ ηαζ απμηεθείηαζ απυ ιία αιοκηζηή βναιιή, 

εκζζποιέκδ απυ βςκζαίμοξ, ηεηνάβςκμοξ πφνβμοξ
261

. ήιενα, μζ πφνβμζ δεκ ζχγμκηαζ ζε 

ζδιακηζηυ φρμξ, εκχ μ κμηζμδοηζηυξ ακηζηαηαζηάεδηε ζηα πνυκζα ηδξ Β΄ Δκεημηναηίαξ απυ 

μνεμβχκζμ ηηίζια, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείημ ςξ απμεήηδ πονμιαπζηχκ (απμηαθείηαζ έςξ ζήιενα 

Πονζηζδαπμεήηδ)
262

. Σα ηείπδ ήηακ ηηζζιέκα ιε ιεβάθμοξ αηαηένβαζημοξ θίεμοξ ηαζ ιε 

πανειαμθή πςνυθζεςκ ηαζ πθίκεζκςκ εναοζιάηςκ, εκχ μζ βςκίεξ δζαιμνθχκμκηακ ιε 

πςνυθζεμ. Οζ επζθάκεζεξ έπμοκ επαθεζθεεί ιε ζζπονυ αζαεζημημκίαια
263

. Ζ είζμδμξ ζημ 

θνμφνζμ ανζζηυηακ ζημ ιέζμκ πενίπμο ηδξ ακαημθζηήξ πθεονάξ ημο πενζαυθμο, ζηδκ μπμία 

μδδβμφζε ανπζηά δνυιμξ πμο ήηακ δζεοεεηδιέκμξ ζηδ αυνεζα πθεονά ημο ανάπμο ηαζ εηηζκμφζε 

απυ ημ θζιάκζ, υπμο ανζζηυηακ δ παθαζυηενδ είζμδμξ ζημ ηάζηνμ, δ μπμία εβηαηαθείθεδηε 

πζεακυκ ηαηά ηδκ Α΄ Δκεημηναηία
264

. Μάθζζηα, βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ανπζηήξ δζυδμο, είπε 

δζαιμνθςεεί ζηα ΒΑ ημο μπονμφ ιία ηαηαζηεοή (ρδθυξ, ζοιπαβήξ ημίπμξ), δ μπμία εηηζκμφζε 

απυ ηδκ ακηίζημζπδ βςκία ηαζ απέθδβε ζε ηοηθζηυ πφνβμ, πμο ηαηά ημκ Andrews απμηεθεί 

ηηίζια ημο 13
μο

 αζχκα, πζεακυηαηα ιεηά ηδκ εηδίςλδ ηςκ Φνάβηςκ 
265

. Μία δεφηενδ, ιζηνυηενδ 

πφθδ ανζζηυηακ ζηα δοηζηά.  

ημ εζςηενζηυ ηδξ Αηνυπμθδξ ζχγμκηαζ ζήιενα δζάζπανηα ηαηάθμζπα μζημδμιδιάηςκ, εη 

ηςκ μπμίςκ πενζζζυηενμ δζαηνζηά είκαζ ηα ηαηάθμζπα ηηίζιαημξ, πμο ζχγεζ ηάπμζα ηιήιαηα 

οπυβεζαξ δελαιεκήξ. Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε παναηήνδζδ ηδξ Καθθζβά, ζηδκ ακαημθζηή βςκία 

ημο θνμονίμο εκημπίγμκηαζ ίπκδ ηαηαθμίπςκ ιεβάθδξ αίεμοζαξ, πμο εηηείκεηαζ απυ ημ ζδιείμ 

ηδξ εζζυδμο ιέπνζ ημκ αυνεζμ ημίπμ. πςξ δ ίδζα οπμζηήνζλε, εα ιπμνμφζακ κα ζοζπεηζζεμφκ ιε 

ηδκ ηαημζηία ημο Φνάβημο θεμοδάνπδ ή κα ζοκδεεμφκ ιε ημοξ Παθαζμθυβμοξ
266

. Γοζηοπχξ 

υιςξ μπμζαδήπμηε ενιδκεία ηαείζηαηαζ δφζημθδ ηαζ αιθίαμθδ.  

Αιέζςξ ακαημθζηά ηδξ Αηνυπμθδξ εηηείκεηαζ δ Δπάκς Πυθδ ή Γμοθάξ, δ μπμία ηαθφπηεζ ιία 

έηηαζδ 120 πενίπμο ζηνειιάηςκ. Ζ πενζμπή αοηή άνπζζε κα ακαπηφζζεηαζ θίβμ ανβυηενα ηαζ 

θεζημονβμφζε ςξ πχνμξ δζαιμκήξ ηςκ ανζζημηναηζηχκ μζημβεκεζχκ, ηέκηνμ δζμίηδζδξ ηαζ 

ζηναημφ. ημοξ ηαημπζκμφξ αζχκεξ θζθμλέκδζε επίζδξ ημοξ δζμζηδηέξ ηαζ ηοαενκήηεξ ηςκ 

εηάζημηε ηαηαηηδηχκ
267

.   

Ζ ζδιενζκή ιμνθή ηδξ μπφνςζδξ είκαζ απμηέθεζια δζαδμπζηχκ επειαάζεςκ ηαζ 

ακαηαηαζηεοχκ, πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζηζξ πενζυδμοξ ηδξ Α΄ Σμονημηναηίαξ ηαζ Β΄ 

Δκεημηναηίαξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ δζαηδνείηαζ δ ανπζηή αογακηζκή ημο θάζδ,  εκχ ιυκμκ ζημ 

ηαηχηαημ ζδιείμ ημο ηείπμοξ ηδξ κυηζαξ πθεονάξ θαίκεηαζ κα εκημπίγεηαζ ζήιενα δ αογακηζκή 

μπφνςζδ, ιε ιία πζεακυηδηα κα ακάβεηαζ ηαζ ζημοξ πνυκμοξ ηδξ Φναβημηναηίαξ
268

. Δπζπθέμκ, δ 
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μπφνςζδ πενζμνίγεηαζ ζηδ κυηζα ηαζ ζε ηιήια ηδξ αυνεζαξ πθεονάξ ημο ανάπμο, πμο είκαζ ηα 

πενζζζυηενμ εοπνυζαθδηα ζδιεία.  

Ζ πνυζααζδ ζημ ηάζηνμ βίκεηαζ ζήιενα απυ ιία πφθδ ζηδ κυηζα πθεονά ημο ανάπμο, ζηδκ 

μπμία μδδβεί εθζημεζδήξ δνυιμξ (αυθηεξ), πνμζηαηεοιέκμξ απυ ηείπμξ, πμο εηηζκεί απυ ηδκ 

Κάης Πυθδ. ημ πανεθευκ, υπςξ ζδιεζχεδηε ήδδ, οπήνπε ηαζ δεφηενδ πφθδ ζηδ αυνεζα 

πθεονά, πζεακυκ δ παθαζυηενδ πνμκμθμβζηά, δ μπμία ηαηανβήεδηε ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ Α΄ 

Σμονημηναηίαξ ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηείπμοξ ζημ ακηίζημζπμ ηιήια ημο ανάπμο, πμο είκαζ βκςζηυ 

θυβς ηδξ απυπνςζδξ ηςκ δμιζηχκ ημο ζημζπείςκ ςξ Mura Rossa (επζζηεοάζηδηε ηαηά ηδ Β‟ 

Δκεημηναηία)
269

.  

ημ εζςηενζηυ ηδξ Άκς Πυθδξ δζαηδνμφκηαζ αηυιδ ηηίζιαηα, ζε ενεζπζχδδ υιςξ 

ηαηάζηαζδ, ηα μπμία αθμνμφκ ηονίςξ ζε δδιυζζα ηηήνζα ηαζ ζδζςηζηέξ μζηίεξ. Μεηαλφ αοηχκ 

λεπςνίγμοκ δελαιεκέξ, έκα μεςιακζηυ παιάι, ηηήνζα δζμίηδζδξ, καμί ηαζ ημ ζοβηνυηδια 

ηηδνίςκ ηδξ πφθδξ
270

. Πανυθα ηαφηα, ημ πζμ επζαθδηζηυ ηηήνζμ εεςνείηαζ έςξ ζήιενα μ 

ιεζμαογακηζκυξ καυξ ηδξ Αβίαξ μθίαξ ή Πακαβίαξ Οδδβήηνζαξ, πμο είκαζ ηηζζιέκδ ζηδ 

αμνεζμακαημθζηή βςκία ημο ανάπμο. (Δικ. 28-31). 

Απυ ηα παναπάκς βίκεηαζ ζαθέξ υηζ ημ Κάζηνμ ηδξ Μμκειααζίαξ είκαζ έκα δδιζμφνβδια ηςκ 

αογακηζκχκ πνυκςκ, ιε επζπνυζεεηεξ πνμζεήηεξ ηαζ ακαηαηαζηεοέξ ζημοξ ιεηααογακηζκμφξ 

αζχκεξ, ζοβηεηνζιέκα ζημοξ πνυκμοξ ηδξ Δκεημηναηίαξ ηαζ Σμονημηναηίαξ, εκχ δ θναβηζηή 

θάζδ, ζφιθςκα ημοθάπζζημκ ιε ηα ιέπνζ ηχνα ανπαζμθμβζηά δεδμιέκα, δεκ ηεηιδνζχκεηαζ 

πμοεεκά. Δκημφημζξ, δ ζοιπενίθδρδ ημο ηάζηνμο ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ μπονςιαηζηχκ 

ηαηαζηεοχκ πμο απμδυεδηακ ζημοξ Φνάβημοξ ή ζοζπεηίζηδηακ ιε αοημφξ, οπαβμνεφηδηε απυ 

ηα ίδζα ηα ζζημνζηά ζοιθναγυιεκα, έηζζ υπςξ ζηζαβναθμφκηαζ απυ ηζξ ιανηονίεξ ηςκ βναπηχκ 

πδβχκ. πςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί παναπάκς, ημ Κάζηνμ ηδξ Μμκειααζίαξ απμηέθεζε έκακ ηυπμ 

ζηθδνήξ δζεηδίηδζδξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ Φνάβηςκ, ιε ηδκ πανάδμζδ ημο μπμίμο εδναζχεδηε δ 

ηονζανπία ηςκ Φνάβηςκ ζηδ Λαηςκία ηαζ, ηαη‟ επέηηαζδ, μθμηθδνχεδηε μ ηφηθμξ ηςκ 

ζηναηζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηαηάηηδζδξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, δ θεβυιεκδ «Κμοβηέζηα». Απυ ηδκ 

άθθδ πθεονά, δ πανάδμζδ ημο πενζχκοιμο ηάζηνμο ζημοξ Βογακηζκμφξ ημ 1262, έπεζηα απυ ημκ 

δζαηακμκζζιυ πμο έβζκε ακάιεζα ζε αοημφξ ηαζ ημοξ Φνάβημοξ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ημο 

αζπιαθχημο πνίβηζπα Βζθθεανδμοίκμο, ζδιαημδμηεί ηδκ ανπή ημο ηέθμοξ βζα ηδκ θναβηζηή 

ηονζανπία. Κμκημθμβίξ, ημ ηάζηνμ οπήνλε ζοκεπχξ ζημ επίηεκηνμ ηςκ ζζημνζηχκ ελεθίλεςκ ηαζ 

πενζπεηεζχκ πμο αίςζε δ Λαηςκία ιεηά ημ 1204 ηαζ ιέπνζ ηδκ εηδίςλδ ηςκ Φνάβηςκ απυ ηα 

εδάθδ ηδξ ηαζ, οπυ αοηή ηδκ έκκμζα, ιμθμκυηζ δεκ ζχγεζ ή δεκ έπεζ ηαηάθμζπα αοηήξ ηδξ 

πενζυδμο, δεκ ιπμνεί κα παναθεζθεεί απυ ημ δίηηομ ηςκ θνάβηζηςκ ηάζηνςκ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο.  

2.2.4. Σο Κάζηπο ηος Μςζηπά 

 

«α κία αγηνγξαθία έιακπε ζην πξσηλό θσο, γεκάηε καύξα 

θππαξίζζηα θαη ειηνςεκέλεο εθθιεζηέο θαη αόξαηεο γαιάδηεο παξνπζίεο, ν 

Μπζηξάο. Μέζα από ηα πιαηάληα, ηηο κνπξηέο θαη ηηο ιπγαξηέο ηνπ Δπξώηα, 

ηα κάηηα ζηειώλνπληαη απάλσ ηνπ θαη δε ζέινπλ πηα λα θύγνπλ. Ο ηεξόο 

απηόο ιόθνο, όπνπ γελλήζεθε ε λέα Διιάδα, έρεη όιεο ηηο θαλεξέο θαη 

κπζηηθέο γνεηείεο πνπ κπνξνύλ λα καπιίζνπλ ηελ πην δύζθνιε θαη αηίζαζε 
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ςπρή. ηηο ξίδεο ηνπ, θνξησκέλα πξάζηλνπο αθόκα θαξπνύο, ηα θιεηζηά 

πεξηβόιηα θαη νη ιεκνληέο θαη νη πνξηνθαιηέο θαη ηα λεξά πνπ ηξέρνπλ 

θαθαξίδνληαο» 

 

Νίημξ Καγακηγάηδξ, Σαμηδεύνληαο - Ο Μνξηάο
271

 

 

 

Σμ ηάζηνμ ημο Μογδενά ή Μοζηνά, δδιζμφνβδια ηςκ κέςκ ζζημνζηχκ ζοβηονζχκ ηαζ 

ζοκεδηχκ πμο επζηνάηδζακ ζηδκ Λαηςκία ιεηά ηδκ άθζλδ ηαζ εβηαηάζηαζδ ηςκ Φνάβηςκ ζηα 

εδάθδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, απμηέθεζε έκα απυ ηα πζμ ζδιακηζηά δείβιαηα ηδξ δοηζηήξ 

μπονςιαηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ, έκα ελέπμκ πνμπφνβζμ απέκακηζ ζηζξ ακοπυηαηηεξ θοθέξ ηδξ 

πενζμπήξ ηαζ θοζζηά έκα ζδιαίκμκ ηέκηνμ ηδξ θναβημηναημφιεκδξ Πεθμπμκκήζμο, εθυζμκ 

ζοκδέεδηε ελανπήξ ιε ιέθμξ ημο δβειμκζημφ μίημο ηςκ Βζθθεανδμοίκςκ.  

Κηζζιέκμ ζηδκ ημνοθή ημο μιχκοιμο θυθμο - πνυαμοκμο ημο Σατβέημο, πμο ανίζηεηαζ 

πάκς απυ ημκ ζφβπνμκμ μζηζζιυ ημο Μοζηνά ηαζ ζε απυζηαζδ ιυθζξ θίβςκ πζθζμιέηνςκ 

(πενίπμο 6 πθι.) αμνεζμδοηζηά ηδξ ζφβπνμκδξ πάνηδξ, ηαηέπεζ επίηαζνδ εέζδ ζημκ θαηςκζηυ 

πχνμ. Απυ ημ απμημιιέκμ ηαζ δοζπνυζζημ αοηυ μνεζκυ φρςια
272

, δέζπμγε ζηδκ εφθμνδ 

θαηςκζηή ημζθάδα ημο Δονχηα, ιε ηζξ εηηεηαιέκεξ ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ, ηαζ επυπηεοε ηo 

πέναζια πμο μδδβμφζε πνμξ ημκ απνυζζημ Σαΰβεημ, ηαηαθήβμκηαξ ζηδ Μεζζδκία (πέναζια ημο 

Λαβηαδά) ηαζ θνάγμκηαξ έηζζ ιε ηδκ πανμοζία ημο ημκ «γοβυ ημο Μεθζββμφ» (Δικ. 32)
273

. 

Σαοηυπνμκα, δ εέζδ ημο πνμζέθενε ακειπυδζζηδ εέα πνμξ ημκ Πάνκςκα, ζημ κμηζμδοηζηυ 

ηιήια ημο μπμίμο είκαζ ηηζζιέκμ ημ Κάζηνμ ημο Γεναηίμο.  

Ο θυθμξ ημο Μογδενά ή Μοζηνά θαίκεηαζ κα είπε πνμζεθηφζεζ απυ κςνίξ ημ εκδζαθένμκ ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ, ιμθμκυηζ ιία ηέημζα άπμρδ δεκ ήηακ ιέπνζ πνυζθαηα εονέςξ 

απμδεηηή. ηδκ ημνοθή ημο θυθμο πνμτπήνπε έκα ιζηνυ πανεηηθήζζμ, ημ μπμίμ ήηακ ίζςξ 

αθζενςιέκμ ζημκ πνμθήηδ Ζθία, εκχ ζε ανηεηά ζδιεία ζηζξ πανοθέξ ημο θυθμο, εηεί υπμο 

ανίζηεηαζ μ οζηενμαογακηζκυξ μζηζζιυξ, οπάνπμοκ εκδείλεζξ παθαζυηενδξ ακενχπζκδξ 

δναζηδνζυηδηαξ, ίζςξ ήδδ απυ ηδκ ανπαζυηδηα
274

. Γζα πνμβεκέζηενδ ηαημίηδζδ ή πνήζδ ημο 

πχνμο ζοκδβμνεί ίζςξ ηαζ δ μκμιαζία «Μοζηνάξ», δ πνμέθεοζδ ηδξ μπμίαξ έπεζ πνμηαθέζεζ 

έκημκμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ έπεζ μδδβήζεζ ζηδ δζαηφπςζδ δζαθυνςκ απυρεςκ ιέπνζ ζήιενα. 

Οζ επζηναηέζηενεξ απυ αοηέξ ηαηαθήβμοκ υηζ απμηεθεί ημκ ζοκηεηιδιέκμ ηφπμ ηδξ ανπζηήξ 

μκμιαζίαξ «Μογδενάξ», έηζζ υπςξ ακαθένεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζημ Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο, πμο 

είηε πνμένπεηαζ απυ ημ υκμια ημο ημπζημφ ηονζμφ Μογήενα, ακηίθδρδ πμο εηπμνεφηδηε απυ ημ 

ηςκζηυ ζπήια ημο θυθμο, ημ μπμίμ παναπέιπεζ ζε αοηυ, είηε δδθχκεζ ημ υκμια ή ημ επάββεθια 

ηάπμζμο ζδζμηηήηδ ηδξ πενζμπήξ
275

. Δκημφημζξ, ηαηά ηδ κευηενδ άπμρδ, πμο εηθνάζηδηε απυ ημκ 

ίκμ, εκδεπμιέκςξ δ πνμέθεοζδ ημο μκυιαημξ «Μοζηνάξ» (εηοι. ιφζηνμκ, ιοζηνί;) 

ζοζπεηίγεηαζ ιε ηάπμζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ή ηζξ εβηαηαζηάζεζξ πμο πζεακυκ πνμτπήνπακ 
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 Ο θυθμξ ημο Μοζηνά είκαζ εκηεθχξ απυηνδικμξ ζηα κυηζα ηαζ ηα δοηζηά, εθυζμκ απμθήβεζ ζε βηνειυ, ιε 
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ημο ηάζηνμο, υπςξ θ.π. ιπμνεί κα οπμδδθχκεζ πενζμπή πμο δναζηδνζμπμζμφκηακ μζημδυιμζ (απυ 

ημ θαηζκζηυ mistrum=ιζζηνί) ή κα οπήνπακ εηεί θαημιεία
276

. 

Σμ Κάζηνμ ημο Μοζηνά, έδνα ηδξ πενζθένεζαξ ηδξ ημζθάδαξ ημο Δονχηα, οπήνλε πνμζςπζηυ 

θέμοδμ ημο δβειυκα Γμοθζέθιμο Β΄ Βζθθεανδμοίκμο, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ανζζηυηακ οπυ 

ημκ άιεζμ έθεβπυ ημο. Ακαθμνζηά ιε ημ εέια ηδξ ίδνοζδξ ηαζ ημοξ θυβμοξ πμο μδήβδζακ ζηδκ 

ηαζηνμηηζζία ημο, ηφνζα πδβή πθδνμθυνδζδξ απμηεθεί ημ Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο
277

, ζφιθςκα 

ιε ημ μπμίμ, αθμφ ηαηυνεςζε μ πνίβηζπαξ κα ηαηαθάαεζ έπεζηα απυ ζεεκανή πμθζμνηία ημ 

Κάζηνμ ηδξ Μμκειααζίαξ (1249), είπε ςξ πνχηδ ηαζ ηφνζα θνμκηίδα ημο κα ειπεδχζεζ ηδκ 

ηονζανπία ηδξ θναβηζηήξ δβειμκίαξ ζημ αυνεζμ ηαζ κμηζμδοηζηυ ηιήια ηδξ Λαηςκζηήξ, πμο 

πανέιεκε αηυιδ επζζθαθήξ
278

. Σμφημ μθεζθυηακ ηονίςξ, υπςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί, ζηδκ φπανλδ 

ηςκ ζθααζηχκ θφθςκ ηςκ Μεθζββχκ, πμο ηαημζημφζακ ήδδ απυ ημοξ ιεηαααηζημφξ αζχκεξ (7
μξ

-

8
μξ

 αζ.) ζηζξ δοηζηέξ οπχνεζεξ ημο Σατβέημο ηαζ μζ μπμίμζ, ιε ημ ακοπυηαηημ πκεφια ημοξ ηαζ ηδκ 

πνμαμθή ζοκεπμφξ ηαζ ζεεκανμφξ ακηίζηαζδξ ιέπνζ ηυηε, απμηεθμφζακ, εηηυξ απυ ηνμπμπέδδ 

ζηα ηαηαηηδηζηά ζπέδζα ηςκ Φνάβηςκ, πανάβμκηα απμζηαεενμπμίδζδξ ηδξ πμθζηζηήξ - 

ζηναηζςηζηήξ ζζπφξ ημοξ επί ηςκ θαηςκζηχκ εδαθχκ. Γζα κα ημοξ ακηζιεηςπίζεζ ηαζ κα ημοξ 

ελςεήζεζ ζε πανάδμζδ, μ Γμοθζέθιμξ έηνζκε ζηυπζιμ κα ζδνφζεζ πθδζίμκ ημοξ έκα ηάζηνμ, ζε 

έκακ απυ ημοξ βεζημκζημφξ θυθμοξ ημο Σατβέημο, ημ μπμίμ εα θεζημονβμφζε ςξ θυαδηνμ βζα ημκ 

πενζμνζζιυ ηςκ ηζκήζεχκ ημοξ ζημοξ ηάιπμοξ, υπμο εθμδζάγμκηακ, ηαεχξ ηαζ ςξ πνμπφνβζμ 

άιοκαξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή
279

. Έηζζ, θμζπυκ, αθμφ μ ίδζμξ απμδφεδηε ζε ιία πνμζςπζηή 

πνμζπάεεζα ακαγήηδζδξ ημο ηαηάθθδθμο εηείκμο ηυπμο, επέθελε  ημκ θυθμ ημο Μοζηνά βζα κα 

ημκ μπονχζεζ (1249/1250)
280

. Ζ ζδιαζία ηδξ εέζδξ ηαζ μ νυθμξ ημο Κάζηνμο ημο Μοζηνά, ημ 

μπμίμ απμηέθεζε ιένμξ εκυξ δζηηφμο θνμονίςκ (Κάζηνμ Μαΐκδξ, Λεφηνμ) ιε ζημπυ ηδ 

ζηεκυηενδ αηυιδ πενζθνμφνδζδ ηςκ ζθααζηχκ πθδεοζιχκ, οπήνλακ ηαηαθοηζηά
281

.  

Χξ απμηέθεζια, μζ θάαμζ οπέηορακ ηαζ ακαβκχνζζακ ηδκ ηονζανπία ημο Βζθθεανδμοίκμο, 

εκχ μ ηεθεοηαίμξ ημοξ ελαζθάθζζε έκα είδμξ ακελανηδζίαξ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ πνμδβμφιεκςκ 

πνμκμιίςκ, ιε ηδκ οπμπνέςζδ υιςξ κα πνμζθένμοκ ζηναηζςηζηή οπδνεζία
282

. οκεπαηυθμοεα, 

δ ηαεοπυηαλή ημοξ ζήιακε ηδκ έκανλδ ιίαξ εζνδκζηήξ πενζυδμο ζηδκ πενζμπή ηδξ 

Λαηεδαζιμκίαξ, δ μπμία ζοιπίπηεζ εκ πμθθμίξ ιε ηδκ πενίμδμ ηδξ ιεβάθδξ αηιήξ ηαζ εοδιενίαξ 

πμο βκχνζζε ημ Πνζβηζπάημ ηδξ Απαΐαξ ηαηά ημ πνχημ ιζζυ ημο 13
μο

 αζχκα
283

. Μάθζζηα, ηδκ 

πενίμδμ εηείκδ, δ πεδζάδα ηδξ Λαηεδαίιμκαξ, ηαζ ιάθζζηα μζ υπεεξ ημο πμηαιμφ Δονχηα είπακ 

ιεηαηναπεί λακά, έπεζηα απυ πμθθμφξ αζχκεξ, ζε έκα λαημοζηυ πεδίμ εηπαίδεοζδξ Φνάβηςκ 

ζππμηχκ, πμο ζοκέννεακ απυ υθα ηα ιήηδ ηαζ ηα πθάηδ ημο Πνζβηζπάημο ηδξ Απαΐαξ ηαζ υπζ 

ιυκμ
284

.  

Χζηυζμ, δεκ έιεθθε ζημκ Γμοθζέθιμ κα απμθαφζεζ βζα πμθφ ηαζνυ ημ «ιακπξὸλ θάζηξνλ» ηαζ 

«κέγα δπλακάξηλ» ημο, ημ μπμίμ απμηεθμφζε έκα ζδιακηζηυ πμθζηζηυ– ζηναηζςηζηυ ηέκηνμ ζηδκ 
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αβαπδιέκδ ημο Λαηςκία (La Crémonie). Σμ 1262, μζ Φνάβημζ, έπεζηα απυ ζοιθςκία βζα ηδκ 

απεθεοεένςζδ ημο αζπιάθςημο πνίβηζπα, παναπχνδζακ ζημοξ Βογακηζκμφξ ημ ηάζηνμ ηδξ 

Μεβάθδξ Μαΐκδξ, ηδξ Μμκειααζίαξ, ημ «ηξίηνλ θαὶ εὐκνξθώηεξνλ ηνῦ Μπδεζξᾶ ηό θάζηξνλ»
285

, 

ηαζ, ζφιθςκα ιε ημκ ζζημνζηυ Παποιένδ, ημ ηάζηνμ ημο Γεναηίμο
286

. Κάης απυ αοηέξ ηζξ 

ζοκεήηεξ, ημ ηάζηνμ πενζήθεε ζηαδζαηά, υπςξ ηαζ ηα οπυθμζπα θνμφνζα, ζηδ αογακηζκή 

ηεκηνζηή δζμίηδζδ, εκχ θίβμ ιεηά λεηίκδζε μ επμζηζζιυξ ηςκ ακαημθζηχκ πθαβζχκ ημο θυθμο, 

αηνζαχξ ηάης απυ ημ μπονυ
287

. Σμφημ μθείθεηαζ ζηζξ ζοπκέξ θναβηζηέξ επζδνμιέξ ηαζ θεδθαζίεξ 

πμο αημθμφεδζακ ζπεδυκ αιέζςξ ιεηά απυ ηδκ απεθεοεένςζδ ημο Βζθθεανδμοίκμο, ιε ζημπυ 

ηδκ ακαηαηάθδρδ ηςκ παιέκςκ ηηήζεςκ ζηδκ ημζθάδα ημο Δονχηα, ηαζ ζοκεπίζηδηακ ιέπνζ ημ 

1272, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ημ Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο
288

, δίπςξ υιςξ εεηζηά απμηεθέζιαηα βζα 

ημοξ Φνάβημοξ
289

. Αοηυ είπε ςξ ζοκέπεζα, μζ ηάημζημζ ηδξ Λαηεδαίιμκμξ κα εβηαηαθείρμοκ 

μνζζηζηά ηδκ πυθδ ημοξ ηαζ κα ηαηαθφβμοκ ζημκ αζθαθή θυθμ, πμο πνμζηαηεουηακ απυ ημ 

ηάζηνμ
290

. Έηζζ, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, μ Μοζηνάξ ιεηαηνάπδηε ααειζαία, ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο 

14
μο

 αζ., ζε έκακ ζπμοδαίμ μζηζζιυ, μ μπμίμξ έιεθθε κα παίλεζ ηα ηαημπζκά πνυκζα ηαεμνζζηζηυ 

νυθμ ζηα πμθζηζηά/ζηναηζςηζηά ηαζ πμθζηζζηζηά πνάβιαηα, ςξ πνςηεφμοζα πθέμκ ημο 

Γεζπμηάημο ημο Μμνέςξ
291

. Καηά ηδκ Οεςιακζηή (1460 – 1687, 1715 – 1821) ηαζ αναπφπνμκδ 

Βεκεηζηή ηονζανπία (1687 – 1715), ζοκεπίζηδηε αδζάθεζπηα δ ηαημίηδζή ημο μζηζζιμφ, εκχ ημ 

ηάζηνμ, ιμθμκυηζ έπαζε ηδκ πνυηενδ αλία ημο, θαίκεηαζ υηζ οπήνλε έδνα ημο ζηναηζςηζημφ 

δζμζηδηή ηαζ ηδξ θνμονάξ
292

. Μάθζζηα, απυ ημκ 17
μ
 αζ. ηαζ ελήξ, δ πενζμπή εα απμηεθέζεζ πεδίμ 

οπμδμπήξ ηαζ εηδήθςζδξ εκδζαθένμκημξ δζαθυνςκ λέκςκ πενζδβδηχκ, υπςξ θ.π. μζ  Guillet ηαζ 

Coronelli, μζ μπμίμζ ηαηά ηδκ επίζηερή ημοξ ζοβηέκηνςζακ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ 

μζηζζιυ, ηαηέβναρακ ηαζ ζπεδίαζακ ηα ικδιεία, ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζδιακηζηά ζηδ βκχζδ ιαξ 

βφνς απυ ημ εέια αοηυ
293

. Δκημφημζξ, ηδκ πενίμδμ ηςκ Ονθςθζηχκ (1770), δ ηαζηνμπμθζηεία 

ημο Μοζηνά θεδθαηήεδηε αδοζχπδηα απυ ηα ημονηαθαακζηά ιζζεμθμνζηά ζηναηεφιαηα ηδξ 

Οεςιακζηήξ Αοημηναημνίαξ, πνάλδ πμο επακαθήθεδηε ανβυηενα, ημ 1825, απυ ηα αζβοπηζαηά 

ζηναηεφιαηα ημο Ηιπναήι παζά, βεβμκυξ πμο ζδιαημδυηδζε ηδκ πνμσμφζα παναηιή ηδξ
294

. 

Δοεφξ ιεηά ηδκ ίδνοζδ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ, μ μζηζζιυξ άνπζζε κα ζοννζηκχκεηαζ ηαζ κα 

εβηαηαθείπεηαζ ζηαδζαηά πνμξ υθεθμξ πθέμκ ηδξ κέαξ πυθδξ ημο εςκα, ηδξ πάνηδξ, πμο 

εβηαζκζάζηδηε ημ 1834
295

. Πανυθα ηαφηα, ημ μνζζηζηυ ηέθμξ ημο μζηζζιμφ ημο Μοζηνά επήθεε 

ζηα ιέζα πενίπμο ημο 20
μο

 αζχκα, υηακ μζ θζβμζημί πθέμκ ηάημζημζ ακαβηάζηδηακ έπεζηα απυ 

ηδκ ηήνολδ ηδξ πενζμπήξ ςξ ανπαζμθμβζημφ πχνμο (1937) κα εβηαηαθείρμοκ ηζξ εζηίεξ ημοξ ηαζ 
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287
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289
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κα εηηεκχζμοκ ημκ θυθμ
296

. Σζξ ηεθεοηαίεξ αοηέξ ζηζβιέξ ηδξ γςήξ ηδξ Καζηνμπμθζηείαξ ημο 

Μοζηνά, πμο απμηέθεζε ζδιακηζηή ημζηίδα πκεφιαημξ ηαζ πμθζηζζιμφ ζημ δζάαα ηςκ 

ιεζαζςκζηχκ πνυκςκ, απμηοπχκμοκ ζηα ηείιεκά ημοξ ζδιακηζημί Έθθδκεξ ζοββναθείξ ηαζ 

θμβμηέπκεξ πμο επζζηέθηδηακ ημκ θυθμ, υπςξ μ Κχζηαξ Οονάκδξ, μ Φχηδξ Κυκημβθμο, μ 

Καγακηγάηδξ, ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ιε ημκ ηνυπμ ημοξ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ πνυζθαηδξ ζζημνζηήξ 

ικήιδξ
297

. 

Σμ ηάζηνμ
298

, ηηζζιέκμ ζηδ αναπχδδ, ζηεκή ημνοθή ημο θυθμο, ζε ορυιεηνμ 621 ι. απυ ηδ 

ζηάειδ ηδξ εάθαζζαξ, δζαηδνείηαζ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ, εζδζηά ιεηά ηζξ ακαζηδθςηζηέξ ενβαζίεξ 

πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζημκ πχνμ. ηδ ζδιενζκή ιμνθή ημο έπεζ επίιδηεξ πμθοβςκζηυ ζπήια 

(απυ ηα κμηζμακαημθζηά πνμξ ηα αμνεζμδοηζηά), πμο πνμηφπηεζ ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ηδκ πμνεία 

ημο εδάθμοξ, είκαζ ζπεηζηά ιζηνχκ δζαζηάζεςκ ηαζ δ μπφνςζή ημο ζοκίζηαηαζ ζε δφμ 

λεπςνζζημφξ μπονςιαηζημφξ πενζαυθμοξ – έκακ ελςηενζηυ ηαζ έκακ εζςηενζηυ –, μζ μπμίμζ 

δζαηάζζμκηαζ ζε δζαθμνεηζηά ορμιεηνζηά επίπεδα
299

 (Δικ. 33). Ο εζςηενζηυξ πενίαμθμξ 

πνμζηαηεφεζ ηδκ αηνυπμθδ πμο θζθμλεκμφζε ηδκ ηαημζηία ημο πνίβηζπα ή ημο Βογακηζκμφ 

δζμζηδηή ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ δμιέξ ζηδ ζοκέπεζα, εκχ μ ελςηενζηυξ πενίαμθμξ πενζηθείεζ 

εβηαηαζηάζεζξ πμο πζεακυκ πνμμνίγμκηακ βζα ηδ θνμονά
300

.  

Πζμ ακαθοηζηά, μ εζςηενζηυξ πενίαμθμξ πενζηνέπεζ ημ κμηζμδοηζηυ ηιήια ηδξ ημνοθήξ, ημ 

μπμίμ απμηεθεί, εηηυξ απυ ημ ορδθυηενμ ορμιεηνζηά ζδιείμ ημο μνεζκμφ υβημο, ηαζ ημ πθέμκ 

απνμζπέθαζημ, εθυζμκ ζηα δοηζηά ηαζ ζηα κυηζα, απυ ηδκ πθεονά πμο αθέπεζ πνμξ ημκ Σαΰβεημ, 

απμθήβεζ ζε βηνειυ (Δικ. 34)
301

. Ο πενίαμθμξ, μ μπμίμξ ζχγεηαζ ζήιενα ζηδ ιεβαθφηενδ 

έηηαζή ημο, έπεζ αηακυκζζηδ ζπεδυκ ιμνθή, εθυζμκ δ πάναλή ημο αημθμοεεί ημ ακάβθοθμ ημο 

αναπχδμοξ εδάθμοξ. Ζ ημνοθή ηςκ ηεζπχκ επζζηέθεηαζ απυ μδμκηςηέξ επάθλεζξ ηαζ πενίδνμιμ, 

μ μπμίμξ ζχγεηαζ ζπεδυκ ζε υθμ ημ ακάπηοβιά ημο. Ζ ζζπονή αιοκηζηή βναιιή απμθήβεζ ζηα 

δοηζηά ζε ηοηθζηυ πνμιαπχκα, απυ υπμο ηαείζηαηαζ δοκαηή δ επμπηεία ηςκ δοηζηχκ πθαβζχκ 

ημο Σατβέημο, ζηα δε κμηζμακαημθζηά ζε έκα ζπεηζηά ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ ηηήνζμ – πφνβμ 

(donjon), ημ μπμίμ απμηεθμφζε ημ ζδιείμ αζπιήξ ημο ηάζηνμο, αθεκυξ επεζδή θζθμλεκμφζε ημκ 

ζδζμηηήηδ ή δζμζηδηή ημο ηάζηνμο, ηαζ αθεηένμο επεζδή οπήνλε πφνβμξ – παναηδνδηήνζμ ηαζ ημ 

ηεθεοηαίμ ηαηαθφβζμ άιοκαξ
302

. Ο πφνβμξ, μ μπμίμξ ζχγεηαζ ζε ζδιακηζηυ φρμξ αθθά υπζ ζε υθδ 

ημο ηδκ έηηαζδ, ζπδιαηίγεζ ζηδκ ηάημρδ ηεηνάπθεονμ αηακυκζζημ ζπήια, πμο απμθήβεζ ζηα 

κμηζμακαημθζηά ζε ηοηθζηή πνμελμπή
303

. Απμηεθμφκηακ απυ δφμ μνυθμοξ, εκχ ζηδ αάζδ ημο 

οπάνπεζ οπυβεζα εμθςηή ηζκζηένκα, εειεθζςιέκδ ζημκ θοζζηυ ανάπμ. Δζςηενζηά μ πφνβμξ 

έθενε εζηίεξ, βεβμκυξ πμο επζαεααζχκεζ υηζ ήηακ πχνμξ δζαιμκήξ
304

. Πθδζίμκ ημο πφνβμο, ηέθμξ, 

οπήνπακ ακμζηηυξ οπαίενζμξ πχνμξ, ζοιπθδνςιαηζηά ηηίζιαηα (εμθμζηεπή ηηήνζα, ηαηάθμζπα 

ημίπςκ) ηαζ δφμ καμί, εη ηςκ μπμίςκ μ έκαξ ημπμεεηείηαζ πζεακυκ ζηδκ επμπή ηςκ Φνάβηςκ ηαζ 

ελοπδνεημφζε ηζξ ακάβηεξ ηςκ εκμίηςκ, εκχ μ άθθμξ θαίκεηαζ κα ακήηεζ ζε πνμβεκέζηενδ θάζδ 

ηαζ ήηακ ίζςξ αθζενςιέκμξ ζημκ πνμθήηδ Ζθία (Δικ. 35-37). Χξ πνμξ ηδ θεζημονβία ηςκ 
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297
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οπμθμίπςκ πχνςκ, ηα δεδμιέκα δεκ επανημφκ πάκηα βζα κα απμζαθδκίζμοκ ηδκ εζηυκα. Δκ 

ημφημζξ, βζα ηάπμζμοξ απυ αοημφξ, υπςξ ηα εμθμζηεπή ηηήνζα, πθδνμθμνμφιαζηε απυ 

ιεηαβεκέζηενεξ ανπεζαηέξ ιανηονίεξ (ανπείμ Grimani, ημπμβναθζηυ Vasieur) υηζ 

πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ πχνμζ πονζηζδαπμεήηδξ
305

. 

Ζ πνυζααζδ ζημ άκς ηιήια βζκυηακ ιέζς πφθδξ πμο ήηακ δζεοεεηδιέκδ ζηα 

αμνεζμακαημθζηά
306

. Μέζς αοηήξ επζημζκςκμφζε ιε ημ ζαθχξ παιδθυηενμ ηιήια ημο ηάζηνμο, 

πμο εηηείκεηαζ αιέζςξ αυνεζα ηαζ κυηζα ηαζ πενζηθείεηαζ απυ ημκ ελςηενζηυ πενίαμθμ. Ζ πμνεία 

ημο πενζαυθμο είκαζ ζφιθςκδ ιε ημ ακάβθοθμ ημο εδάθμοξ, εκχ εκζζπφεηαζ ιε πφνβμ 

ζηνμββοθήξ ηάημρδξ, πμο εδνάγεηαζ ζε ηιήια ιεβάθδξ εμθςηήξ ηζκζηένκαξ, ηαζ πφθδ, 

πνμζηαηεοιέκδ επίζδξ απυ έκακ ιεβάθμ πφνβμ, πμο ανίζηεηαζ ζηα αμνεζμδοηζηά. Ζ ηεθεοηαία 

απμηεθεί ηαζ ηδκ ηεκηνζηή είζμδμ ημο ηάζηνμο
307

. Σμ ηείπμξ θένεζ αιοκηζηέξ εονίδεξ ηαζ 

επζζηέθεηαζ απυ πενίδνμιμ ηαζ επάθλεζξ, πμο ζχγμκηαζ ζε ιεβάθμ ιένμξ. ημ εζςηενζηυ ημο 

πενζαυθμο, εκημπίγεηαζ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ηηζζιάηςκ, βζα ηα πενζζζυηενα απυ ηα μπμία δεκ 

έπμοκ ελαηνζαςεεί μζ θεζημονβίεξ ηαζ μζ πνήζεζξ. Καηά ηδκ άπμρδ ημο ανπαζμθυβμο Μακχθδ 

Υαηγδδάηδ ηαζ ημο Andrews, ηα μζηζζηζηά αοηά ηαηάθμζπα ακάβμκηαζ ιάθθμκ ζηδκ πενίμδμ ηδξ 

Σμονημηναηίαξ, άβκςζημ υιςξ πυηε αηνζαχξ
308

 (Δικ. 38-39). Μεηαλφ αοηχκ λεπςνίγεζ δ 

πανμοζία ηζκζηένκαξ ηαζ ηαηάθμζπα μζηζχκ, πμο πζεακυηαηα ακήηακ ζηδκ θνμονά ημο ηάζηνμο. 

Σμ ηάζηνμ, ιμθμκυηζ πνδζζιμπμζήεδηε αδζάημπα ηαηά ημοξ επυιεκμοξ αζχκεξ, έπεζ 

δζαηδνήζεζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηδ θνάβηζηδ ιμνθή ημο. Ζ Γεςνβία Μανίκμο, επζηεθαθήξ ημο 

ένβμο ακαζηήθςζδξ ηςκ ικδιείςκ ημο Μοζηνά, επζαεααζχκεζ ηδκ άπμρδ πνμβεκέζηενςκ 

ιεθεηδηχκ ημο ηάζηνμο, υπςξ μζ Bon ηαζ Andrews
309

, υηζ ημ άκς ηιήια ημο ηάζηνμο ακήηεζ 

ζημκ ανπζηυ πονήκα ηαζ υηζ έπεζ οπμζηεί ζοβηεηνζιέκεξ επειαάζεζξ, πμο πενζμνίγμκηαζ ηονίςξ 

ζε ιεηαζηεοέξ ηαζ επζδζμνεχζεζξ
310

. Δκημφημζξ, επζζδιαίκεζ υηζ ημ ηάης ηιήια απμηεθεί ιάθθμκ 

ιία επέηηαζδ ηςκ ηαημπζκχκ πνυκςκ, εοεφξ αιέζςξ ιεηά απυ ηδκ εηδίςλδ ηςκ Φνάβηςκ, 

άπμρδ θοζζηά πμο ένπεηαζ ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε υ,ηζ πζζηεουηακ έςξ ζήιενα
311

. Πανυθα ηαφηα, 

θαίκεηαζ υηζ ημ ηάζηνμ ημο Βζθθεανδμοίκμο αημθμοεεί εκ πμθθμίξ ηζξ ανπέξ ηδξ θνάβηζηδξ 

μπονςιαηζηήξ, έηζζ υπςξ απμηνοζηαθθχεδηε ζηα ιέζα ημο 13
μο

 αζχκα. Πνυηεζηαζ δδθαδή βζα 

έκα μνεζκυ ηάζηνμ, ιε απθή ηοπμθμβία ηαζ ηαηαζηεοή. 

Υαιδθυηενα, ζηζξ πθαβζέξ ημο θυθμο, δεκ βκςνίγμοιε εάκ εηηεζκυηακ ηάπμζμξ μζηζζιυξ. 

Χζηυζμ, ηηίζια ημο ζοβηνμηήιαημξ ημο ιεηαβεκέζηενμο αογακηζκμφ παθαηζμφ πμο ανίζηεηαζ 

ζηδκ ζοκμζηία ηδξ ηαζηνμπμθζηείαξ, ηδκ Άκς Υχνα, ηαζ πςνμεεηείηαζ ζε μνζγυκηζμ πθάηςια, 

έπεζ απμδμεεί, ακ ηαζ ιε ανηεηέξ επζθοθάλεζξ, ζημοξ Φνάβημοξ
312

. οβηεηνζιέκα είκαζ ηηζζιέκμ 

ζηδκ απυθδλδ εκυξ έκημκα ηεηθζιέκμο ανάπμο ηαζ απμηεθεί ημ ηεθεοηαίμ πνμξ ηα 

κμηζμακαημθζηά ηηίζια ηδξ αμνεζμακαημθζηήξ πηένοβαξ ημο παθαηζμφ (Δικ. 40-41). Δίκαζ 

ιμκυπςνμ δζχνμθμ ηηήνζμ, πμο ζηεβαγυηακ ιε δίηθζκδ λφθζκδ ζηέβδ ηαζ εκζζπουηακ ιε 

ηεηνάβςκμ πφνβμ ζηα αυνεζα
313

. Μμνθμθμβζηά θένεζ ελ μθμηθήνμο δοηζηά ζημζπεία, εκχ μ 
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ηφπμξ ημο παναπέιπεζ ζε «ιεζαζςκζηυ παθάηζ»
314

. Αξ ζδιεζςεεί υηζ μ ανπαζμθυβμξ Ακαζηάζζμξ 

Ονθάκδμξ έπεζ οπμζηδνίλεζ πςξ ημ εκ θυβς ηηίζια θένεζ ανηεηέξ μιμζυηδηεξ, ηυζμ ςξ πνμξ ηδκ 

εζςηενζηή δζάηαλδ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδ δζαιυνθςζή ημο, ιε ηζξ αίεμοζεξ ημο δβειμκζημφ 

θναβηζημφ ηάζηνμο ημο Υθμοιμοηγίμο
315

 ζηδκ Ζθεία.   

 

 

2.2.5. Σο Κάζηπο ηηρ Μεγάληρ Μαΐνηρ ή Παλαιάρ Μαΐνηρ  

Σμ ηάζηνμ ηδξ Mαΐλεο ή Μεγάιεο Μαΐλεο ή αηυιδ Παιαηάο Μαΐλεο (βαθθ. Grant Maigne, 

Grand Magne) ικδιμκεφεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζηδκ εθθδκζηή ηαζ βαθθζηή παναθθαβή ημο 

Χξνληθνῦ ηνῦ Μνξέσο
316

. φιθςκα ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πνμζθένμοκ, δ ίδνοζδ ημο ηάζηνμο 

ημπμεεηείηαζ πνμκζηά θίβμ ανβυηενα ηδξ ακέβενζδξ ημο Κάζηνμο ημο Μοζηνά (1249), ιε ηφνζα 

απμζημθή ημο ηδκ πενζθνμφνδζδ, ςξ ιένμοξ αέααζα εκυξ αιοκηζημφ δζηηφμο ηάζηνςκ 

(Μοζηνάξ, Λεφηηνμ), ηςκ ακοπυηαηηςκ θάαςκ ημο «γοβμφ ηςκ Μεθζββχκ», μζ μπμίμζ, υπςξ 

ζαθχξ οπμβναιιίγεζ, ημ Χξνληθόλ «…δελ ζέβνληαη ἀθέληε»
317

. Δπζπθέμκ, υπςξ ιανηονεί δ ίδζα 

πάκηα πδβή, μ πνίβηζπαξ ηδξ Απαΐαξ Γμοθζέθιμξ Βζθεανδμοίκμξ ακέθααε πνμζςπζηά ηδκ 

ηαηαζηεοή ημο. Δζδζηυηενα, αθμφ ζοιαμοθεφηδηε ημοξ κηυπζμοξ οπμηεθείξ ημο ηαζ ακαγήηδζε 

ηα ιένδ εηείκα αιέζςξ δοηζηά ημο Παζζααά, δδθαδή ηδξ πενζμπήξ ηδξ Μαΐκδξ
318

, πμο εα 

ελοπδνεημφζακ ζημ έπαηνμκ ημκ παναπάκς ζημπυ, επέθελε «ζπήιαηνλ (= βξαρώδεο, απόηνκνο 

βξάρνο) θνβεξὸλ εἰο ἀθξηνηῆξη ἀπάλσ»
319

 βζα κα ηηίζεζ ημ ηάζηνμ ημο, ημ μπμίμ απμηάθεζε ιε 

ημ ίδζμ υκμια
320

. Δκημφημζξ, ηαιία άθθδ πθδνμθυνδζδ δεκ πνμηφπηεζ ςξ πνμξ ηζξ ζοκεήηεξ 

ακέβενζδξ ηαζ, ηονίςξ, ςξ πνμξ ημκ αηνζαή βεςβναθζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδξ εέζδξ ημο εκ θυβς 

ηάζηνμο, ιμθμκυηζ οπήνλε έκα ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ηέκηνμ απυ άπμρδ ζηναηδβζηήξ ηαζ 

ζηναηζςηζηήξ ζδιαζίαξ, πμο δ πανμοζία ημο ελαζθάθζζε ηδκ ηάιρδ ηαζ ηδκ οπμηαβή ηςκ 

ζθααζηχκ πθδεοζιχκ, πμο ηαημζημφζακ ζηδ δοηζηή πθεονά ημο Σατβέημο
321

, αθθά ηαζ ημο 

κηυπζμο ζημζπείμο, πανυηζ δεκ ακαθένεηαζ ζηζξ πδβέξ
322

. Χξ εη ημφημο, έκαξ έκημκμξ 

πνμαθδιαηζζιυξ πνμέηορε ζημ πέναζια ηςκ πνυκςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαφηζζδ ηδξ εέζδξ, 

ηαεζζηχκηαξ μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα ζδζαίηενα δφζημθδ αθθά αιθίαμθδ. ε ηάεε πενίπηςζδ, 

πάκηςξ, είκαζ βκςζηυ υηζ ημ ηάζηνμ πανέιεζκε οπυ ημκ έθεβπμ ηςκ Φνάβηςκ βζα ζφκημιμ 

πνμκζηυ δζάζηδια, ηαεχξ, ημ 1262, επακήθεε ζημκ αογακηζκυ έθεβπμ ιαγί ιε ηα οπυθμζπα 

ηάζηνα ηδξ Λαηςκίαξ..   

Σμ γήηδια ηδξ ελαηνίαςζδξ ηδξ εέζδξ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ηδξ ηαφηζζδξ ημο ηάζηνμο ιε 

ηάπμζμ απυ ηζξ οπάνπμοζεξ μπονςιαηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ πενζμκήζμο ημο Σαζκάνμο, 

πνμζήθηοζε απυ κςνίξ ημ επζζηδιμκζηυ εκδζαθένμκ δζάθμνςκ ενεοκδηχκ - ιεθεηδηχκ, ιε 

                                                 
314

 ίκμξ (επζι.) 2009, 337 – 338.  
315

 Ονθάκδμξ 2000, 33. 
316

 Καθμκάνμξ (εηδ.) 1940, 125 – 126, ζη. 2993 – 3005.- Πενδζημφθζαξ 2018, 77, οπμζδι.12, 368, οπμζδι. 830. 
317

 Wagstaff 1991, 141.- Καηζαθάδμξ 1992, 157 – 159.  
318

 Ζ μκμιαζία Μαΐλε απακηάηαζ βζα πνχηδ θμνά ζε πδβή ηδξ ιεζμαογακηζκήξ πενζυδμο, ζηδκ μπμία ικδιμκεφεηαζ 

δ επζζημπή ηδξ Μαΐκδξ, οπαβυιεκδ ζηδ Μδηνυπμθδ ηδξ Κμνίκεμο: αθ. Κμκζδάνδξ 1951, 655.- Πενδζημφθζαξ 2018, 

368, οπμζδι. 830.  
319

 Καθμκάνμξ (εηδ.) 1940, 126, ζη. 3005. Βθ. επίζδξ Κμνδχζδξ 1989, 77. 
320

 Wagstaff 1991, 141 – 142.  
321

 Κμοβέαξ 1951, 12. 
322

 Καηζαθάδμξ 1992, 158 – 159.  
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απμηέθεζια κα έπμοκ δζαηοπςεεί ιέπνζ ζήιενα δζάθμνεξ απυρεζξ πενί ηδξ πςνμεέηδζήξ ημο
323

. 

Ζ δζαθμνά αοηή ηςκ απυρεςκ έβηεζηαζ ηονίςξ ζημ βεβμκυξ ηδξ θεζδςθήξ ηαζ αιθζθεβυιεκδξ 

πθδνμθυνδζδξ ηςκ πδβχκ, ζοβπνυκςκ ηαζ ιεηαβεκεζηένςκ, ζηδκ έθθεζρδ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ 

ακαζηαθζηήξ ηεηιδνίςζδξ, αθθά ηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ηςκ εηάζημηε ενεοκδηχκ- ιεθεηδηχκ κα 

ακαδείλμοκ ηάπμζμ απυ ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ηςκ Φνάβηςκ βζα ηδ εέζδ ακέβενζδξ ημο 

ηάζηνμο
324

. Υαναηηδνζζηζηά ακαθένμοιε υηζ πμθθμί ζηήνζλακ μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα 

ηαφηζζδξ ημο ηάζηνμο, δίκμκηαξ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημκ ημπμβναθζηυ παναηηδνζζιυ 

«αηνςηήνζμ» ηαζ άθθμηε ζημ ηνζηήνζμ ακαγήηδζδξ ηαίνζςκ εέζεςκ, πμο δεζπυγμοκ ζε 

κεοναθβζηά πενάζιαηα, υπςξ ηα πενάζιαηα ημο Σατβέημο ηαζ ηδξ Μάκδξ, βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 

πενζμπήξ απυ ημοξ θάαμοξ. Κάπμζμζ άθθμζ πάθζ πνδζζιμπμίδζακ ςξ εθαθηήνζμ βζα ηδ 

δζαηφπςζδ μπμζαζδήπμηε οπυεεζδξ, ηδκ φπανλδ εκυξ πνμβεκέζηενμο ηάζηνμο ζηδκ πενζμπή, 

βκςζημφ επίζδξ ςξ ηάζηνμο ηδξ Μαΐκδξ, ημ μπμίμ ακαθένεζ ιεκ ημ ηείιεκμ ημο αογακηζκμφ 

αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμο Ε‟ Πμνθονμβέκκδημο Πξὸο ηὸλ ἴδηνλ πἱὸλ Ρσκαλόλ (10
νο

 αη.)
325

, 

αθθά δεκ ικδιμκεφεηαζ πμοεεκά ζημ Υνμκζηυ
326

. ε ηάεε πάκηςξ πενίπηςζδ ημ ηάζηνμ ηδξ 

Μεβάθδξ Μαΐκδξ πςνμεεηείηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ ζδιενζκήξ θαηςκζηήξ Μάκδξ, εκχ ημ υκμιά 

ηδξ μθείθεηαζ πζεακυκ ζηδκ πνμζπάεεζα δζάηνζζήξ ημο απυ ιία άθθδ εβηαηάζηαζδ ή ηάζηνμ 

ζηδκ πενζμπή πθδζίμκ ηδξ Καθαιάηαξ, βκςζηή ζε ιεηαβεκέζηενμοξ πνυκμοξ ςξ Μζηνμιάκδ
327

.  

Αημθμφεςξ εα πανμοζζάζμοιε ηα ηάζηνα πμο ηαοηίγμκηαζ ιε ηδ θναβηζηή Μαΐκδ ηαζ 

ανίζημκηαζ α) ζημ Κάζηνμ ζημ Σδβάκζ ημο Μεγάπμο ζηδ Μέζα Μάκδ, α) ζημ Κάζηνμ ηδξ 

Κεθεθάξ, β) ζημ Πυνημ Κάβζμ ηαζ δ) ζημ Κάαμ Γηνυζμ, ζηδ εέζδ Άκς Πμφθα (Δικ. 42).  

 

2.2.5.1. Σο Κάζηπο ζηο Σηγάνι ηηρ Μέζα Μάνηρ 

Ζ ιζηνή πενζυκδζμξ Σδβάκζ ανίζηεηαζ απέκακηζ απυ ημκ παναθζαηυ μζηζζιυ Μέγαπμ, ζημκ 

μιχκοιμ υνιμ ηδξ Μέζα Μάκδξ. οκίζηαηαζ απυ ιία αζαεζημθζεζηή βθχζζα, ζε ζπήια 

ηδβακζμφ, ζηδκ μπμία μθείθεζ πζεακυκ ηδκ μκμιαζία ηδξ (Δικ. 43-44)
328

. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

δζαηνίκεηαζ απυ έκακ ζηεκυ θαζιυ πμο ζοκδέεζ ηδ πενζμκδζίδα ιε ηδκ θαηςκζηή αηηή, εκχ 

απμθήβεζ ζε ζηνμββοθυ έλανια, βκςζηυ ιε ημ ημπςκφιζμ Κεθάθζ
329

. ηδκ ημνοθή ημο αηναίμο 

                                                 
323

 Δπζβναιιαηζηά ακαθένμοιε εδχ υηζ μζ Άββθμζ ανπαζμθυβμζ Ζelen Waterhouse ηαζ Rope Hope Simpson (1961, 

122 - 124) ημ ηαοηίγμοκ ιε ημ αογακηζκυ Κάζηνμ ηδξ Μαΐκδξ, ζηδ πενζυκδζμ Σδβάκζ ηδξ Μέζα Μάκδξ, εκχ μ 

Πέηνμξ Καθμκάνμξ (1940, ζη. 3004 - 3039)  ημ ημπμεεηεί ζημ  αηνςηήνζμ Θονίδεξ (Κάαμ Γνυζζμ) ζηδ εέζδ Άκς 

Πμφθα, πάκς απυ ημ πςνζυ Κδπμφθα.  Μζα άθθδ εέζδ εεςνήεδηε ημ ηάζηνμ ημο Πυνημ Κάβζμ (Traquair 1905 – 

1906). Σέθμξ, μ Ακδνέαξ Κνζεγήξ (1963, 308 – 316) ηαζ μ John Malcolm Wagstaff (1991, 142 – 148) οπμζηήνζλακ 

υηζ ημ Κάζηνμ ηδξ Κεθεθάξ ήηακ αοηυ πμο έηηζζε μ Βζθθεανδμοίκμξ. Bθ. επίζδξ Wagstaff 1991, 142 – 148.- 

Καηζαθάδμξ 1992, 253 – 286. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε εδχ υηζ ημ γήηδια ηδξ ηαφηζζδξ ηάζηνςκ απμηεθεί έκα 

βεκζηεοιέκμ πνυαθδια ζηδκ Πεθμπυκκδζμ: αθ. ζπ. Κμνδχζδξ 1989, 66 – 68.  
324

 Wagstaff 1991, 142 – 143.- Καηζαθάδμξ 1992, 160.-  Πενδζημφθζαξ 2018, 368 οπμζδι. 830. 
325

 Γηζμθέξ 2008, 74 – 75.  
326

 ηδκ εθθδκζηή παναθθαβή ημο Υνμκζημφ δεκ ακαθένεηαζ δ φπανλδ πνμβεκέζηενμο ηάζηνμο, πανά ικδιμκεφεηαζ 

ιυκμ δ μκμιαζία Μαΐκδ, πμο ειθακίγεηαζ ςξ υκμια επζζημπήξ ήδδ απυ ημκ 10
μ
 αζχκα, αθθά ηαζ ςξ ημπςκφιζμ ηδξ 

βεςβναθζηήξ πενζμπήξ πμο εηηείκεηαζ δοηζηά ημο Παζζααά, αθ. Wagstaff 1991,142 (υπμο ηαζ παθαζυηενδ 

αζαθζμβναθία).  
327

 Wagstaff 1991, 142. 
328

 Γνακδάηδξ 1964, 122. Τπάνπεζ επίζδξ δ εηδμπή υηζ δ μκμιαζία ηδξ πενζμκήζμο ζοκδέεηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο 

πχνμο  ςξ αθαηυημπμο. οβηεηνζιέκα, δ μκμιαζία πνμένπεηαζ απυ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ παναβςβήξ αθαηζμφ πμο 

εηηείκμκηαζ ζημ θαζιυ ηδξ πενζμκδζίδαξ, ημ παιδθυηενμ ορμιεηνζηά ηιήια ηδξ, ηαζ μζ μπμίεξ είκαζ βκςζηέξ ςξ 

ηδβάκζα. Γζα ημ εέια ηδξ μκμιαζίαξ βεκζηυηενα αθ. εκδεζηηζηά Γηζμθέξ 2008, 61 ηαζ οπμζδι. 1 (υπμο παθαζυηενδ 

αζαθζμβναθία). 
329

 Γζα ηδ ιμνθμθμβία ηαζ ηα ημπςκφιζα ηδξ πενζμπήξ αθ. αΐηαξ  2002, 157 – 158. 
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αοημφ ζδιείμο (ορυιεηνμ πενίπμο 45 ι. απυ ηδ ζηάειδ ηδξ εάθαζζαξ), δεζπυγμοκ αηυιδ 

ζήιενα ηα ηαηάθμζπα ημο ενεζπςιέκμο ηάζηνμο, πμο ιανηονμφκ, υπζ πάκηα ιε ημκ πζμ λεηάεανμ 

ηνυπμ, ηδκ ιαηναίςκδ ζζημνία ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ ζημκ πχνμ.  

H θφζεζ μπονή εέζδ ημο απυηνδικμο ηαζ απνμζπέθαζημο απυ ηδ εάθαζζα αναπχδμοξ 

υβημο, ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ηαίνζα ημο εέζδ, εθυζμκ απυ ημ φρςια αοηυ πνμζθένεηαζ δ 

δοκαηυηδηα ηαηυπηεοζδξ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ αθθά ηαζ μ έθεβπμξ ηςκ εαθάζζζςκ μδχκ ηαζ 

πεναζιάηςκ πνμξ ημ Σαίκανμ, απμηέθεζακ ααζζηά ηνζηήνζα βζα ηδκ μπφνςζδ ημο αηνςηδνίμο, 

ήδδ απυ κςνίξ. 

Γζα ηδκ ζζημνία ημο ηάζηνμο ζημ Σδβάκζ, μζ βκχζεζξ ιαξ ααζίγμκηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ζε 

ένεοκεξ επζθακείαξ ηαζ ζε ακαζηαθέξ πενζμνζζιέκδξ ηθίιαηαξ
330

, εθυζμκ μζ βναπηέξ πδβέξ δεκ 

οπάνπμοκ. φιθςκα θμζπυκ ιε ηα δεδμιέκα αοηά, πμο αξ ζδιεζςεεί εδχ δεκ έπμοκ μδδβήζεζ ζε 

μνζζηζηά ζοιπενάζιαηα, δ ζδιενζκή ιμνθή ημο ηάζηνμο δεκ απμηεθεί έκα ηαηαζηεοαζηζηυ 

ζφκμθμ ιίαξ ζοβηεηνζιέκδξ ζζημνζηήξ πενζυδμο, αθθά είκαζ απμηέθεζια αθθεπάθθδθςκ 

επειαάζεςκ, επζζηεοχκ ηαζ επεηηάζεςκ πμο πνμκμθμβμφκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ μζημδμιζηέξ 

θάζεζξ ηςκ αογακηζκχκ πνυκςκ
331

. Ζ παθαζυηενδ θάζδ μπφνςζδξ ημο αηνςηδνίμο ημπμεεηείηαζ 

βφνς ζηα 500 ι.Υ, ακ ηαζ δεκ απμηθείεηαζ – δ άπμρδ αέααζα αοηή δεκ βίκεηαζ ζδζαίηενα 

απμδεηηή ζήιενα – ημ ηάζηνμ κα εδνάγεηαζ ζηα ενείπζα πνμσζημνζηχκ μπονχζεςκ, πμο 

ηαοηίγμκηαζ ιε ηδκ ανπαία μιδνζηή Μέζζδ
332

. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, απυ ηδκ ακαζηαθζηή 

δζενεφκδζδ ηδξ ηνίηθζηδξ ααζζθζηήξ εκηυξ ημο μπονμφ πνμηφπηεζ υηζ εδχ οπήνπε έκαξ 

ζδιακηζηυξ μπονςιέκμξ μζηζζιυξ, πμο δζαιμνθχεδηε αάζεζ ηδξ πνμηαεείζαξ άπμρδξ ηςκ 

ακαζηαθέςκ ζημοξ παθαζμπνζζηζακζημφξ πνυκμοξ (6
μξ 

αζχκαξ), ηαζ έπεζηα απυ έκα ιεβάθμ 

δζάζηδια εβηαηάθεζρήξ ημο, λακαπνδζζιμπμζήεδηε απυ ηα ηέθδ ημο 7
μο

 αζχκα ή ηα ηέθδ ημο 

10
μο 

/ ανπέξ 11
μο

 αζχκα - ηαηά ηδ κευηενδ άπμρδ
333

 - ςξ ημκ ηαζνυ ηδξ Σμονημηναηίαξ
334

. Ζ 

ζδιαζία ιάθζζηα ηςκ εονδιάηςκ πμο θακενχκμοκ ζηεκέξ επαθέξ ημο μζηζζιμφ ιε ηα οπυθμζπα 

ηέκηνα ηδξ Βογακηζκήξ Αοημηναημνίαξ, μδήβδζε ημοξ ακαζηαθείξ ηαζ εκ ζοκεπεία άθθμοξ 

ενεοκδηέξ ζηδκ ηαφηζζή ημο ιε ημ αογακηζκυ ηάζηνμ ηδξ Μαΐκδξ, ηδκ έδνα δδθαδή ηδξ 

αογακηζκήξ δζμίηδζδξ ηαζ θνμονάξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Μάκδξ
335

. Γζα ηδ πνήζδ ημο πχνμο ηαηά ηδ 

αναπφπνμκδ θναβηζηή πενίμδμ, μπμζαδήπμηε άπμρδ ζηδνίγεηαζ ηονίςξ ζε οπμεέζεζξ, εθυζμκ, 

ιέπνζ ζηζβιήξ, ηα δεδμιέκα απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ μζημδμιζηχκ ηαηαθμίπςκ ημο ηάζηνμο δεκ 

είκαζ ζδζαίηενα δζαθςηζζηζηά. Βέααζα μζ Jean Buchon ηαζ Jean Longnon είπακ δζαηνίκεζ 

θναβηζηά ίπκδ ζηα ηαηάθμζπα ηςκ ηεζπχκ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ αοηυ ήηακ ημ ηάζηνμ ημο 

Βζθθεανδμοίκμο, άπμρδ πμο ζοιιενίζηδηακ επίζδξ μζ Άββθμζ ανπαζμθυβμζ Helen Waterhouse 

                                                 
330

 Καηά ηα έηδ 1964 – 1965 ηαζ 1977 – 1984 ημ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, οπυ ηδκ επμπηεία ημο Καεδβδηή Ν. Β. 

Γνακδάηδ ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ ημο, δζεκήνβδζε ζοζηδιαηζηή ακαζηαθζηή δζενεφκδζδ ζημκ πχνμ, ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζηδκ πενζμπή ηδξ ααζζθζηήξ πμο εηηείκεηαζ εκηυξ ημο ηάζηνμο. Γζα ηζξ ακαζηαθζηέξ ενβαζίεξ ηαζ ηα 

εονήιαηα αθ. Γνακδάηδξ 2009, 57- 86, 327 – 337, 507 – 521, 523 – 538, 733 – 743, 745 – 754 (ακαδδιμζζεοιέκεξ 

ακαζηαθζηέξ εηεέζεζξ).  
331

 Γηζμθέξ - Γαιμφθμξ 2012, 192 – 193. 
332

 Waterhouse – Simpson 1961, 122. 
333

 Καηυπζκ επεκελέηαζδξ ηςκ ημζπμπμζζχκ ηδξ ηνίηθζηδξ ααζζθζηήξ, ηδξ ηάημρδξ ηαζ ηςκ βθοπηχκ ιανιάνζκςκ 

ιεθχκ, δ Α. Μέλζα πνμηείκεζ ηδ πνμκμθυβδζδ ηδξ ανπζηήξ μζημδμιζηήξ θάζδξ ηδξ ααζζθζηήξ ζημ α΄ ιζζυ ημο 10
μο

 ή 

ζηζξ ανπέξ ημο 11
μο

 αζχκα ηαζ υπζ ζηα ηέθδ ημο 7
μο

 αζχκα, υπςξ είπακ οπμζηδνίλεζ ζημ πανεθευκ μζ ακαζηαθείξ ημο 

καμφ, Καεδβδηήξ Ν. Β. Γνακδάηδξ, ηαζ Ν. Γηζμθέξ, πνμπςνχκηαξ ιάθζζηα ζηδ ζφκδεζδ ηδξ ακέβενζήξ ημο ιε ηδκ 

πνμζπάεεζα ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ κα ακαδζμνβακχζεζ ηδ δζμίηδζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ιε ηδκ ίδνοζδ ημο εέιαημξ 

Δθθάδμξ. Χξ εη ημφημο, ιεηαηίεεηαζ ηαζ δ πνμκμθμβία επακαπνδζζιμπμίδζδξ ημο ηάζηνμο, αθ. ακαθοηζηυηενα 

Μέλζα 2015, 57 – 62.  
334

 Γηζμθέξ 2008, 62 – 75. 
335

 Γηζμθέξ 2008, 61, 74 – 77 (υπμο ηαζ παθαζυηενδ αζαθζμβναθία). 
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ηαζ Rope Hope Simpson
336

. Δκημφημζξ, ιε ηδκ ηαφηζζδ αοηή δζαθχκδζακ πθήνςξ μ Ηςάκκδξ 

θδηυπμοθμξ ηαζ μ Πέηνμξ Καθμκάνμξ, ιμθμκυηζ μ ηεθεοηαίμξ άθδζε ακμζηηυ ημ εκδεπυιεκμ κα 

επζζηεοάζηδηε ημ ηάζηνμ απυ ημκ Βζθθεανδμοίκμ
337

, εκχ μ Bon οπήνλε ιάθθμκ ανκδηζηυξ, 

ηαεχξ παναηδνεί υηζ πνυηεζηαζ βζα απμιεζκάνζα μζηζζιμφ ηαζ υπζ θνμονίμο
338

. ε ηάεε πάκηςξ 

πενίπηςζδ, ηάπμζεξ ζζημνζηέξ εζδήζεζξ επζηνέπμοκ ηδκ οπυεεζδ υηζ μζ Φνάβημζ πνδζζιμπμίδζακ 

ηζξ οπάνπμοζεξ μπονχζεζξ ζημ Σδβάκζ ή, υπςξ οπμζηήνζλε μ Kαεδβδηήξ Μζπαήθ Κμνδχζδξ, 

εβηαηαζηάεδηε, ημοθάπζζημκ ημκ πνχημ ηαζνυ, ηάπμζα θζθμθαηζκζηή πανάηαλδ κηυπζςκ
339

. 

Πενζμνζζιέκδ πάκηςξ πνήζδ ημο ηάζηνμο θαίκεηαζ υηζ βζκυηακ ιέπνζ ηαζ ηδκ πνχζιδ 

Σμονημηναηία, μπυηε ηαζ εβηαηαθείθεδηε
340

.   

Ζ μπφνςζδ ημο μζηζζιμφ
341

, ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ηδξ μπμίαξ ακάβεηαζ ηαηά ημκ ανπαζμθυβμ 

- ακαζηαθέα Νζηυθαμ Γηζμθέ ζηδκ πνχηδ θάζδ ηαημίηδζδξ ημο αηνςηδνίμο, πενζμνίγεηαζ ιυκμ 

ζηδ κυηζα εοπνυζαθδηδ πθεονά ημο εονφπςνμο πθαηχιαημξ ημο αναπχδμοξ ελάνιαημξ, υπμο 

βίκεηαζ δ δζα λδνάξ πνμζέββζζή ημο (Δικ. 45). Σμ ηείπμξ, πνμζανιμζιέκμ ζηδ θοζζηή 

δζαιυνθςζδ ημο θνοδζμφ ημο ανάπμο ηαζ εκζζποιέκμ ιε ηνεζξ πφνβμοξ, εηηζκεί απυ ηδ ΝΑ 

βςκία ημο πθαηχιαημξ ηαζ ηαηαθήβεζ ζηα ΝΓ, εηεί υπμο μ ανάπμξ πέθηεζ ηαηαηυνοθα, 

δζαιμνθχκμκηαξ έηζζ ιία ηεεθαζιέκδ αιοκηζηή βναιιή. Πνμξ εκίζποζδ ιάθζζηα ηδξ ηεπκδηήξ 

ηαζ θοζζηήξ πνμζηαζίαξ ημο ανάπμο, δζαιμνθχεδηε ανβυηενα (πζεακυκ ηαηά ημκ 12
μ
 αζχκα), ζε 

ιζηνή απυζηαζδ απυ ημ κμηζμακαημθζηυ ζηέθμξ ημο ηείπμοξ, πνμηείπζζια απυ λενμθζεζά, ηαεχξ 

ηαζ δεφηενδ ιεβαθζεζηή ηαηαζηεοή, απμηεθμφιεκδ απυ ηνεζξ πφνβμοξ, δ μπμία έθναγε ημ 

αμνεζμδοηζηυ ηιήια ημο θαζιμφ ηδξ πενζμκδζίδαξ
342

.  

Ζ ιμκαδζηή είζμδμξ ζημ ηάζηνμ ανίζηεηαζ ζηδκ κμηζμακαημθζηή βςκία ημο ελάνιαημξ, ζηδκ 

μπμία μδδβεί θαλεοιέκδ ζημ ανάπμ ηθίιαηα, ηαζ πνμζηαηεφεηαζ απυ βςκζχδδ πφνβμ, 

μνεμβχκζαξ ηάημρδξ (Δικ. 46). ημ εζςηενζηυ ημο, ιέζα ζηδκ ποηκή αθάζηδζδ ηαζ ζε 

δζάζπανημοξ ζςνμφξ απυ μζημδμιζηυ οθζηυ, δζαηδνμφκηαζ πμθθά ηαηάθμζπα ηαηαζηεοχκ ηαζ 

ηηζνίςκ πμο πνμκμθμβμφκηαζ ζε δζάθμνεξ ζζημνζηέξ θάζεζξ, απυ ηα αογακηζκά πνυκζα έςξ ηδκ 

Σμονημηναηία, εκχ δ ηαφηζζή ημοξ δεκ είκαζ πάκηα εφημθδ (Δικ. 47-49). ηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ 

πάκηςξ θαίκεηαζ κα απμηεθμφκ ηαηάθμζπα ημο αογακηζκμφ μπονςιέκμο μζηζζιμφ. οβηεηνζιέκα 

οπάνπμοκ ενείπζα μζηζχκ, πμο θζθμλεκμφζακ ηδ θνμονά ιε ηζξ μζημβέκεζεξ ημο, οπμθείιιαηα 

επζιεθδιέκςκ δελαιεκχκ βζα ηδ ζοθθμβή κενμφ, ηαζ ηαηάθμζπα κεηνμηαθείμο. Σμ ιεβαθφηενμ 

εκδζαθένμκ ςζηυζμ πανμοζζάγεζ δ ηνίηθζηδ ααζζθζηή ζημ κμηζμακαημθζηυ ηιήια ημο 

πθαηχιαημξ, δ πνμκμθυβδζδ ηδξ μπμίαξ έπεζ μδδβήζεζ, υπςξ είδαιε, ζηδ δζαηφπςζδ 

δζαθμνεηζηχκ απυρεςκ (Δικ. 50). Ακ ηαζ δεκ είκαζ ζαθέξ ιέπνζ πυηε πανέιεζκε ζε θεζημονβία, 

ηεηιδνζχκεηαζ ακαζηαθζηά υηζ μ πχνμξ αοηυξ πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαημίηςκ 

ζηα πνυκζα ηδξ Σμονημηναηίαξ. Ζ φπανλδ ηδξ ααζζθζηήξ, ηαεχξ ηαζ ηα πθμφζζα εονήιαηα πμο 

απμηαθφθεδηακ ηαηά ηδκ ακαζηαθή ηδξ, οπήνλακ ηαεμνζζηζηά βζα ηδ δζαηφπςζδ ηδξ άπμρδξ 

                                                 
336

 Βθ. Waterhouse – Simpson 1961, 122.- θδηυπμοθμξ 1968, 385, ιε παθαζυηενεξ ακαθμνέξ. 
337

 θδηυπμοθμξ 1968, 385. Ο Καθμκάνμξ (1940, ζη. 3004 – 3039), ιμθμκυηζ ημπμεέηδζε ημ ηάζηνμ ηδξ Μεβάθδξ 

Μαΐκδξ ζημ αηνςηήνζμ Θονίδεξ ζηδ εέζδ Άκς Πμφθα, αθήκεζ ακμζηηυ ημ εκδεπυιεκμ κα επζζηεοάζηδηε ημ Κάζηνμ 

ζημ Σδβάκζ απυ ημκ Βζθθεανδμοίκμ, ηαεχξ δζέηνζκε θναβηζηά ίπκδ. 
338

 Wagstaff 1991, 144.- Καηζαθάδμξ 1992, 253 – 286 
339

 Κμνδχζδξ 1986, 180.- Πενδζημφθζαξ 2018, 368, οπμζδι. 830. 
340

 Γνακδάηδξ -  Γηζμθέξ 1983, 265.  
341

 Γζα ηδκ πενζβναθή ημο ηάζηνμο αθ. ηονίςξ Γηζμθέξ - Γαιμφθμξ 2012, 192 – 193 (υπμο παθαζυηενδ 

αζαθζμβναθία). 
342

 φιθςκα ιε ημκ Ν. Γηζμθέ, δ ηαηαζηεοή ηςκ ηεζπχκ αοηχκ εα πνέπεζ ιάθθμκ κα ζοκδεεεί ιε ηδκ πνμζπάεεζα 

ηδξ δοκαζηείαξ ηςκ Κμικδκχκ κα ακαδζμνβακχζμοκ ηδκ άιοκα ηςκ μζηζζιχκ ηαζ θζιέκςκ ηδξ αοημηναημνίαξ, 

ηαεχξ ηαζ ηζξ εαθάζζζεξ επζημζκςκίεξ, ελαζηίαξ ηδξ ειθάκζζδξ κέςκ απεζθχκ ηαζ ηζκδφκςκ απυ ηδ Γφζδ, αθ. 

Γηζμθέξ - Γαιμφθμξ 2012, 190 - 193. 
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υηζ εδχ οπήνπε ημ ηάζηνμ ηδξ Μαΐκδξ
343

, ημ δζμζηδηζηυ ηέκηνμ ηδξ πενζμπήξ, εκχ δ ανπαζμθυβμξ 

Αββεθζηή Μέλζα πνμηείκεζ ςξ εκδεπυιεκμ, ακ ηαζ ιε ηάπμζα επζθφθαλδ, ηδκ ηαφηζζή ηδξ ιε ηδκ 

έδνα ηδξ μιχκοιδξ επζζημπήξ
344

.  

 

2.2.5.2. Σο Κάζηπο ηηρ Κελεθάρ ζηη Μέζα Μάνη 

To Κάζηνμ ηδξ Κεθεθάξ
345

 ανίζηεηαζ πάκς απυ ημκ υνιμ ημο Οζηφθμο, ζηδ εέζδ Κμηνςκάηζα 

ζφιθςκα ιε ηδκ ημπζηή πανάδμζδ, ηαζ δεζπυγεζ ημο θζιακζμφ ηαζ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ
346

. 

φιθςκα ιε ηζξ πδβέξ, δ ηαηαζηεοή ημο δνμιμθμβήεδηε απυ ηδκ μεςιακζηή δζμίηδζδ ηαζ 

πνμκμθμβείηαζ ημ 1670
347

. Με ηδ ιεηάααζδ ηδξ πενζμπήξ ζηδκ εκεηζηή ηονζανπία, ημ ηάζηνμ 

ανέεδηε οπυ εκεηζηή δζμίηδζδ (1685), εκχ επέζηνερε ζημοξ ανπζημφξ ημο ηονίμοξ ημ 1715, ιε 

ηδ δεφηενδ ηαηάθδρδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο απυ ημοξ Σμφνημοξ
348

.  

H ηάημρδ ημο ηάζηνμο απμηαθφπηεζ υηζ επνυηεζημ βζα έκα ηναπεγζυζπδιμ μζημδυιδια, 

πενίπμο 19,7 ζηνειιάηςκ
349

, ιε ηέζζενζξ βςκζαίμοξ πφνβμοξ, έκακ πθεονζηυ ηαζ δφμ εζζυδμοξ, 

ιία ζηδ αμνεζμακαημθζηή πθεονά ηαζ ιία ζηδ κμηζμακαημθζηή (ηεκηνζηή πφθδ), μζ μπμίεξ 

πνμζηαηεφμκηακ επίζδξ απυ πφνβμοξ (Δικ. 51, 52). ζμκ αθμνά ημοξ πφνβμοξ, εθάπζζημζ 

ζχγμκηαζ ζήιενα. ημ ελςηενζηυ κμηζμδοηζηυ ηείπμξ ημο ηάζηνμο, εκημπίζηδηε μ πνμιαπχκαξ, 

πμο έπεζ διζηοηθζηυ ζπήια ηαζ απμηεθείηαζ απυ ηαιανμζηέπαζημοξ πχνμοξ. Σα οθζηά 

ηαηαζηεοήξ ημο ηάζηνμο ήηακ μζ ηαηάθθδθα ημπμεεηδιέκμζ θίεμζ ηαζ μζ πθίκεμζ, χζηε κα 

πνμζδίδμοκ ζημ ηάζηνμ ηδκ ακάθμβδ αίβθδ. Tέθμξ, ζηδ αμνεζμακαημθζηή πθεονά ημο ηάζηνμο 

ανίζηεηαζ έκα ηηίζια πμο μζ κηυπζμζ απμηαθμφκ Δηηθδζάηζ, πςνίξ υιςξ κα οπάνπμοκ ζαθείξ 

εκδείλεζξ υηζ εηεί ηεθμφκηακ ενδζηεοηζηέξ ηεθεηέξ. ζμκ αθμνά ημ εζςηενζηυ ημο ηάζηνμο, 

ζφιθςκα ιε ηζξ πδβέξ, ζηεβαγυηακ δ απμεήηδ ελμπθζζιμφ, δδθαδή έκα ιαηνυζηεκμ ηαζ ιεβάθμ 

ηηήνζμ ιε βςκζυθζεμοξ ηαζ πχνζκα πθαίζζα ακμζβιάηςκ, πμο ιανηονμφκ ηδκ πνμζμπή πμο είπε 

δμεεί απυ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ
350

.  

πςξ ζδιεζχεδηε, δ ζδιενζκή ιμνθή ημο ηάζηνμο ακάβεηαζ ζημοξ πνυκμοξ ηδξ Α΄ 

Σμονημηναηίαξ (1460 – 1685). Χζηυζμ, ηαηά ημκ Wagstaff
351

, δεκ ιπμνεί κα απμηθεζζηεί δ 

άπμρδ υηζ ημ ηάζηνμ ηδξ Μεβάθδξ Μαΐκδξ ανζζηυηακ εηεί πμο πςνμεεηείηαζ ζήιενα ημ Κάζηνμ 

ηδξ Κεθεθάξ, ηαεχξ μ πχνμξ ζοβηεκηνχκεζ ζπεδυκ υθα εηείκα ηα ζημζπεία πμο πενζβνάθμκηαζ 

ζημ Χξνληθὸλ ηνῦ Μνξέσο, ιε ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδκ ηαίνζα εέζδ ημο θυθμο επί ημο 

κεοναθβζημφ πενάζιαημξ πμο ζοκέδεε ηδκ επζηνάηεζα ηςκ Μεθζββχκ ιε ηδ Λαηεδαίιμκα ηαζ ηδ 

Μάκδ (πέναζια Μοθμθάβηαδμο). Σμ ηάζηνμ ανίζηεηαζ ζοβηεηνζιέκα πθδζίμκ ημο δοηζημφ 

άηνμο ημο πενάζιαημξ, ηδκ άθθδ άηνδ ημο μπμίμο πνμζηάηεοε ημ Κάζηνμ ημο Παζζααά. ημ 

πθαίζζμ αοηυ, ζηδνζγυιεκμξ ζε είδδζδ πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ Σμφνημ πενζδβδηή Δαθζβζά 

Σζεθειπί, εεςνεί πζεακή ηδκ οπυεεζδ υηζ ημ Κάζηνμ ηδξ Κεθεθάξ δεκ ακεβένεδηε ex nihilo απυ 

ημοξ Σμφνημοξ, αθθά απμηεθεί πζεακυκ ακαηαηαζηεοή ζηα εειέθζα παθαζυηενμο μπονμφ ή, 

                                                 
343

 Γζα ηδκ ακαθοηζηή πενζβναθή ηςκ εονδιάηςκ ζημ Κάζηνμ αθ. Γνακδάηδξ 2009, 57- 86, 327 – 337, 507 – 521, 

523 – 538, 733 – 743, 745 – 754.  
344

 Μέλζα 2015, 61 – 21.  
345

 Kriesis 1963, 314. 
346

 Καηζμοβηνάηδ 2004, 128.  
347

διακηζηυ έββναθμ βζα ηδ πνμκμθυβδζή ημο είπε ζοιπενζθάαεζ δ Γαζηαθάηδ ζημ αζαθίμ ηδξ, αθ. Γαζηαθάηδ 

1923, 90-91.   
348
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350
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351
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αηυιδ ηαζ πνμσυκ ζοκηδνήζεςκ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ελίζμο πζεακή εεςνεί ηδκ πενίπηςζδ υηζ 

ημ πνμτπάνπμκ ηάζηνμ είπε ηαηαζηναθεί πμθφ κςνίηενα, ηαζ ζοβηεηνζιέκα, υηακ μ Μακμοήθ Β΄ 

Παθαζμθυβμξ δζέηαλε ηδκ ηαηαζηνμθή θνμονίςκ ζηδκ πενζμπή ηδξ Μάκδξ (1415), ζε ιζα 

πνμζπάεεζα ελμοδεηένςζδξ ηςκ επακαζηαηζηχκ ηζκήζεςκ, πμο είπακ εηδδθςεεί απυ ημ κηυπζμ 

ζημζπείμ, αθθά ηαζ ζημ πθαίζζμ ακαδζμνβάκςζδξ ηδξ εζςηενζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο Γεζπμηάημο 

ημο Μμνέςξ
352

. Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε εδχ πςξ ηδκ ίδζα άπμρδ πενί ηδξ πςνμεέηδζδξ ημο 

ηάζηνμο ηδξ Μαΐκδξ ζηδκ Κεθεθά αζπάζηδηε ηαζ μ Κνζεγήξ
353

. 

 

2.2.5.3. Σο Κάζηπο ηος Πόπηο Κάγιο  

 

«Δίλαη κεγάιν ιηκάλη πνπ βιέπεη ζηα αλαηνιηθά(…) Δπεηδή 

βξίζθεηαη ζηε κύηε ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Μάλεο κέζα ζηε Μεζόγεην, 

θαίλεηαη από ηξηαθόζηα κίιηα. Δίλαη θηηζκέλν πάλσ ζ’ έλα ύςσκα 

πνπ θηάλεη ηνλ νπξαλό. (…) Σν ιηκάλη θαίλεηαη θαζαξά από ηελ 

Κξήηε θαη ηα λεζηά ησλ Κπζήξσλ». 

 

        Δαθζβζά Σζεθειπί, Οδνηπνξηθό ζηελ Διιάδα (1668 – 1671)
354

 

Σμ Κάζηνμ ημο Πυνημ Κάβζμ ή Κάζηνμ ημο Απζθθείμο (Δικ. 53-55) ανίζηεηαζ ζημ αηνυηαημ 

ζδιείμ ηδξ πενζμκήζμο ημο Σαζκάνμο, ζημκ μζηζζιυ Απίθθεζμ, ηαζ είκαζ ηηζζιέκμ ζε αναπχδεξ 

φρςια πμο δεζπυγεζ ημο ιζηνμφ υνιμο, βκςζημφ ςξ Πυνημ Κάβζμ («Λζιάκζ ηςκ μνηοηζχκ»)
355

. 

Ζ ζζημνία ημο ηάζηνμο δεκ είκαζ ζδζαίηενα βκςζηή, ηαεχξ δεκ έπεζ ενεοκδεεί ζοζηδιαηζηά, εκχ 

δ πνχηδ βναπηή ικεία ζε αοηυ ακάβεηαζ ζημοξ πνυκμοξ ηδξ Δκεημηναηίαξ, ζηδκ μπμία 

ακαθένεηαζ ςξ Κάζηνμ ηδξ Μαΐκδξ
356

. 

φιθςκα θμζπυκ ιε ηζξ βναπηέξ πδβέξ, ημ ηάζηνμ  ηαηαζηεοάζηδηε θίβα πνυκζα πνζκ ημ 1570 

απυ ημοξ Οεςιακμφξ, ιε ζημπυ ημκ έθεβπμ ηςκ πενζαίςκ ηαζ εαθαζζίςκ πεναζιάηςκ. ημ 

εββφξ υιςξ ιέθθμκ ημ ηάζηνμ ηαηαηηήεδηε απυ ημοξ Δκεημφξ (1570)
357

, μζ μπμίμζ, ιδ δοκάιεκμζ 

κα δζαηδνήζμοκ δοκάιεζξ ζε αοηυ, ημ ηαηέζηνερακ ηαηά ηδκ απμπχνδζή ημοξ. Καηά ημκ 

Σζζηκάηδ, δ ηαηαζηνμθή ημο θνμονίμο «απμηέθεζε ημ πνεθμφδζμ βζα ηδκ εκενβυηενδ 

ζοιιεημπή ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Μάκδξ ζηζξ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ ημο Σέηανημο 

Βεκεημημονηζημφ Πμθέιμο (1570-1573)
358

. ημοξ ηαημπζκμφξ πάθζ αζχκεξ ιαεαίκμοιε υηζ, ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο Ρςζμημονηζημφ πμθέιμο ημο 1787-1792, μ ζοκηαβιαηάνπδξ Λάιπνμξ 

Καηζχκδξ ημ πνδζζιμπμίδζε ςξ μνιδηήνζμ βζα επζδνμιέξ ηαηά ηςκ επενζηχκ δοκάιεςκ, 

ακαηαηαζηεοάγμκηαξ ημ θνμφνζμ
359

.    
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 O Υνοζμθςνάξ ακαθένεζ ηδκ ηαηάθοζδ ηςκ θνμονίςκ ηδξ Λαηςκζηήξ, ηαηυπζκ δζαηαβήξ ημο Μακμοήθ Β΄ 

Παθαζμθυβμο. φιθςκα ιε ημκ π. Λάιπνμ, ηα θνμφνζα αοηά αθμνμφζακ ημο ιακζάηζημοξ πφνβμοξ, εκχ μ . 
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Ζ ηάημρδ ημο ηάζηνμο
360

 πανέπειπε ζε μνεμβχκζμ μζημδυιδια, πμο ηάθοπηε ιία έηηαζδ 

πενίπμο πέκηε ζηνειιάηςκ. Σμ ηείπμξ πμο ημ πενζέααθθε ηαζ ημ μπμίμ θένεζ ιία επζιεθδιέκδ 

υρδ, έθηακε ηα επηά ιέηνα ζημ φρμξ, εκχ ημ πάπμξ ημο άββζγε πενίπμο ηα ηνία ιέηνα. Απυ ημοξ 

πέκηε πφνβμοξ πμο είπακ ηηζζηεί ανπζηά, δεκ ζχεδηε ηακείξ. Γκςνίγμοιε ςζηυζμ, υηζ μζ 

ηέζζενζξ ελ‟ αοηχκ ήηακ μνεμβχκζμζ ηαζ έκαξ ιυκμκ ηοηθζηυξ. Ζ είζμδυξ ημο εκημπίγεηαζ ζηδκ 

ακαημθζηή πθεονά, εκχ ημ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ αηαηένβαζημζ θίεμζ πμο ζοκδέμκηακ 

ιεηαλφ ημοξ ιε αζαεζημημκίαια.   

πςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί, δεκ έπεζ αηυιδ δζεοηνζκζζηεί δ ζζημνία ημο ηάζηνμο. ε ημφημ 

ζοκηείκεζ αέααζα ηυζμ δ απχθεζα εκυξ ζδιακηζημφ ιένμοξ ημο ηάζηνμο υζμ ηαζ δ αδοκαιία 

ηεηιδνίςζδξ ηςκ ηαηαθμίπςκ, ιμθμκυηζ δεκ έπεζ βίκεζ ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ
361

. Πμθθμί ςζηυζμ 

ιεθεηδηέξ έπμοκ οπμζηδνίλεζ υηζ ημ ηάζηνμ ηηίζηδηε ανπζηά απυ ημοξ Φνάβημοξ ηαζ υηζ επίζδξ 

απμηεθεί ημ ηάζηνμ ηδξ Μεβάθδξ Μαΐκδξ. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε εδχ υηζ ήδδ απυ ηζξ ανπέξ 

ημο 19
μο

 αζχκα ηα ιέθδ ηδξ Γαθθζηήξ Απμζημθήξ ζημ Μμνζά είπακ οπμζηδνίλεζ υηζ ημ ηάζηνμ 

ημο Βζθθεανδμοίκμο ανζζηυηακ ζημκ ιζηνυ αοηυ Κυθπμ, ιία ακηίθδρδ πμο οπαβμνεφηδηε απυ 

ηδ βεζηκίαζή ημο ιε ημ θοζζηυ θζιάκζ Γζζηένκεξ ζημ αηνςηήνζμ Σαίκανμ (Πυνημ ηένκεξ), ημ 

μπμίμ ηαφηζζακ ιε ηδκ πενζμπή ηδξ αογακηζκήξ Γζζηένκαξ, πμο ακαθένεηαζ ζημ Χξνληθὸλ ηνῦ 

Μνξέσο
362

. Δπζπθέμκ, μ Άββθμξ πενζδβδηήξ Leake, ζηδνζγυιεκμξ ζηδκ μκμιαζία ημο μπονμφ ςξ 

ηάζηνμο ηδξ Μάκδξ, εεχνδζε υηζ υκηςξ εδχ ανζζηυηακ δ Μεβάθδ Μαΐκδ
363

, εκχ μ ηςηζέγμξ 

ανπζηέηημκαξ Σraquair, πμο επζζηέθηδηε ημ ηάζηνμ ζηζξ ανπέξ ημο αζχκα, θάκδηε κα αζπάγεηαζ 

ιεκ ηδκ άπμρδ αοηή, αθθά επεζήιακε υηζ δεκ δζέηνζκε θνάβηζηα ζημζπεία, αθήκμκηαξ ίζςξ κα 

εκκμδεεί υηζ δ μεςιακζηή ηαηαζηεοή ακεβένεδηε ζηα εειέθζα ημο θναβηζημφ ηάζηνμο
364

.  

  

2.2.5.4. Σο κάζηπο ηηρ Άνυ Πούλαρ (Κάβο Γκπόζο)  

Σμ Κάζηνμ ηδξ Άκς Πμφθαξ ανίζηεηαζ ζημ αηνςηήνζμ Θονίδεξ, πάκς απυ ημ πςνζυ Κδπμφθα, 

ζε ζπεηζηά ημκηζκή απυζηαζδ ιε ημ Κάζηνμ ζημ Σδβάκζ. Υςνμεεηείηαζ ζε έκα απυηνδικμ 

αναπχδεξ μνμπέδζμ, απυ υπμο δ επμπηεία ημο πχνμο είκαζ δζεονοιέκδ, εκχ έπεζ μπηζηή επαθή 

ηαζ ιε ημ Κάζηνμ ζημ Σδβάκζ (Δικ. 56)
365

. Γζα ημ Κάζηνμ ηδξ Άκς Πμφθαξ, ημ μπμίμ είκαζ 

ηηζζιέκμ ζημκ πχνμ ηδξ ανπαίαξ Ηππυθαξ, μζ πθδνμθμνίεξ πμο δζαεέηεζ δ ένεοκα είκαζ εθθζπείξ, 

ηαευηζ δεκ ζχγμκηαζ βναπηέξ ιανηονίεξ
366

. Καηά ζοκέπεζα, δ αηνζαήξ πνμκμθυβδζδ ημο 

ηάζηνμο δεκ είκαζ βκςζηή, υπςξ βκςζηυξ δεκ είκαζ ηαζ μ θυβμξ πμο ημ ηάζηνμ ζήιενα δεκ έπεζ 

δζαηδνδεεί ζε ηαευθμο ηαθή ηαηάζηαζδ. φιθςκα ιε ημκ Πεηνίδδ ηαζ ημκ Καθμκάνμ, εδχ 

ανζζηυηακ ημ ηάζηνμ ηδξ Μεβάθδξ Μαΐκδξ
367

, εκχ μ Bon επζζδιαίκεζ ηδ ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ 

εέζδ ημο ηάζηνμο, ηαεχξ ηαημπηεφεζ ηδκ αηημβναιιή ηδξ Μάκδξ ηαζ ηδκ εκδμπχνα ηδξ, απυ 

ηδκ Ανευπμθδ έςξ ημκ Γενμθζιέκα
368

. Χζηυζμ, ιέπνζ ζηζβιήξ μπμζαδήπμηε οπυεεζδ παναιέκεζ 

αηυιδ αιθίαμθδ.  

                                                 
360

 Ζ ηάημρδ ηαζ ηα πενζβνάιιαηα ημο ηάζηνμο είκαζ βκςζηά απυ ηδκ ημπμβνάθδζδ ημο V. Coronelli, αθ. Traquair 
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Χξ πνμξ ηα ελςηενζηά δζαηνζηά ημο παναηηδνζζηζηά, ημ ηάζηνμ
369

 πενζααθθυηακ απυ 

εβηάνζζμ ηείπμξ ζε ιήημξ πενίπμο 400 ιέηνςκ, εκχ ζηδ δοηζηή πθεονά δ θοζζηή απυθδλδ ζηδ 

εάθαζζα έηακε πενζηηή ηδκ μπφνςζή ημο. Καηά ιήημξ ημο ηείπμοξ οπάνπμοκ εκδείλεζξ βζα 

πμθειίζηνεξ, πςνίξ πάθζ κα ιπμνμφιε κα πμφιε ιε αεααζυηδηα υηζ ελοπδνεημφζακ αοηυ ημ 

ζημπυ (Δικ. 57-59). Δπίζδξ, δζαηνίκεηαζ δ ιζηνή πφθδ ηαζ μζ ηέζζενεζξ ηεηνάβςκμζ πφνβμζ πμο 

ημ πθαζζίςκακ, ζφιθςκα ιε έκα παναηηζηυ πμο απμηοπχκεζ ημ ηείπμξ
370

.  

Οζ οπμεέζεζξ βφνς απυ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο ηείκμοκ ζηδκ οζμεέηδζδ ηδξ άπμρδξ υηζ ιένμξ 

ημο ηάζηνμο βηνειίζηδηε απυ ημοξ Μακζάηεξ πνμξ ημ ηέθμξ ημο 15
μο

 αζ. Οζ θυβμζ πμο ημοξ 

χεδζακ κα πνμαμφκ ζε αοηή ηδκ πνάλδ, ηονίςξ υζμκ αθμνά ηδκ ακαημθζηή πθεονά ημο 

ηάζηνμο, ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επζεοιία ημοξ κα ημ ηαηαζηήζμοκ ακεπανηέξ μπονυ, αηυιδ ηαζ 

ζηδκ υρδ
371

. 

  

2.2.6. Σο Κάζηπο ηος Υελμού 

Tμ μπονυ Κάζηνμ ημο Υεθιμφ ανίζηεηαζ ζε ιία ζδζαίηενα ζηναηδβζηή εέζδ, μοζζαζηζηά ζηα 

ζφκμνα Ανηαδίαξ – Λαηςκίαξ, ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο πμηαιμφ Δονχηα. Σμ υκμια ημφημ ημ 

μθείθεζ ζημ υνμξ Υεθιυξ, ζηδκ ημνοθή ημο μπμίμο πςνμεεηείηαζ. Σμ ημπςκφιζμ αοηυ απακηάηαζ 

βζα πνχηδ θμνά ζημ Χξνληθὸλ ηνῡ Μνξέσο
372

, εκχ ιέπνζ ηυηε δ πενζμπή απμηαθμφκηακ 

«Αεήκαζμκ»
373

. 

ηα αογακηζκά πνυκζα δ πενζμπή ημο Υεθιμφ απέηηδζε ζδζαίηενδ ζηναηδβζηή αλία ιεηά ηδ Γ΄ 

ηαονμθμνία (1204), απμηεθχκηαξ βζα ιεβάθμ δζάζηδια πεδίμ ακηζπανάεεζδξ ιεηαλφ ηςκ 

Φνάβηςκ ζηαονμθυνςκ ηαζ ηςκ αογακηζκχκ δοκάιεςκ βζα ημκ έθεβπυ ηδξ. ε πνχηδ θάζδ, δ 

πενζμπή ηδξ Λαηεδαζιμκίαξ ιαγί ιε ημκ Υεθιυ, πανέιεζκακ οπυ ηδκ ελμοζία ημο ημπζημφ 

άνπμκηα Λέμκηα Υαιανέημο. Δκημφημζξ, πενί ημ 1212, δ βφνς πενζμπή πέναζε ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηδ κυηζα Ανηαδία ζηδκ δζηαζμδμζία ημο μίημο ηςκ Βζθθεανδμοίκςκ
374

, εκχ ηα ηαημπζκά πνυκζα, 

ζηα ιέζα πενίπμο ημο 13
μο

 αζχκα (1248), μπονχεδηε μ θυθμξ ημο Υεθιμφ
375

. Απυ ημ ζδιείμ 

αοηυ ηαζ ιέπνζ ηδκ πανάδμζδ ημο ζημοξ Βογακηζκμφξ, πενί ηα ηέθδ  ημο 13
μο

 αζχκα, μ Υεθιυξ 

απμηέθεζε ημιαζηυ ζδιείμ απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ, αθεκυξ επεζδή ήθεβπε ηδκ πενζμπή ημο 

Δονχηα ηαζ αθεηένμο επεζδή ανζζηυηακ πάκς ζημ πέναζια πμο μδδβμφζε πνμξ ημκ Μοζηνά ηαζ 

ηδ δοηζηή Ανηαδία
376

.  

ηα 1263, έκακ πνυκμ ιεηά ηδκ πανάδμζδ ημο Μοζηνά, έπμοιε ηδ πνχηδ αογακηζκή ακαθμνά 

ζημ Κάζηνμ ημο Υεθιμφ, υηακ αογακηζκά ζηναηεφιαηα απυ ημκ Μοζηνά πέναζακ απυ ηδκ 

πενζμπή ζημκ δνυιμ βζα ημ μπονυ ηδξ Βεθζβμζηήξ
377

. Απυ ηυηε ηαζ ζημ ελήξ, δ αογακηζκή 

ζηναηδβζηή εα εζηζάζεζ ζηδκ επέηηαζδ ηδξ επζννμήξ ηδξ ζηδκ πενζμπή ημο Υεθιμφ ηαζ ζηδ 

κυηζα Ανηαδία ζε ιία πνμζπάεεζα κα οπενζζπφζεζ ηςκ Φνάβηςκ. ηδκ μοζία, μ Υεθιυξ 

θεζημονβμφζε ςξ δίμδμξ βζα ηδκ ηονίεοζδ ζδιακηζηχκ μπονχκ ηδξ Βμνείμο Λαηεδαίιμκμξ ηαζ 

ηδξ κμηίμο Ανηαδίαξ, υπςξ ημ Νίηθζ (Σεβέα). Έηζζ ελδβείηαζ ημ πενζζηαηζηυ ημο 1272 ή 1296, 
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 Γζα ηδκ πενζβναθή ημο ηάζηνμο αθ. Καηζαθάδμξ 1992, 398- 449. «Κάζηνμ ηδξ Άκς Πμφθαξ», ακαηηήεδηε απυ: 

<https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=poula> [Ζιενμιδκία πνυζααζδξ 2/2/2019].  
370
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υηακ μ Ηςάκκδξ κηε Νζαεθέ, θνμφνανπμξ ημο Νζηθίμο, θεδθάηδζε ηδκ πενζμπή ημο Υεθιμφ
378

. 

Απυ ηδκ επμπή πμο μζ Βογακηζκμί μπφνςζακ ημκ Υεθιυ (ζίβμονα πνζκ ημ 1296), δ πενζμπή 

εκηάπεδηε πθήνςξ ζηδ  αογακηζκή δζμζηδηζηή ιδπακή
379

.  

Ζ εέζδ ημο θνάβηζημο μπονμφ ανίζηεηαζ ζηδκ ημνοθή ημο πθαηχιαημξ ημο θυθμο ηαζ 

ζοκοπάνπεζ ιαγί ιε ηα ηαηάθμζπα ανπαίμο εθθδκζζηζημφ μπονμφ, ημ μπμίμ δέζπμγε ζηδκ πενζμπή 

ηαζ πενζέααθθε υθμ ημ πθάηςια (Δικ. 60-62)
380

. Άθθςζηε, δ ζδιαζία ηδξ είπε δζαθακεί απυ ηδκ 

ανπαζυηδηα, μπυηε ηαζ επυπηεοε ημ πέναζια απυ ηδ Μεβαθυπμθδ πνμξ ηδ πάνηδ. Έηζζ, υπμζμξ 

ηαηείπε ημ μπονυ ημο Υεθιμφ, μοζζαζηζηά ήθεβπε ιία ανηεηά εηηεηαιέκδ πενζμπή. Σμ μπονυ, 

πμο ζχγεηαζ ιέπνζ ζήιενα, εκζςιαηχκεζ ζημζπεία ηδξ πνμβεκέζηενδξ μπφνςζδξ, ακ ηαζ δ 

έηηαζδ πμο πενζθαιαάκεζ είκαζ ηαηά πμθφ ιζηνυηενδ. οκίζηαηαζ απυ έκακ ελςηενζηυ πενίαμθμ 

πμο απμηεθεί ιένμξ ημο ανπαίμο ηείπμοξ (πενίιεηνμξ 1.955,65 ι.) ηαζ έκακ εζςηενζηυ (θνάβηζημ 

μπονυ), ημ μπμίμ εκζζπουηακ απυ 6 πνμζηαηεοηζημφξ πονβίζημοξ – πέκηε ηοηθζημφξ ηαζ έκακ 

ηεηνάβςκμ –, δφμ εη ηςκ μπμίςκ ήηακ εθθδκζζηζημί ηαζ ιεηαζηεοάζηδηακ
381

. Ο εζςηενζηυξ 

πενίαμθμξ (πενίιεηνμξ 345,38 ι.) μδδβμφζε ζηδκ Αηνυπμθδ ημο μπονμφ, ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

μπμίαξ δζαηνίκμκηαζ αηυιδ ηαηάθμζπα δελαιεκήξ
382

.  
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Κεθάλαιο 3. Η διασείπιζη ηυν θπάγκικυν κάζηπυν: πποζηαζία, επγαζίερ 

αποκαηάζηαζηρ και ανάδειξηρ 

  

3.1. Σο Κάζηπο ηος Παζζαβά   

Σμ Κάζηνμ ημο Παζζααά πνμζηαηεφεηαζ ιε ααζζθζηυ δζάηαβια απυ ημ 1922 ςξ ηδνοβιέκμ 

πνμέπμκ αογακηζκυ ικδιείμ (Β.Γ. 25.2.1922, ΦΔΚ 28/Α/26.2.1922)
383

. Γοζηοπχξ, ιέπνζ ζηζβιήξ, 

δεκ έπεζ πνμπςνήζεζ ηάπμζμ εζδζηυ ιέηνμ πεναζηένς πνμζηαζίαξ ηυζμ ημο ικδιείμο υζμ ηαζ ημο 

πενζαάθθμκημξ πχνμο ημο, πνμηεζιέκμο κα απμηναπεί μπμζαδήπμηε ηαηυαμοθδ εκένβεζα εζξ 

αάνμξ ηςκ ιεζαζςκζηχκ ανπαζμηήηςκ ηαζ ημο ζοκακήημκημξ θοζζημφ πενζαάθθμκημξ. 

ήιενα ημ ηάζηνμ ειθακίγεζ ιέηνζα ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ, ηαεχξ δεκ αλζμπμζήεδηε πμηέ 

λακά απυ ηδκ διενμιδκία εβηαηάθεζρήξ ημο. Μμθμκυηζ δε ζχγεζ ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ ηεζπχκ 

ηαζ ηαηά πμθφ θζβυηενμ ηςκ ηηζζιάηςκ ζημ εζςηενζηυ ημο θυβς ηαηαζηνμθχκ, πανμοζζάγεζ 

πνμαθήιαηα θεμνάξ
384

. Βέααζα, αξ ζδιεζςεεί υηζ δεκ έπεζ πναβιαημπμζδεεί ιέπνζ ζηζβιήξ 

ηάπμζα ιεθέηδ πενζβναθήξ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ, πμο κα πνμζθένεζ ιία ζοκμθζηή 

εζηυκα ηςκ πνμαθδιάηςκ. Δπζπθέμκ δ έκημκδ αθάζηδζδ πμο ηαθφπηεζ υθδ ηδκ πενζμπή ημο 

ηάζηνμο, εηηυξ υηζ δεκ επζηνέπεζ ηδκ εφημθδ πνυζααζδ ζε αοηυ, δεκ αμδεάεζ επίζδξ ηακέκακ κα 

ακηζθδθεεί ηδκ έηηαζδ ηαζ ημκ υβημ ημο ικδιεζαημφ ζοκυθμο. Γζα ημκ ίδζμ θυβμ δοζπεναίκεηαζ 

ηαζ δ πνυζααζδ ζημ ηάζηνμ, δ μπμία πναβιαημπμζείηαζ απυ έκακ πςιάηζκμ, ηαηάθοημ απυ 

παιδθμφξ εάικμοξ, δνυιμ, πμο εηηζκεί απυ ημκ πενζθενεζαηυ δνυιμ Γοεείμο – Ανευπμθδξ
385

. 

Βέααζα ζημ πανεθευκ πναβιαημπμζήεδηακ απυ ηδκ 5
δ
 Δθμνεία Βογακηζκχκ Ανπαζμηήηςκ 

ηαεανζζιμί ηαζ ηάπμζεξ ζδιεζαηέξ επειαάζεζξ (δζαιμνθχζεζξ, θνάλζιμ οδαημδελαιεκχκ), 

ηονίςξ βζα θυβμοξ πνμζηαζίαξ ηςκ επζζηεπηχκ, ςζηυζμ, εα πνέπεζ κα θάαμοκ πζμ ζοζηδιαηζηή 

ιμνθή, πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπζζηεί απμηεθεζιαηζηυηενα μπμζμζδήπμηε ηίκδοκμξ, αθθά κα 

είκαζ ηαζ μ πχνμξ έςξ έκα ααειυ πζμ εοπνεπήξ ηαζ επζζηέρζιμξ
386

.  

 

3.2. Σο Κάζηπο ηος Γεπακίος 

Σμ Κάζηνμ ημο Γεναηίμο απμηέθεζε έκακ πχνμ πμο δέπηδηε απυ κςνίξ ηδ ιένζικα ηαζ ημ 

εκδζαθένμκ ηδξ Ανπαζμθμβζηήξ Τπδνεζίαξ. Ακαθοηζηυηενα, απυ ηα ιέζα ημο 20
μο

 αζχκα ηαζ 

ελήξ, πναβιαημπμζήεδηε ιία ζεζνά πμζηίθςκ επειαάζεςκ
387

, πμο αθμνμφζακ ζε ενβαζίεξ 

ηαεανζζιμφ, ζςζηζηέξ ακαζηδθχζεζξ – ακ ηαζ ιειμκςιέκεξ –, ηηζζιάηςκ, ηονίςξ καχκ ηαζ 

δεοηενεουκηςξ ημζιζηχκ ηηδνίςκ, ζοκηδνήζεζξ ημζπμβναθζχκ ηαζ μπονχζεςκ, ενβαζίεξ 

                                                 
383
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 Καηζμοβηνάηδ 2004, 131.  
386
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ελήξ, αθ. ΑΓ 26 (1971), Υνμκζηά, 192 – 193.- ΑΓ 27 (1972), Υνμκζηά, 296 – 297.- ΑΓ  28 (1973), Υνμκζηά, 230.- ΑΓ 
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εοπνεπζζιμφ ηαζ δζάκμζλδ δνυιςκ. Χξ θοζζηυ επαηυθμοεμ ηςκ εκενβεζχκ αοηχκ ήηακ δ ηαθή 

ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ εκυξ ιεβάθμο ιένμοξ ημο μζηζζηζημφ ζοκυθμο ιέπνζ ζήιενα. Δπζπθέμκ, 

ημ 2000  εεζιμεεηήεδηακ απυ ημ Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ γχκεξ απυθοηδξ πνμζηαζίαξ (Εχκδ 

Α‟) ηαζ πενζθενεζαηήξ πνμζηαζίαξ (Εχκδ Β‟) ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο ημο ηάζηνμο ημο 

Γεναηίμο – πνμζηαηεοιέκμο απυ ημ 1921 ιε ααζζθζηυ δζάηαβια (ΦΔΚ 68/Α/26 – 4 – 1921) ηαζ 

αημθμφεςξ, ημ 1971, ιε οπμονβζηή απυθαζδ (ΦΔΚ 910/Β/12 – 11 – 1971) –, ηαεχξ ηαζ υνμζ 

πνήζδξ ηαζ δυιδζδξ, ιε ζημπυ ηδκ πεναζηένς πνμζηαζία ηςκ ανπαζμηήηςκ ηαζ ημο άιεζμο 

πενζαάθθμκημξ πχνμο (ΦΔΚ 1171/Β/22 – 9 – 2000)
388

. 

Τπυ αοημφξ ημοξ υνμοξ, ήηακ θοζζηυ μζ ιεηέπεζηα ανιυδζμζ θμνείξ δζαπείνζζδξ ημο 

ανπαζμθμβζημφ πχνμο κα εεςνμφκ ςξ θμβζηή ζοκέπεζα ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή εκυξ 

μνβακςιέκμο πθέμκ ζπεδίμο βζα ηδ ζοκηήνδζδ, απμηαηάζηαζδ ηαζ εκ ηέθεζ ακάδεζλδ ημο 

ζοκυθμο ηςκ ικδιείςκ, πμο ςξ ηεθζηυ ζημπυ εα είπε ηδκ μθμηθδνςιέκδ πνμζηαζία ημοξ. 

Δπζπνυζεεηα, ακηζθαιαακυιεκμζ ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ημοξ δζδαηηζημφξ – εηπαζδεοηζημφξ ζημπμφξ 

πμο πνέπεζ κα επζηεθεί έκαξ ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ, αθθά ηαζ ηδ δοκαιζηή πμο έπεζ βζα ημονζζηζηή 

ακάπηολδ, έηνζκακ ακαβηαία ηδ δδιζμονβία ηαζ απυδμζδ εκυξ ακαβκχζζιμο ηαζ επζζηέρζιμο 

πχνμο ζημ ημζκυ
389

. Έηζζ, ιεηά ηδκ ζφκηαλδ ηςκ απαναίηδηςκ ιεθεηχκ
390

, δ οθμπμίδζδ ημο 

θζθυδμλμο αοημφ ζπεδίμο ηαηέζηδ δοκαηή ιυθζξ ημ 2011, ιε ηδκ έκηαλή ημο ζημ Δπζπεζνδζζαηυ 

Πνυβναιια «Γοηζηήξ Δθθάδαξ – Πεθμπμκκήζμο – Ημκίςκ Νήζςκ 2007-2013» ημο Δ..Π.Α. 

2007-2013, εκχ ημ ένβμ, ιε ηίηθμ «Ονβάκςζδ, αεθηίςζδ ηδξ επζζηερζιυηδηαξ ημο 

Ανπαζμθμβζημφ Υχνμο Γεναηίμο ηαζ ζοκηήνδζδ ικδιείςκ», εηηεθέζηδηε ιε αοηεπζζηαζία απυ 

ηδκ ΔΦ.Α.ΛΑΚ (ηέςξ 5δ Δ.Β.Α). Ακηζηείιεκμ ημο ένβμο, ημ μπμίμ δζήνηδζε ηέζζενα πενίπμο 

πνυκζα, απμηέθεζακ ηα ημζιζηά ηηήνζα ημο οζηενμαογακηζκμφ μζηζζιμφ ηαζ δ Αηνυπμθδ ημο 

Γεναηίμο, δ μπμία δεκ είπε πμηέ δζενεοκδεεί ιέπνζ ηυηε ζοζηδιαηζηά ηαζ ιε ηεηιδνζςιέκμ 

ηνυπμ
391

.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ απμηαηάζηαζδξ ηαζ ακάδεζλδξ ηδξ ιεζαζςκζηήξ Αηνυπμθδξ, 

πναβιαημπμζήεδηακ πμζηίθεξ πανειαάζεζξ, μζ μπμίεξ έβζκακ ιε ηφνζμ βκχιμκα ηζξ οπάνπμοζεξ 

δζεεκείξ ζοιαάζεζξ ηαζ ηακυκεξ πμο αθμνμφκ ηδκ πνμζηαζία ηαζ ακάδεζλδ ηδξ ανπαζμθμβζηήξ 

ηθδνμκμιζάξ
392

. Οζ ενβαζίεξ πναβιαημπμζήεδηακ απυ ιία δζεπζζηδιμκζηή μιάδα (ανπαζμθυβμζ, 

πμθζηζημί ιδπακζημί, ανπζηέηημκεξ, ζοκηδνδηέξ), δ μπμία είπε ςξ απχηενμ ζηυπμ ηδκ ήπζα 

επέιααζδ, πνμηεζιέκμο κα δζαηδνδεεί δ αοεεκηζηυηδηα ηςκ ικδιείςκ. Έηζζ, εηηεθέζηδηακ ζημκ 

πχνμ επζζηεοέξ – ζοκηδνήζεζξ, ακαζηδθςηζηέξ ενβαζίεξ, ηαεανζζιμί ηαζ απμπςιαηχζεζξ ιε 

ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ, πμο ζοκζζημφκ εκ πμθθμίξ, υπςξ πνμακαθένεδηε, ηαζ ηζξ πνχηεξ 

ζοζηδιαηζηέξ δζενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ ζημκ πχνμ
393

.  
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 Λαιπνζκμοδάηδξ 2008,  
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 Δθεοεενίμο – Υαναθάιπμοξ – Ακδνμοθζδάηδ η.ά  2008, 24- 54. 
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Μεηά ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ παναπάκς ενβαζζχκ, ααζζηή ιένζικα απμηέθεζε επίζδξ δ 

δζαιυνθςζδ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο, μφηςξ χζηε κα ιεηαηναπεί δ πενζμπή ζε έκακ 

επζζηέρζιμ ηαζ μνβακςιέκμ ανπαζμθμβζηυ πχνμ. Χζηυζμ, ηφνζμ γδημφιεκμ απμηέθεζε ελανπήξ 

δ δδιζμονβία ένβςκ οπμδμιήξ ηαζ ελοπδνέηδζδξ ημζκμφ, πμο δεκ εα αθθμζχκμοκ ημ 

ανπαζμθμβζηυ ηαζ θοζζηυ ημπίμ αθθά εα ζοκοπάνπμοκ ιε αοηυ. Έηζζ, ζημ πθαίζζμ ηςκ ενβαζζχκ 

αοηχκ, πμο εκανιμκίγμκηαζ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ακηζθήρεζξ πενί ακάδεζλδξ ηαζ δζαπείνζζδξ εκυξ 

ανπαζμθμβζημφ πχνμο,  ηαηαζηεοάζηδηακ ανπζηά επάκς ζηδκ παθαζά πάναλδ ημο δνυιμο πμο 

μδδβμφζε ζηδκ αηνυπμθδ θζευζηνςημ ηθζιαηςηυ ιμκμπάηζ, εκχ επζπθέμκ δζαδνμιέξ 

δζαιμνθχεδηακ ηαζ ζηδκ οπυθμζπδ έηηαζδ ημο μζηζζιμφ, ιε επζπνυζεεημ ζημπυ κα 

ελοπδνεηήζμοκ μιάδεξ αηυιςκ ιε ακαπδνία, πμο αδοκαημφκ κα έπμοκ πνυζααζδ ζημ ηάζηνμ. 

Αημθμφεςξ δζαιμνθχεδηακ πχνμζ ζηάζδξ – εέαζδξ, απυ υπμο ηαείζηαηαζ δοκαηή δ επμπηεία 

ημο εονφηενμο εζδοθθζαημφ αβνμηζημφ ημπίμο ηδξ  πενζμπήξ. ηζξ επειαάζεζξ αοηέξ 

ζοβηαηαθέβμκηαζ επίζδξ δ ημπμεέηδζδ δίβθςζζδξ ζήιακζδξ ηαζ πζκαηίδςκ εκδιένςζδξ ιε 

επελδβδιαηζηυ οθζηυ βζα ηδκ ζζημνία ημο ηάζηνμο ηαζ ημο μζηζζιμφ, ηαεχξ ηαζ δ έηδμζδ 

έκηοπςκ θοθθαδίςκ, πμο δζακέιμκηαζ εκηυξ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο
394

. 

Δπζπθέμκ, βζα ηδ ιέβζζηδ δοκαηή ελοπδνέηδζδ ηςκ επζζηεπηχκ, ηαηαζηεοάζηδηε ιζηνυ 

ηηήνζμ ζηδκ είζμδμ ημο πνμθοθαβιέκμο ιε πενίθναλδ ανπαζμθμβζημφ πχνμο, πμο θζθμλεκεί 

θοθάηζμ, εηδμηήνζμ εζζζηδνίςκ, πςθδηήνζμ, πχνμ πθδνμθυνδζδξ ηαζ εηδδθχζεςκ, 

ακαροηηήνζμ ηαζ πχνμοξ οβζεζκήξ. ημκ ίδζμ πχνμ έπεζ εβηαηαζηαεεί επίζδξ ιεβάθδ μευκδ πμο 

πνμαάθθεζ εκδιενςηζηή αζκηεμπνμαμθή βζα ηδκ ζζημνία ημο ηάζηνμο ηαζ ημκ μζηζζιυ, ηαεχξ ηαζ 

ανπζηεηημκζηή ιαηέηα. Ο πχνμξ βφνς απυ ημ ηηήνζμ οπμδμπήξ ειπθμοηίγεηαζ επίζδξ ιε 

επζιένμοξ οπμδμιέξ (ιζηνυ αιθζεέαηνμ, πάβημζ ακάπαοζδξ ηαζ πχνμζ ζηίαζδξ) ηαζ πχνμοξ 

πναζίκμο
395

. 

Σέθμξ, υζμκ αθμνά ζηζξ οπμδμιέξ πνυζααζδξ πνμξ ημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ, δ ανπαζμθμβζηή 

οπδνεζία πνμπχνδζε ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Γήιμ ζηδ αεθηίςζδ ηαζ δζαπθάηοκζδ ημο 

οθζζηάιεκμο αβνμηζημφ δνυιμο πμο εηηζκεί απυ ημκ ζφβπνμκμ μζηζζιυ. Αοηυ είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ επζζηεπηχκ ηαεχξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα 

πνυζααζδξ μνβακςιέκςκ μιάδςκ
396

. 

 

3.3. Σο Κάζηπο ηηρ Μονεμβαζίαρ 

Σμ Κάζηνμ ηδξ Μμκειααζίαξ, ηαεχξ ηαζ μθυηθδνδ δ πενζμπή ηδξ αναπμκδζίδαξ, πνμζηαηεφεηαζ 

εεζιζηά απυ ημ 1921 ηαζ ελήξ ςξ ηδνοβιέκμ πνμέπμκ αογακηζκυ ικδιείμ (ΦΔΚ 68/Α/26-4-

1921), ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ ηαζ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ (ΦΔΚ 473/Β/2-2-1962, ΦΔΚ 

666/Β/23-9-1970), ηυπμξ ζδζαίηενμο θοζζημφ ηάθθμοξ ηαζ ζζημνζηυξ ηυπμξ (ΦΔΚ 910/Β/12-11-

1971)
397

.   

                                                                                                                                                             
ηεηιδνίςζδ. Γζα ηζξ ενβαζίεξ αθ. Δθεοεενίμο – Μανδά - ηορζακμφ (επζι.) 2015, 28 – 32.- Δθεοεενίμο 2019 (οπυ 

δδιμζίεοζδ).  
394

 Δθεοεενίμο – Μανδά-ηορζακμφ (επζι.) 2015, 31.- Δθεοεενίμο 2019 (οπυ δδιμζίεοζδ). 
395

 Δθεοεενίμο – Μανδά-ηορζακμφ (επζι.) 2015, 32.- Δθεοεενίμο 2019 (οπυ δδιμζίεοζδ). 
396

 Δθεοεενίμο 2019 (οπυ δδιμζίεοζδ). 
397

«Βμζηάηδ, Γζαιαθίδδ, Γυαα η.ά., 2016, 47, 118, ακαηηήεδηε απυ: 

<https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%C

F%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE

%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B

A%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82

_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82> 

https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
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πεηζηά ιε ηδκ ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ ημο ηάζηνμο, δ εζηυκα ήηακ ιέπνζ ημ πνυζθαημ 

πανεθευκ ανηεηά επζαανοιέκδ, ηαευηζ ηιήιαηα ηδξ μπφνςζδξ ηαζ, ηονίςξ πμθθά ηηίζιαηα ζημ 

εζςηενζηυ ημο ανίζημκηακ ζε ηαηή έςξ ενεζπζχδδ ηαηάζηαζδ πμο ήηακ απμηέθεζια 

ιαηνμπνυκζςκ θοζζηχκ δζενβαζζχκ (έηεεζδ ηςκ ικδιείςκ ζηζξ ζδζαίηενεξ ηθζιαημθμβζηέξ 

ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζηδκ πενζμπή, θυβς ηδξ βεζηκίαζδξ ιε ηδ εάθαζζα, θοζζηή θεμνά ηςκ 

οθζηχκ), αθθά ηαζ ελαζηίαξ ακενςπμβεκχκ πανειαάζεςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ ζοζηδιαηζηή 

θζεανπαβή βζα ηδκ ηάθορδ κέςκ μζηζζηζηχκ ακαβηχκ ηαζ δ πνήζδ ημο πχνμο ςξ αμζημηυπμο 

ιέπνζ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960
398

. Πανά ηδκ ιεβάθδ πνμζπάεεζα ανπαζμθυβςκ ηαζ 

ανπζηεηηυκςκ βζα ηδ δζάζςζή ημοξ απυ ηδκ πεναζηένς θεμνά, αοηυ δεκ ήηακ πάκηα εθζηηυ. 

Λυβς ηδξ έηηαζδξ ηαζ ημο ιεβέεμοξ ημο ηάζηνμο, ημο πνμαθήιαημξ ηδξ πνυζααζδξ ζε πμθθά 

ικδιεία, ηδξ ιεηαθμνάξ οθζηχκ, ηδξ έθθεζρδξ πυνςκ ηαζ ιέζςκ η.ά, μπμζαδήπμηε δνάζδ, απυ 

ηζξ ανπέξ ημο 1960 ηαζ ιέπνζ ηα ηέθδ πενίπμο ημο 20
μο

 αζχκα, ήηακ αναπφαζα ηαζ πενζμνζγυηακ 

ακαβηαζηζηά ζε επειαάζεζξ ηαζ εκένβεζεξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ, υπςξ μ ηαεανζζιμφξ ηάπμζςκ 

ικδιείςκ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο απυ ηδκ ποηκή αοημθοή αθάζηδζδ
399

, ενβαζίεξ 

ζςζηζημφ, ακαζηδθςηζημφ παναηηήνα ζε ηιήιαηα ηδξ μπφνςζδξ
400

 ηαζ ζε επζθεβιέκα 

ικδιεία
401

 ή ζε ενβαζίεξ απμηαηάζηαζδξ ηιδιάηςκ ημο μδζημφ δζηηφμο
402

.  

Δκημφημζξ, δ ηαηάζηαζδ αοηή άθθαλε ζηα ηέθδ ημο 20
μο

 ηαζ ελήξ, ηαεχξ ηα κέα εονςπασηά 

ζοβπνδιαημδμημφιεκα πνμβνάιιαηα (Β΄, Γ΄ ΚΠ ηαζ ΔΠΑ) πνυζθενακ ηδ δοκαηυηδηα ηαζ ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ μοζζαζηζηυηενδ πνμζηαζία ηςκ ικδιείςκ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ένβςκ 

ιεβάθδξ ηθίιαηαξ. Καηά ζοκέπεζα, δ οπδνεζία, ιέζα απυ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ 

αοηχκ, ηαηυνεςζε κα οθμπμζήζεζ έκα ιεβαθυπκμμ εκ ζοβηνίζεζ ιε ηα πανεθευκηα έηδ ζπέδζμ 

επέιααζδξ, πμο αθμνμφζε έκα εηηεηαιέκμ ηιήια ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο. ηυπμξ ήηακ 

θοζζηά δ πνμζηαζία ηαζ δ δζαθφθαλδ ηςκ ικδιείςκ ηδξ Μμκειααζίαξ, αθθά ηαζ δ δδιζμονβία 

εκυξ επζζηέρζιμο ηαζ ακαβκχζζιμο ζζημνζημφ – ανπαζμθμβζημφ πχνμο, υπμο εα ιπμνεί μ 

επζζηέπηδξ κα ηαηακμήζεζ ημκ ανπαζμθμβζηυ πθμφημ ηαζ ηδκ ζζημνία ημο ηυπμο. Έηζζ, απυ ημ 

2013 έςξ ημ 2015 ημ Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ ΔΦ.Α.ΛΑΚ (ηέςξ 5δ Δ.Β.Α) 

πνμπχνδζε ζηδκ εηηέθεζδ ημο ένβμο ιε ηίηθμ «Ακάδεζλδ πενζμπήξ Ναμφ Αβίαξ μθίαξ ηαζ 

Κεκηνζηήξ Πφθδξ ζηδκ Άκς Πυθδ Μμκειααζίαξ», ημ μπμίμ εκηάπεδηε ζημ εονςπασηυ 

πνυβναιια πνδιαημδυηδζδξ ΔΠΑ 2007-2013
403

. Αξ ζδιεζςεεί εδχ υηζ είπακ πνμδβδεεί δφμ 

                                                                                                                                                             
[Ζιενμιδκία πνυζααζδξ 23/2/2019].- «Γζανηήξ Καηάθμβμξ ηςκ ηδνοβιέκςκ ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ηαζ ικδιείςκ 

ηδξ Δθθάδαξ», ακαηηήεδηε απυ: <http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php>  [Ζιενμιδκία 

πνυζααζδξ 28/10/2018]. 
398

 Καθθζβάξ - Καθθζβά 2006, 13.- ηάβημο (επζι.) 2015, 27.  
399

 ΑΓ 51 (1996), Υνμκζηά, Β‟1, 51, 174.- ΑΓ 53 (1998), Υνμκζηά Β΄1, 190. 
400

 Καηά ηα έηδ 1969 ηαζ 1972 πναβιαημπμζήεδηακ ενβαζίεξ ζηενέςζδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ ηιδιάηςκ ηςκ ηεζπχκ 

ημο Άκς Κάζηνμο: αθ. ΑΓ 24 (1969), Υνμκζηά Β΄1, 171 – 172 ηαζ ΑΓ 27 (1972), Υνμκζηά Β΄1, 302 – 303. Ζ 

ανπαζμθμβζηή οπδνεζία πνμπχνδζε ηαηά ηα έηδ 1995 – 1996 ζηδκ απμηαηάζηαζδ ηιήιαημξ ημο κυηζμο ηείπμοξ ηδξ 

Άκς Πυθδξ, πνμκμθμβμφιεκμο επί Β‟ Σμονημηναηίαξ.  Γζα ηζξ ενβαζίεξ αθ. ΑΓ 50 (1995), Υνμκζηά Β‟1, 156-157.- 

ΑΓ 51 (1996), Υνμκζηά Β΄1, 152. 
401

 ΑΓ 53 (1998), Υνμκζηά Β΄1, 190.-  ΑΓ 55 (2000), Υνμκζηά Β΄1, 245-246, 268. 
402

 Βθ. ζπ.  «Βμζηάηδ, Γζαιαθίδδ, Γυαα η.ά., 2016, 47, 118, ακαηηήεδηε απυ: 

<https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%C

F%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE

%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B

A%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82

_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82> 

[Ζιενμιδκία πνυζααζδξ 23/2/2019].  

 
403

 ηάβημο (επζι.) 2015, 1 – 38.  

http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php
https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
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οπμένβα (2002 – 2007) ζημ πθαίζζμ πνδιαημδυηδζδξ ημο Γ' Κμζκμηζημφ Πθαζζίμο ηήνζλδξ, ηα 

μπμία αθμνμφζακ ζε ενβαζίεξ εοπνεπζζιμφ ηδξ Άκς Πυθδξ, ιζηνήξ ηθίιαηαξ δζενεοκήζεζξ, 

ηαεανζζιμφξ, αθθά ηαζ ζε ήπζεξ επειαάζεζξ δζαιυνθςζδξ ή δζάκμζλδξ ημο παθαζμφ μδζημφ 

δζηηφμο, ζπεδζαζιμφ δζηηφμο πενζήβδζδξ ζημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ ηαζ ζήιακζδξ
404

. 

Ακηζηείιεκμ ημο ένβμο
405

 εδχ απμηέθεζε δ δζενεφκδζδ, απμηάθορδ, ζοκηήνδζδ ηαζ ακάδεζλδ 

ιίαξ ιεβάθδξ έηηαζδξ ηδξ Άκς Πυθδξ, ζηδκ μπμία πενζθαιαάκμκηαζ ημ ηηδνζαηυ ζοβηνυηδια 

ηδξ ηεκηνζηήξ πφθδξ (κυηζα πθεονά), ακχκοιμξ καυξ οζηενμαογακηζκχκ πνυκςκ, δφμ μζηίεξ ηαζ 

ημ μδζηυ δίηηομ πμο ζοκδέεζ ηδκ πφθδ ιε ημκ καυ ηδξ Αβίαξ μθίαξ. Οοζζαζηζηά, ζηδκ πενζμπή 

αοηή πναβιαημπμζήεδηακ ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ, απμηαηάζηαζδξ ηαζ ακάδεζλδξ ημο ηηδνζαημφ 

ζοκυθμο, αθθά ηαζ ακαζηαθζηέξ ενβαζίεξ, μζ μπμίεξ είπακ ςξ ζημπυ ηδκ πεναζηένς απμηάθορδ 

μζηζζηζηχκ θεζράκςκ, ηδκ απμζαθήκζζδ ηςκ θεζημονβζχκ ημοξ αθθά ηαζ ηδκ πνμκμθυβδζή ημοξ. 

Σα πμνίζιαηα ηδξ ένεοκαξ ήηακ πθμφζζα, εκχ ηαοηυπνμκα ηεηιδνίςζακ ηδκ ιαηναίςκδ πνήζδ 

ημο πχνμο απυ ημ εθθδκζηυ βδβεκέξ ζημζπείμ έςξ ηαζ ημοξ κεχηενμοξ πνυκμοξ. Ζ ανπαζμθμβζηή 

ένεοκα επεηηάεδηε επίζδξ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ηςκ ικδιείςκ, εκημπίγμκηαξ έκα δίηηομ 

δχδεηα θζευζηνςηςκ δνυιςκ, απμδζδυιεκμ ζε δζαθμνεηζηέξ μζημδμιζηέξ θάζεζξ.. Σμ δίηηομ 

αοηυ, αθμφ ζοκηδνήεδηε ηαζ ζοιπθδνχεδηε, εκηάπεδηε ζηζξ δζαδνμιέξ πενζήβδζδξ ηςκ 

επζζηεπηχκ ζηα ικδιεία. 

Ο ζπεδζαζιυξ ημο ένβμο μθμηθδνχεδηε ιε ηδ δζαιυνθςζδ ημο ζοβηνμηήιαημξ ηδξ πφθδξ, 

ιεηά ηδκ απμηαηάζηαζή ημο, ζε πχνμ οπμδμπήξ ηαζ εκδιένςζδξ ηςκ επζζηεπηχκ, ηδκ 

ημπμεέηδζδ δίβθςζζδξ ζήιακζδξ ηςκ ικδιείςκ ηαζ εκδιενςηζηχκ πζκαηίδςκ βζα ηδκ 

ηεηιδνίςζδ ηδξ ζζημνίαξ ηαζ θεζημονβίαξ ημο ηάζηνμο. Έηζζ, έκα ζδιακηζηυ ηιήια ημο 

ανπαζμθμβζημφ πχνμο, πμο ήηακ βζα μθυηθδνεξ δεηαεηίεξ απνυζζημ, εκηάπεδηε ζηδ γςή ηςκ 

ακενχπςκ. 

 

3.4. Σο Κάζηπο ηος Μςζηπά 

Σμ Κάζηνμ ημο Μοζηνά απμηεθεί ζημ ζφκμθυ ημο έκα ηδνοβιέκμ αογακηζκυ ικδιείμ ηαζ έκακ 

ανπαζμθμβζηυ πχνμ, πμο πνμζηαηεφεηαζ εεζιζηά απυ ηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο 20
μο

 αζχκα. 

οβηεηνζιέκα, ήδδ απυ ημ 1921, πμθφ πνζκ εβηαηαθεζθεεί μνζζηζηά δ Καζηνμπμθζηεία ημο 

Μοζηνά, παναηηδνίζηδηε ςξ πνμέπμκ αογακηζκυ ικδιείμ (ΒΓ 19-4-1921 – ΦΔΚ 68/Α/26-4-

1921), εκχ ανηεηά πνυκζα ανβυηενα ηδνφπεδηε ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ (1937), βζα κα ανπίζεζ κα 

απαθθμηνζχκεηαζ ιεηά ημ 1950 ηαζ κα πναβιαημπμζδεεί δ μνζζηζηή εηηέκςζδ ηδξ πενί ημ 

1955
406

. Καηυπζκ θήθεδηακ ηαζ πεναζηένς ιέηνα απυ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ, ιε ζημπυ υπζ ιυκμ 

ηδκ μοζζαζηζηυηενδ πνμζηαζία ηςκ ανπαζμηήηςκ ημο Μοζηνά, αθθά ηαζ ημο άιεζμο 

πενζαάθθμκημξ πχνμο ημο, ιε απμηέθεζια κα δεζπυγεζ ζήιενα ημ ιεζαζςκζηυ αοηυ ζφκμθμ 

                                                 
404

 Βθ. Βμζηάηδ, Γζαιαθίδδ, Γυαα η.ά., 2016, 86, 87, ακαηηήεδηε απυ: 

<https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%C

F%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE

%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B

A%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82

_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82> 

[Ζιενμιδκία πνυζααζδξ 23/2/2019].  
405

 Γζα ηζξ ενβαζίεξ αθ. ηάβημο (επζι.) 2015, 1 – 38. 
406

 πδθζμπμφθμο – Ξέζηενκμο 2014, 356.- πδθζμπμφθμο 2017, 237, οπμζδι. 22. Βθ. επίζδξ εκδεζηηζηά «Δθθδκζηή 

Βμοθή», ακαηηήεδηε απυ: <https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a 

476a34d732bd/7532974.pdf.>  [Ζιενμιδκία Πνυζααζδξ 13/12/2018]. 

https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/29805599/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a%20476a34d732bd/7532974.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a%20476a34d732bd/7532974.pdf
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ιέζα ζε έκα θοζζηυ πενζαάθθμκ ελαζνεηζηήξ μιμνθζάξ
407

. Σέθμξ, αξ ζδιεζςεεί εδχ υηζ ημ 1989 

εββνάθδηε μ Μοζηνάξ ζημκ ηαηάθμβμ ηδξ Παβηυζιζαξ Πμθζηζζηζηήξ Κθδνμκμιζάξ ηδξ Unesco 

ςξ πμθζηζζηζηυ αβαευ ηαζ ικδιείμ ελέπμοζαξ ζδιαζίαξ
408

. Δίκαζ επμιέκςξ ακηζθδπηυ υηζ δ αλία 

ημο ικδιεζαημφ ζοκυθμο οπαβυνεοζε ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ηδκ ιένζικα βζα πνμζηαζία ηαζ 

θνμκηίδα ημο απυ πμθφ κςνίξ.  

πςξ πνμακαθένεδηε, μ Μοζηνάξ απμηεθεί ζήιενα έκακ μνβακςιέκμ ηαζ επζζηέρζιμ 

ανπαζμθμβζηυ πχνμ, πμο είκαζ απμηέθεζια ιίαξ επί ιαηνυκ πνμζπάεεζαξ πνμζηαζίαξ ηαζ 

δζάζςζήξ ημο, ηυζμ απυ ηδκ πθεονά ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ, δζεεκμφξ ηαζ εβπχνζαξ 

ανπζηά, υπςξ Γάθθςκ επζζηδιυκςκ ηαζ ηδξ «ἐκ Ἀεήκαζξ Ἀνπαζμθμβζηὴξ Ἑηαζνείαξ», υζμ ηαζ 

απυ ηδκ πθεονά ηδξ ηέςξ Δπζιεθδηείαξ ημο Μοζηνά, απυ ημ έημξ 1978 Δθμνείαξ Βογακηζκχκ 

Ανπαζμηήηςκ πάνηδξ ηαζ κοκ Δθμνεία Ανπαζμηήηςκ Λαηςκίαξ (ΔΦΑ.ΛΑΚ), ανβυηενα. Ήδδ 

απυ ηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα ηαζ ελήξ, ιε ηδκ πμθφηζιδ ζοιαμθή ηαζ δνάζδ επζζηδιυκςκ υπςξ 

μ Gabriel Millet, μ Αδαιάκηζμξ Αδαιακηίμο, μ Ονθάκδμξ η.ά, πναβιαημπμζήεδηακ ζηδκ 

ηαζηνμπμθζηεία ημο Μοζηνά ζδιακηζηέξ ενβαζίεξ ηαζ επειαάζεζξ ζςζηζημφ ηονίςξ παναηηήνα, 

πμο αθμνμφζακ ζε ακαζηδθςηζηά ένβα (ηονίςξ ζηζξ εηηθδζίεξ ημο μζηζζιμφ), ζηενεχζεζξ, 

ζοκηδνήζεζξ ημζπμβναθζχκ, ηαεανζζιμφξ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο, θςημβναθζηή ηαζ 

ζπεδζαζηζηή απμηφπςζδ, ακαηυπημκηαξ ηδκ θφζεζ κμιμηεθεζαηή πμνεία εκυξ διζενεζπςιέκμο 

ηαζ ενδιςιέκμο ηυπμο ηαζ πνμζθένμκηαξ κέα ζδιακηζηά ζημζπεία βζα ηδκ ζζημνία ηςκ 

ικδιείςκ
409

. Οζ ενβαζίεξ αοηέξ ζοκεπίζηδηακ ηαζ ηαηά ηζξ επυιεκεξ δεηαεηίεξ ηονίςξ απυ ηδκ 

ανιυδζα Τπδνεζία ημο ΤΠΠΟ (η. Δπζιεθδηεία ηαζ δζάδμπδ Δθμνεία Βογακηζκχκ Ανπαζμηήηςκ 

πάνηδξ), μζ μπμίεξ ζοιπενζέθααακ επίζδξ ενβαζίεξ δζαιυνθςζδξ ηαζ εοπνεπζζιμφ, θυβς ηδξ 

ιεβάθδξ επζζηερζιυηδηαξ ημο πχνμο
410

.  

Χζηυζμ, μζ πνμζπάεεζεξ αοηέξ επνυηεζημ κα εκηαηζημπμζδεμφκ ηαζ κα θάαμοκ πζμ 

ζοζηδιαηζηή ιμνθή ζηα ηαημπζκά πνυκζα ηαζ, ζοβηεηνζιέκα, ζηα ηέθδ ημο 20
μο

 αζχκα, υηακ δ 

ηαζηνμπμθζηεία εκηάπεδηε ζημ ένβμ «Ακαζηήθςζδ Μκδιείςκ Ανπαζμθμβζημφ Υχνμο 

Μοζηνά», πμο οθμπμζήεδηε απυ ηδκ Δπζηνμπή Ακαζηήθςζδξ Μκδιείςκ Μοζηνά
411

. Σμ ένβμ 

αοηυ, πμο πναβιαημπμζήεδηε οπυ ηδκ επμπηεία ημο ανπζηέηημκα ηαεδβδηή ηέθακμο ίκμο, ηδ 

ζοκενβαζία ηδξ ανιυδζαξ Δθμνείαξ Βογακηζκχκ Ανπαζμηήηςκ ηαζ ηδκ ανςβή πμθθχκ 

επζζηδιυκςκ, απμζημπμφζε πνςηίζηςξ ζηδ δζάζςζδ ηαζ πνμζηαζία ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο 

ζημ ζφκμθυ ημο, αθθά ηαζ ζηδ ιεηαηνμπή ηςκ ικδιείςκ ζε επζηυπζα, εκ πμθθμίξ οπαίενζα 

ιμοζεία
412

. Απχηενμξ επίζδξ ζηυπμξ ήηακ μ εηζοβπνμκζζιυξ ηςκ οθζζηάιεκςκ οπμδμιχκ 

                                                 
407

 Απυ ημ 1986 ηαζ ελήξ, μνίζηδηακ ηαζ επακαπνμζδζμνίζηδηακ γχκεξ απυθοηδξ πνμζηαζίαξ (Εχκδ Α΄) ηαζ 

πενζθενεζαηήξ πνμζηαζίαξ (Εχκδ Β΄), ηαεχξ ηαζ υνμζ πνήζδξ ηαζ δυιδζδξ ιε οπμονβζηέξ απμθάζεζξ 

ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/19536/561/12-1-/1988, ΦΔΚ775/Β/26-10-1988, ΤΠΠΟ/ ΑΡΥ/Β1/Φ30/46604/881/17-10-1991, 

ΦΔΚ1060/Β/31-12/1991,ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/24700/744/9-5-2001,ΦΔΚ626/Β/25-5-2001, 

ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/562/49/20-12-2006, ΦΔΚ13/ΑΑΡ/22-1-2007. Βθ. ζπ. «Γζανηήξ ηαηάθμβμξ ηςκ 

ηδνοβιέκςκ ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ηαζ ικδιείςκ ηδξ Δθθάδμξ», ακαηηήεδηε απυ: 

<http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=16190>, [Ζιενμιδκία πνυζααζδξ 28/10/2018]. 
408

 ίκμξ (επζι.) 2009, 29.- πδθζμπμφθμο – Ξέζηενκμο 2014, 356. 
409

 ίκμξ (επζι.) 2009, 8, 23 – 26. 
410

 Γζα ακαθοηζηέξ εηεέζεζξ ηςκ ενβαζζχκ αθ. AΓ 16 (1960), Υνμκζηά, 105.- ΑΓ 23 (1968), Υνμκζηά, 203.- ΑΓ 24 

(1969), Υνμκζηά, 168 – 171.- ΑΓ 26 (1971), Υνμκζηά, 192.- ΑΓ 27 (1972), Υνμκζηά, 300 – 302.- ΑΓ 28 (1973),  

Υνμκζηά, 240 – 242 (δζάκμζλδ δνυιςκ ηαζ δζαιυνθςζδ πενζαάθθμκημξ πχνμο, ζοκηδνήζεζξ ζηζξ εηηδθδζίεξ).- ΑΓ 

30 (1975), Υνμκζηά Β΄ 1, 124 – 125.- ΑΓ 31 (1976), Υνμκζηά Β‟1, 116 -118 (ημπμεέηδζδ εκδιενςηζηχκ πζκαηίδςκ, 

ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ ηαζ ζηενέςζδξ ικδιείςκ ημο οζηενμαογακηζκμφ μζηζζιμφ).- ΑΓ 36 (1981), Υνμκζηά Β‟1, 135 

– 137, υπμο παθαζυηενδ αζαθζμβναθία.- ΑΓ 43 (1988), Υνμκζηά Β΄1, 116 – 119.  
411

 ίκμξ (επζι.) 2009, 27. 
412

 ίκμξ (επζι.) 2009, 8, 27 – 28. 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=16190
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ελοπδνέηδζδξ ημο ημζκμφ ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ ημονζζηζηήξ ηίκδζδξ, ιε ηφνζμ υιςξ γδημφιεκμ 

ηδκ πνμζηαζία ηαζ δζαηήνδζδ ηδξ αοεεκηζηυηδηαξ ημο πχνμο. οκεηδμπζηά εα πνέπεζ κα 

ακαθένμοιε υηζ ζημ δζάζηδια αοηυ πναβιαημπμζήεδηε μοζζαζηζηά ηαζ δ πνχηδ ζοζηδιαηζηή 

ένεοκα ζημκ Μοζηνά ηαζ ιάθζζηα ζημ θνάβηζημ θνμφνζμ, πμο εα πενζβνάρμοιε αημθμφεςξ
413

. 

Σμ ένβμ «Ακαζηήθςζδ Μκδιείςκ Ανπαζμθμβζημφ Υχνμο Μοζηνά» λεηίκδζε απυ ημ 1984 

ηαζ μθμηθδνχεδηε ημ 2015. ημ πθαίζζμ ηςκ ενβαζζχκ ζημ ηάζηνμ
414

, πμο δζήνηδζακ πάκς απυ 

δέηα πνυκζα (1989 – 2000), δζεκενβήεδηακ επειαάζεζξ, υπςξ απμρζθχζεζξ ηαζ ηαεανζζιμί ζε 

υθδ ηδκ έηηαζδ πμο πενζηθείεηαζ απυ ημοξ πενζαυθμοξ, εκημπίγμκηαξ έηζζ ηηίζιαηα πμο δεκ ήηακ 

μναηά, ηαζ εηηεηαιέκμζ ηαεανζζιμί ηςκ υρεςκ ηαζ ηαηά ιήημξ ηςκ ηεζπχκ, πμο ζοκέααθακ 

ζδιακηζηά ζηδκ απμζαθήκζζδ ηςκ πενζβναιιάηςκ, ηαηυπζκ ηδξ πνήζδξ ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ 

ηάπμζςκ ηηζζιάηςκ ηαζ, ηαη‟ επέηηαζδ, ζηδ δοκαηυηδηα, υπμο ήηακ επζηνεπηυ, πνμζδζμνζζιμφ 

ηδξ πνμκμθυβδζήξ ημοξ.  Πανάθθδθα πναβιαημπμζήεδηακ ζςζηζηέξ  επειαάζεζξ ιεβάθδξ 

έηηαζδξ, πμο αθμνμφζακ ζε ενβαζίεξ ζηενέςζδξ, ανιμθμβδιάηςκ, ζοιπθήνςζδξ ηαζ ιενζηήξ 

ακάηηδζδξ, ηαηά πενίπηςζδ, ηαζ ηδξ ημζπμπμζΐαξ ηυζμ ηςκ ηηζζιάηςκ υζμ ηαζ ηςκ ηεζπχκ ημο 

ηάζηνμο.  

Σμ 1999 – 2000, ιεηά απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζζχκ ζοκηήνδζδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ, 

έβζκε ηαηαζηεοή εβηαηαζηάζεςκ δθεηηνμδυηδζδξ, οδνμδυηδζδξ ηαζ απμπέηεοζδξ, εκχ βζα ηδκ 

ηαθφηενδ δοκαηή ελοπδνέηδζδ ηςκ επζζηεπηχκ αημθμφεδζε δ δζαιυνθςζδ ημο πενζαάθθμκημξ 

πχνμο ημο ηάζηνμο ηαζ ηδξ πνυζααζδξ ζε αοηυ. οβηεηνζιέκα, ζοιπθδνχεδηε, ζηενεχεδηε ηαζ 

ακαηαηαζηεοάζηδηε, υπμο ήηακ ηαηεζηναιιέκμ, ημ παθαζυ θζευζηνςημ ιμκμπάηζ (ηαθκηενίιζ), 

πμο μδδβεί απυ ημκ πχνμ ζηάειεοζδξ ηςκ μπδιάηςκ ζηδκ Άκς Πφθδ ημο Μοζηνά ηαζ 

αημθμφεςξ ζημ ηάζηνμ, εκχ βζα ηδκ πεναζηένς πνμζηαζία ημο πνμζηέεδηακ ζηδεαία ή 

δζαιμνθχεδηακ ακαθδιιαηζηά ημζπία
415

. Δπίζδξ ημπμεεηήεδηακ ζδιάκζεζξ ζημ ηάζηνμ ηαεχξ 

ηαζ εκδιενςηζηέξ πζκαηίδεξ, ιε ηδκ απαναίηδηδ πάκημηε πθδνμθυνδζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ 

ζζημνία ηαζ πνήζδ ημο πχνμο ηαζ ηςκ επζιένμοξ ηηζζιάηςκ, πμο ακηθείηαζ ηονίςξ απυ ηζξ 

ανπεζαηέξ ηαζ πενζδβδηζηέξ πδβέξ ηςκ πνμδβμοιέκςκ αζχκςκ, εκχ, βζα ηδκ μνευηενδ ηαηακυδζδ 

ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ικδιείςκ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο εκ βέκεζ, εηδυεδηε ηεηνάβθςζζμ 

εκδιενςηζηυ θοθθάδζμ
416

. Σέθμξ, ημπμεεηήεδηακ ηάδμζ απμννζιιάηςκ, ακαηαζκίζηδηε ημ 

θοθάηζμ – ηέκηνμ εκδιένςζδξ – εηδμηήνζμ ηδξ Άκς Πφθδξ, δζαιμνθχεδηακ πνμεήηεξ βζα ηδκ 

ημπμεέηδζδ ηςκ πνμξ πχθδζδ εζδχκ (ανπαζμθμβζημί μδδβμί, πάνηεξ, επζζηδιμκζηά δμηίιζα, η.ά) 

ηαζ ημπμεεηήεδηε ακαροηηήνζμ (αοηυιαημξ πςθδηήξ)
417

. 

Tα ηεθεοηαία πνυκζα, ζημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ ημο Μοζηνά πνμςεείηαζ ηαζ μνβακχκεηαζ απυ 

ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ έκα πθμφζζμ πνυβναιια πμθζηζζηζηχκ εηδδθχζεςκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ 

δνάζεςκ, πμο έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ εκδιένςζδ ημο ημζκμφ ακαθμνζηά ιε 

ηδκ ζζημνία ηαζ ηζξ αλίεξ ημο ιεζαζςκζημφ μζηζζηζημφ ζοκυθμο, αθθά ηαζ ηδκ ροπαβςβία ημο. 

Δζδζηυηενα, ηάης απυ αοηυ ημ πνίζια, δζμνβακχκμκηαζ ζοκαοθίεξ, ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ, 

εηπαζδεοηζηέξ λεκαβήζεζξ ηαζ ιμνθςηζηά πνμβνάιιαηα, ηαεχξ ηαζ πενζμδζηέξ εηεέζεζξ πμο 

θζθμλεκμφκηαζ ζοκήεςξ ζηδ ιμοζεζαηή εβηαηάζηαζδ πμο οπάνπεζ ζε παναηείιεκμ ηηίζια, 

πθδζίμκ ηδξ Μδηνυπμθδξ. Δκδεζηηζηά, ακαθένμοιε εδχ ηδκ πενζμδζηή έηεεζδ πμο 

δζμνβακχεδηε ημ 2013 απυ ηδκ ηέςξ 5
δ
 Δθμνεία Βογακηζκχκ Ανπαζμηήηςκ (κοκ ΔΦΑΛΑΚ) ηαζ 

                                                 
413

 Γζα πνμβεκέζηενεξ επειαάζεζξ ζημ θναβηζηυ ηάζηνμ αθ. ΑΓ 37 (1982), Υνμκζηά Β΄1, 122. 
414

 ΑΓ 50 (1995), Υνμκζηά Β΄1, 153.- ΑΓ 51 (1996), Υνμκζηά Β΄1, 151.- ΑΓ 53 (1998), Υνμκζηά Β΄ 1, 187.- ΑΓ 54 

(1999): Υνμκζηά Β΄ 1, 197.- ίκμξ (επζι.) 2009, 85 – 87.  
415

 ΑΓ 50 (1995), Υνμκζηά, 241. ίκμξ (επζι.) 2009, 87.  
416

 ΑΓ 60 (2005), Υνμκζηά Β΄ 1, 277. 
417

 ΑΓ 60 (2005), Υνμκζηά Β΄ 1, 276. 
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θένεζ ημκ ηίηθμ «Ο Μοζηνάξ ιέζα απυ ηδκ έηεεζδ ημο Γεκζημφ Δπζεεςνδηή Ακμζημδμιήζεςξ 

Μζθηζάδδ Μοθςκά, ημο έημοξ 1949. Γφνς απυ ηδκ μνβάκςζδ ημο Ανπαζμθμβζημφ Υχνμο ημο 

Μοζηνά». Δπνυηεζημ βζα ιία έηεεζδ πμο είπε ςξ ζηυπμ κα ακαδείλεζ πηοπέξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ 

Καζηνμπμθζηείαξ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950
418

.  

 

3.5. Σο Κάζηπο ζηο Σηγάνι ηηρ Μέζα Μάνηρ 

Σμ Κάζηνμ ζημ Σδβάκζ απμηεθεί ζήιενα έκακ ανπαζμθμβζηυ πχνμ πμο πνμζηαηεφεηαζ κμιζηά 

απυ ημ 1970
419

. Χζηυζμ, πένακ απυ ηζξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ ακαζηαθζηέξ δζενεοκήζεζξ, δεκ έπεζ 

πναβιαημπμζδεεί ηάπμζμο άθθμο είδμοξ επέιααζδ ζημκ πχνμ. Χξ απμηέθεζια, υζμκ αθμνά ζηδκ 

ηαηάζηαζδ δζαηήνδζήξ ημο, είκαζ ανηεηά επζαανοιέκδ, δζυηζ πμθθά ηιήιαηα ηδξ μπφνςζδξ πμο 

απμηεθεί ημ παναηηδνζζηζηυ ακαβκςνζζηζηυ ζημζπείμ ηδξ εέζδξ, έπμοκ οπμζηεί ζδιακηζηέξ 

θεμνέξ ή έπμοκ ηαηαννεφζεζ
420

. Χξ πνμξ ηα ηηίζιαηα, ηάπμζα δζαηδνμφκηαζ ζημ φρμξ ηδξ 

εειεθίςζδξ, εκχ ηάπμζα άθθα δεκ είκαζ εοδζάηνζηα. Καηαθδηηζηά, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ 

δ εζηυκα πμο πνμζθένεζ μ μπονςιέκμξ μζηζζιυξ ζημκ πενζζηαζζαηυ επζζηέπηδ δεκ είκαζ 

ζδζαίηενα ηαηαημπζζηζηή. Δπζπθέμκ μ πχνμξ, ελαζηίαξ ημο δοζπνυζζημο ηαζ ακχιαθμο ημο 

εδάθμοξ, είκαζ ζπεηζηά δφζημθα πνμζαάζζιμξ. 

 

3.6. Σο Κάζηπο ηηρ Κελεθάρ ζηη Μέζα Μάνη 

Σμ Κάζηνμ ηδξ Κεθεθάξ απμηεθεί επίζδξ έκα ηδνοβιέκμ ικδιείμ ήδδ απυ ημ 1922 (ηδνοβιέκμ 

ςξ πνμέπμκ ικδιείμ)
421

, εκχ ανβυηενα εεζιμεεηήεδηακ απυ ημ ηνάημξ γχκεξ πνμζηαζίαξ. Ζ 

ηαηάζηαζδ δζαηήνδζήξ ημο είκαζ ηαθή, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζε πανεθεμφζεξ ενβαζίεξ 

ζοκηήνδζδξ
422

. Πανά ηαφηα, μ πχνμξ δεκ έπεζ ηφπεζ πεναζηένς πνμζηαζίαξ ηαζ ακάδεζλδξ.  

 

3.7. Σο Κάζηπο ηος Πόπηο Κάγιο  

Σμ Κάζηνμ ζημ Πυνημ Κάβζμ ή ηάζηνμ ημο Απζθθείμο πνμζηαηεφεηαζ εεζιζηά απυ ημ 1982 ηαζ 

είκαζ ηδνοβιέκμ ςξ ανπαίμ ικδιείμ (ΤΑ ΤΠΠΔ/Β1/Φ30/2524/560/5-5-1982, ΦΔΚ 320/Β/2-6-

1982)
423

. Ακηζζημίπςξ πνμζηαηεφεηαζ ηαζ μ παναδμζζαηυξ μζηζζιυξ πμο εηηείκεηαζ εκηυξ ημο.  

ήιενα ημ ηάζηνμ ζχγεζ ιυκμ ημ ηείπμξ, ημ μπμίμ δζαηδνείηαζ ζε ιέηνζα ηαηάζηαζδ.  

  

                                                 
418

 πδθζμπμφθμο 2017, 237, οπμζδι. 22. 
419

 Τ.Α. 29568/67/8.4.1970 ΦΔΚ 267/Β/16.4.1970. Γζα ημ εέια αθ. «Γζανηήξ Καηάθμβμξ ηςκ ηδνοβιέκςκ 

ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ηαζ ικδιείςκ ηδξ Δθθάδαξ», ακαηηήεδηε απυ: 

<http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=11788> [Ζιενμιδκία πνυζααζδξ 28/10/2018]. 
420

 «Δθθδκζηή Βμοθή», ακαηηήεδηε απυ: <https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a 

476a34d732bd/7532974.pdf.>  [Ζιενμιδκία Πνυζααζδξ 13/12/2018]. 
421

ΒΓ25-2-1922,ΦΔΚ28/Α/26-2-1922ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/20186/487/8-7-1988, ΦΔΚ 609/Β/24-8-1988 
422

 «Δθθδκζηή Βμοθή», ακαηηήεδηε απυ: <https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a 

476a34d732bd/7532974.pdf.>  [Ζιενμιδκία Πνυζααζδξ 13/12/2018]. 
423

«Γζανηήξ Καηάθμβμξ ηςκ ηδνοβιέκςκ ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ηαζ ικδιείςκ ηδξ Δθθάδαξ», ακαηηήεδηε απυ: 

<http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=10870> [Ζιενμιδκία Πνυζααζδξ 13/12/2018]. 

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=11788
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a%20476a34d732bd/7532974.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a%20476a34d732bd/7532974.pdf
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=26
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=26
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a%20476a34d732bd/7532974.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a%20476a34d732bd/7532974.pdf
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=10870
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3.8. Σο Κάζηπο ηηρ Άνυ Πούλαρ (Κάβο Γκπόζο) 

Γζα ημ ικδιείμ εηηνειμφκ αηυιδ εεζιζηά ιέηνα πνμζηαζίαξ, εκχ δ ηαηάζηαζδ δζαηήνδζήξ ημο 

ηοιαίκεηαζ απυ ιέηνζα έςξ ηαηή. Σα πενζζζυηενα ηαηάθμζπα ζχγμκηαζ ζε απμζπαζιαηζηή 

ηαηάζηαζδ, εκχ δ πνυζααζδ ηαείζηαηαζ δφζημθδ.  

 

3.9. Σο Κάζηπο ηος Υελμού 

Ο θυθμξ ημο Υεθιμφ, ιμθμκυηζ ιζα απμιμκςιέκδ πενζμπή πμο ανίζηεηαζ ζηα υνζα ηςκ κμιχκ 

Λαηςκίαξ ηαζ Ανηαδίαξ, απμηέθεζε ημ επίηεκηνμ ημο εκδζαθένμκημξ δζαθυνςκ ιεθεηδηχκ, 

ενεοκδηχκ ηαζ ανιυδζςκ οπδνεζζχκ
424

. Έκαξ απυ ημοξ πνχημοξ ενεοκδηέξ πμο αζπμθήεδηε εκ 

βέκεζ ιε ηζξ μπονχζεζξ ημο θυθμο ήηακ μ Άββθμξ William Loring, μ μπμίμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

επίζηερήξ ημο (1895), πνμπχνδζε ζηδκ ημπμβναθζηή απμηφπςζδ ηςκ μπονχζεςκ. ηδ ζοκέπεζα 

αημθμφεδζε μ Γάθθμξ ανπαζμθυβμξ Bon (1969), μ μπμίμξ, εκδζαθενυιεκμξ βζα ηδκ ηαηαβναθή 

ηςκ ιεζαζςκζηχκ ηαηαθμίπςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, αζπμθήεδηε επζζηαιέκςξ ιε ηδ ιεθέηδ ηαζ 

ζπεδίαζδ ηςκ ιεζαζςκζηχκ μπονχζεςκ ημο Υεθιμφ
425

, εκχ θίβεξ δεηαεηίεξ ανβυηενα ημ 

επζζηδιμκζηυ ημο εκδζαθένμκ εηδήθςζε επίζδξ μ ζζημνζηυξ ηαζ ανπαζμθυβμξ Πακαβζχηδξ 

Βεθζζζανίμο
426

. Σμ δζάζηδια αοηυ (1987) δζεκενβήεδηακ ηαζ μζ πνχημζ ηαεανζζιμί ημο πχνμο, 

μζ μπμίμζ επακαθήθεδηακ ηαηά ηδκ πνχηδ δεηαεηία ημο 21
μο

 αζχκα απυ ηζξ ανιυδζεξ 

ανπαζμθμβζηέξ οπδνεζίεξ (Δ΄ ΔΠΚΑ, ΛΘ΄ ΔΠΚΑ), πνμζθένμκηαξ κέα ζημζπεία βζα ηδκ 

ημπμβναθία ημο πχνμο
427

.  

Ζ ζδιενζκή ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ ημο Κάζηνμο ημο Υεθιμφ είκαζ ζπεηζηά ηαθή. χγεζ έκα 

ζδιακηζηυ ηιήια ηδξ μπφνςζδξ (εθθδκζζηζηή, θνάβηζηδ), δ μπμία είκαζ μναηή ζε μθυηθδνδ ηδκ 

έηηαζή ηδξ θυβς ηςκ δζαδμπζηχκ ηαεανζζιχκ πμο δζεκενβήεδηακ ηονίςξ ηαηά ηα ηεθεοηαία 

έηδ. Χζηυζμ, υζμκ αθμνά ημ επίπεδμ ακάδεζλδξ ημο πχνμο, έπμοκ κα βίκμοκ πμθθά αηυιδ, 

πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηεί έκαξ επζζηέρζιμξ ανπαζμθμβζηυ πχνμξ. Πανυηζ δε δ ανπαζμθμβζηή 

οπδνεζία Ανηαδίαξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ηυηε Γήιμ Φαθαζζίαξ είπακ ιεεμδεφζεζ ηαηά ηα έηδ 

2008 – 2009 ηδκ εηπυκδζδ ιεθεηχκ βζα ηδ ζοκμθζηή ακάδεζλδ ηςκ μπονχζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

δζαιυνθςζδ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο, εκημφημζξ μζ ενβαζίεξ πενζμνίζηδηακ ζε ιία ιζηνή 

έηηαζδ, πμο πενζεθάιαακε ηδκ ακάδεζλδ ημο ηείπμοξ ημο ηεκηνζημφ, εθθδκζζηζημφ μπονμφ, ηδ 

πάναλδ δζαδνμιχκ ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ επελδβδιαηζηχκ πζκαηίδςκ ηαζ πζκαηίδςκ ζήιακζδξ
428

. 

ζμκ αθμνά ηέθμξ ηδκ πνυζααζδ πνμξ ημ ηάζηνμ, αοηή πναβιαημπμζείηαζ ιέζς πςιάηζκμο 

δνυιμο.  

 

 

 

 

 

                                                 
424

 ΑΓ 63 (2008),  Β΄1 382 – 383.- ΑΓ 64 (2009), Β΄1 341.- μοπθένδξ 2012, 110 – 112. 
425

 Bon 1969, ηυι. 1, 517 – 518  ηυι. 2, πίκ. 161 – 163. 
426

 μοπθένδξ 2012, 110.  
427

 ημ πθαίζζμ ηςκ ηαεανζζιχκ πναβιαημπμζήεδηε επίζδξ ημπμβναθζηή απμηφπςζδ ηςκ μπονχζεςκ, αθ. ΑΓ 63 

(2008), Β΄1 382 – 383.- ΑΓ 64 (2009), Β΄1 341. 
428

 ΑΓ 64 (2009), Β΄1 341.- μοπθένδξ 2012, 111 - 112.  
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Κεθάλαιο 4.   Πποηάζειρ πεπαιηέπυ πποβολήρ και διασείπιζηρ ηυν 

θπάγκικυν κάζηπυν ηηρ Λακυνίαρ 

 

4.1. Διζαγυγή   

ηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα πνμζπαεήζαιε κα πανμοζζάζμοιε ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ εζηυκα ηδξ 

θναβημηναημφιεκδξ Λαηςκίαξ ιέζς ηςκ δζαεέζζιςκ ζζημνζηχκ πδβχκ ηαζ ηςκ οθζηχκ ηδξ 

ηαηαθμίπςκ, ηςκ ηάζηνςκ. Μμθμκυηζ μζ πθδνμθμνίεξ είκαζ θεζδςθέξ ηαζ ηα ανπαζμθμβζηά 

ηεηιήνζα  δεκ έπμοκ επανηχξ ιεθεηδεεί, εκημφημζξ δ ζοκμθζηή εεχνδζδ ηδξ θναβημηναημφιεκδξ 

Πεθμπμκκήζμο επζηνέπεζ ηδ ζηζαβνάθδζδ υρεςκ ηδξ κέαξ ηαηάζηαζδξ πμο επζηναηεί ζημκ πχνμ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, πνμζπαεήζαιε κα απμηηήζμοιε ιία ζοκμθζηή εζηυκα ακαθμνζηά ιε ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ ίδζςκ ηςκ ικδιείςκ, δζαπζζηχκμκηαξ υηζ απμιέκμοκ πμθθά αηυια κα βίκμοκ πνμξ 

αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, ηυζμ ζε επίπεδμ κμιζηήξ πνμζηαζίαξ υζμ ηαζ ζε επίπεδμ ένεοκαξ. Βέααζα, 

είκαζ αθήεεζα υηζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ παναηδνείηαζ έκα έκημκμ εκδζαθένμκ εη ιένμοξ ηςκ 

ενεοκδηχκ ημο εθθαδζημφ πχνμο βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ακάδεζλδ ημο δοηζημφ ιεζαζςκζημφ 

πανεθευκημξ ηαζ ηςκ ικδιείςκ ημο, πμο ιέπνζ πνυζθαηα ήηακ ζηναιιέκμ πνςηίζηςξ ζηα ανπαία 

ηαζ ζηα αογακηζκά ικδιεία. Αοηυ εηδδθχκεηαζ ζηδκ πνάλδ ιε ηα ιεβάθα ένβα απμηαηάζηαζδξ 

πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζε μνζζιέκα απυ ηα δοηζηά ιεζαζςκζηά ικδιεία ζηδ Λαηςκία. ημ 

ηεθάθαζμ αοηυ εα επζηεκηνςεμφιε ζηδκ πνμζπάεεζα ακαγήηδζδξ ηνυπςκ πμο εα ζοκηεθέζμοκ 

ζηδκ πνμαμθή αοημφ ημο θζβυηενμο βκςζημφ ηιήιαημξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Λαηςκίαξ αθθά ηαζ ζηδκ 

εονφηενδ βκςνζιία ημο ιε ημοξ κηυπζμοξ ηαζ ημοξ επζζηέπηεξ, έπμκηαξ ςξ ηφνζα ζοκζζηαιέκδ ηδκ 

πεναζηένς πνμζηαζία ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ ηάζηνςκ.  

 

4.2. Η αξιοποίηζη ηος μνημειακού αποθέμαηορ ηηρ θπαγκικήρ Λακυνίαρ μέζυ ηος 

πολιηιζηικού ηοςπιζμού  

 

Απμζημπχκηαξ ζηδκ ακαγήηδζδ ηνυπςκ πνμαμθήξ ηαζ πνμχεδζδξ ηδξ βκχζδξ ζημ εονφηενμ 

ημζκυ ηδξ εκ θυβς ζζημνζηήξ πενζυδμο ηδξ Λαηςκίαξ, αθθά ηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ημπζηχκ 

οθζηχκ ηδξ ηαηαθμίπςκ, εα ελεηάζμοιε εδχ πναηηζηέξ ηαζ ζηναηδβζηέξ πμο ιπμνμφκ κα 

ελαζθαθίζμοκ ηδκ επζηοπία ηδξ πνμηαεείζαξ επζδίςλδξ. Με αθεηδνία θμζπυκ ηδ ζηέρδ αοηή, εα 

επζηεκηνςεμφιε ζηδκ ακάθοζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο πμθζηζζηζημφ ή πμθζηζζιζημφ ημονζζιμφ, μ 

μπμίμξ απμηεθεί ζήιενα έκα πμθοδζάζηαημ θαζκυιεκμ ιε ζδζαίηενδ δοκαιζηή ηαζ απήπδζδ ζε 

δζεεκέξ επίπεδμ.  

 Ο υνμξ πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ απακηά ιυθζξ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ζοβηεηνζιέκα απυ ηα 

ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 ηαζ ελήξ, πανυηζ εηδδθχζεζξ αοημφ ημο είδμοξ «ημονζζιμφ» 

ζοκακηάιε ήδδ ζηδκ ανπαζυηδηα, υπςξ βζα πανάδεζβια ζηα πνυκζα ηςκ Ρςιαίςκ, υπμο εοβεκείξ 

ιεηαηζκμφκηακ ηαηά δζαζηήιαηα ζηδκ επζηνάηεζα ημο ανπαίμο ηυζιμο, πνμηεζιέκμο κα 

βκςνίζμοκ ημοξ εηάζημηε πμθζηζζιμφξ, αθθά ηαζ ανβυηενα, απυ ημοξ πνχζιμοξ ιεζαζςκζημφξ 

πνυκμοξ ηαζ ελήξ, υηακ πζθζάδεξ πνμζηοκδηέξ ηαλίδεοακ ζημοξ Αβίμοξ Συπμοξ, ή ανβυηενα, 

ζημοξ κευηενμοξ πνυκμοξ, υηακ ανζζημηνάηεξ, εκδζαθενυιεκμζ βζα ηδκ ακααίςζδ ηδξ 

εθθδκμνςιασηήξ ανπαζυηδηαξ, επζζηέπημκηακ ανπζηά ηδ Ρχιδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαζ ημκ 

εθθαδζηυ πχνμ Σα αίηζα ςζηυζμ πμο μδήβδζακ ζηδκ «ακααίςζδ», ακάπηολδ ηαζ δζάδμζδ ημο 

πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ ζηδ ζφβπνμκδ επμπή εα πνέπεζ κα ακαγδηδεμφκ ζηζξ ζδιακηζηέξ 

αθθαβέξ πμο ζοκηεθέζηδηακ απυ ηα ιέζα ημο 20
μο

 αζχκα ηαζ ελήξ ζημκ ηνυπμ γςήξ ημο 
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ζφβπνμκμο ακενχπμο, ηαεχξ ηαζ ζηζξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ δμιέξ εκ βέκεζ. Μάθζζηα, μζ 

ιεηααμθέξ αοηέξ ιπμνμφκ κα ζοκμρζζημφκ ζηδ αεθηίςζδ ημο αζμηζημφ ηαζ ιμνθςηζημφ επζπέδμο 

ηςκ ακενχπςκ, αθθά ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ημο εθεφεενμο πνυκμο ημοξ ζε ηαλίδζα, 

πμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ηεπκμθμβζηά επζηεφβιαηα ζημκ πχνμ ηςκ δζεεκχκ ζοβημζκςκζαηχκ 

ιεηαθμνχκ, επέθενακ αθεκυξ ηδ βζβάκηςζδ ημο ιαγζημφ ημονζζιμφ ηαζ αθεηένμο ηδκ μθμέκα 

αολακυιεκδ επζεοιία εη ιένμοξ ηςκ δοκδηζηχκ επζζηεπηχκ βζα πνμζςπζηή ηαθθζένβεζα αθθά 

ηαζ πνμξ ακαγήηδζδ ηυπςκ-πνμμνζζιχκ ιε πμθζηζζηζηυ ηαζ θοζζηυ πθμφημ. Καηά ζοκέπεζα, μζ 

κέεξ αοηέξ ελεθίλεζξ επέααθακ επζηαηηζηά ηδκ ακάβηδ επακαπνμζδζμνζζιμφ ημο ημονζζηζημφ 

πνμσυκημξ ηαζ, ηαη‟ επέηηαζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο, δ μπμία είπε ςξ 

απμηέθεζια ημκ πνμζακαημθζζιυ ζε πζμ πμζμηζηέξ ηαζ ήπζεξ ιμνθέξ ημονζζιμφ, υπςξ μ 

πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ, πμο εα ήηακ ζοιααηέξ ιε ηδκ πνμζηαζία ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηαζ θοζζηήξ 

ηθδνμκμιζάξ, εκχ ηαοηυπνμκα εα έδζκακ δζέλμδμ ζημ πνυαθδια ηδξ ιαγζηήξ ημονζζηζηήξ 

ακάπηολδξ, δ μπμία ζοκ ης πνυκς θάιαακε ακδζοπδηζηέξ δζαζηάζεζξ
429

. Απέκακηζ ζημ γήηδια 

αοηυ, απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ νυθμ έπαζλε δ Υάνηα ημο Πμθζηζζηζημφ Σμονζζιμφ (1976, 

Βνολέθθεξ), πνμσυκ ειπεζνμβκςιυκςκ ηαζ εζδζηχκ μνβακζζιχκ - ηοαενκδηζηχκ ηαζ ιδ - , πμο 

ηαευνζζε ημ πθαίζζμ ηαζ έεεζε ηζξ αάζεζξ βζα ηδ ζςζηή ακάπηολδ ημο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ
430

. 

Μάθζζηα, ανηεηέξ δεηαεηίεξ ανβυηενα, ζοβηεηνζιέκα ημ 1999, δ Υάνηα εα οζμεεηδεεί απυ ημκ 

δζεεκή θμνέα ICOMOS (Γζεεκέξ οιαμφθζμ βζα ηδκ Πνμζηαζία Μκδιείςκ ηαζ Συπςκ), 

ιμθμκυηζ ακαεεςνδιέκδ, χζηε κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ βζα ηδκ επίηεολδ ιίαξ 

αεζθυνμο ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ, δ μπμία εα ζέαεηαζ ηαζ εα πνμζηαηεφεζ ηδκ αηεναζυηδηα ηαζ 

αοεεκηζηυηδηα ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ εκ βέκεζ
431

.  

Δίκαζ αθήεεζα υηζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ έπμοκ βίκεζ πμθθέξ πνμζπάεεζεξ εη ιένμοξ ηςκ 

επζζηδιυκςκ ηαζ ηςκ δζεεκχκ μνβακζζιχκ κα πνμζδχζμοκ ζημκ πμθζηζζιζηυ ημονζζιυ έκακ 

μνζζιυ πμο κα δζαηοπχκεζ ιε ζαθήκεζα ηαζ ιε θεπημιενή ηνυπμ ημ πενζεπυιεκυ ημο. Βέααζα ημ 

εβπείνδια αοηυ έπεζ απμδεζπηεί δφζημθμ ζηδκ πνάλδ, βεβμκυξ πμο ηαηαθαίκεηαζ ιέπνζ ζηζβιήξ 

απυ ηδκ φπανλδ πμθθχκ εεςνήζεςκ. Μάθζζηα, δ δοζημθία αοηή έπεζ απμδμεεί απυ ημοξ 

εζδζημφξ ζηζξ πμζηίθεξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ 

ημονζζιμφ, ηαεχξ αλζμπμζεί έκα εονφ θάζια οθζηχκ ή άοθςκ πμθζηζζηζηχκ ηαζ θοζζηχκ 

αβαεχκ, αθθά ηαζ ζηζξ πμθοδζάζηαηεξ επζδνάζεζξ πμο ιπμνεί κα επζθένεζ ζημκ μζημκμιζηυ, 

ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ ημιέα
432

. Μυθα ηαφηα, έκαξ απυ ημοξ πθέμκ εονέςξ βκςζημφξ 

μνζζιμφξ, πμο έπμοκ δζαηοπςεεί ιέπνζ ζήιενα, απμδίδεηαζ ζημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ 

Σμονζζιμφ (WTO 1985), μ μπμίμξ, μνιχιεκμξ απυ ημ ζημζπείμ εηείκμ πμο παναηζκεί ημοξ 

ημονίζηεξ κα ηαλζδέρμοκ ζε ιία πχνα, δδθαδή ηδκ επζεοιία βζα βκςνζιία ηαζ επαθή ιε έκακ 

άθθμ πμθζηζζιυ ηαζ ηδκ πμθζηζζηζηή ημο παναηαηαεήηδ, πνμζπάεδζε κα πνμζεββίζεζ ζθαζνζηά 

                                                 
429

 αθ. Μπμφναξ 1974, 46.- Κμηηχζδξ - Σζάνηαξ - Γηνίιπα 2011, 29- 30.- Κυκζμθα 2013, 5.- Αοβενζκμφ-Κμθχκζα 

2017, 165 – 166.- Παπαδμπμφθμο 2018, 136. – Μδημφθα – Καθδήξ 2018, 16 – 17, 108 (υπμο ηαζ παθαζυηενδ 

αζαθζμβναθία).  
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 Αοβενζκμφ-Κμθχκζα 2017, 165 – 166.- Παπαδμπμφθμο 2018, 135 – 136.  
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 Ζ Υάνηα αοηή ακαεεςνήεδηε ημκ Οηηχανζμ ημο 1999 απυ ημκ δζεεκή θμνέα ICOMOS (Γζεεκέξ οιαμφθζμ βζα 

ηδκ Πνμζηαζία Μκδιείςκ ηαζ Συπςκ), πνμηεζιέκμο κα πενζζηείθεζ ηζξ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ (θεμνέξ, 

ειπμνεοιαημπμίδζδ, οπμαάειζζδ ή αθθμίςζδ ηδξ αοεεκηζηυηδηαξ η.ά.) ημο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ ζηα ικδιεία 
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– 166.- Παπαδμπμφθμο 2018,  135 – 136. Γζα ηζξ ανπέξ ηδξ Υάνηαξ Πμθζηζζηζημφ Σμονζζιμφ ημο ICOMOS 

(Interniational Cultural Tourism Charter) αθ. ηδκ ζζημζεθίδα ημο ICOMOS 

<https://www.icomos.org/charters/tourism_e.pdf> [Ζιενμιδκία πνυζααζδξ 5/2/2019].  
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 Υαγάπδ – δνάθδ 2006, 541, ακαηηήεδηε απυ: <http://www.agro.auth.gr/etagro/ENOTHTA5> [Ζιενμιδκία 

πνυζααζδξ 15/6/2019].- Γηακημφκα 2013, 24.- Μδημφθα – Καθδήξ 2018, 108. 
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ημ πενζεπυιεκμ ημο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ. φιθςκα θμζπυκ ιε αοηυκ, ιε ηδκ έκκμζα 

«πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ» κμείηαζ ιία ιμνθή ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο, δ μπμία απεοεφκεηαζ ζε 

ακενχπμοξ πμο «ιεηαηζκμφκηαζ βζα πμθζηζζηζημφξ ζημπμφξ» ηαζ πμο ηαθφπηεζ έκα ζφκμθμ 

ζοκαθχκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ ακάπηολήξ ηδξ, υπςξ επζζηέρεζξ ζε ικδιεία, απυ 

ανπαία έςξ κευηενα, ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ ηαζ ιμοζεία, ζε πχνμοξ ημο ζφβπνμκμο 

πμθζηζζιμφ, θ.π. βηαθενί, ηζκδιαημβνάθμξ, εέαηνμ, ιεθέηδ ηδξ θφζδξ, αθθά ηαζ ζοιιεημπή ημο 

επζζηέπηδ ζε βζμνηέξ, εηδδθχζεζξ δζαθυνμο ηφπμο ηαζ δνάζεζξ, υπςξ βζα πανάδεζβια 

δναζηδνζυηδηεξ εηπαζδεοηζημφ ηφπμο, ηαθθζηεπκζηά ή ενδζηεοηζηά δνχιεκα, θεζηζαάθ ηαζ 

ζοκαοθίεξ, ηαεχξ ηαζ ζε ηάεε ηζ πμο ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδ θασηή πανάδμζδ ηαζ ηδ γχζα 

πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά εκ βέκεζ
433

. Πνυηεζηαζ δδθαδή βζα έκα είδμξ ημονζζιμφ, πμο 

πενζθαιαάκεζ ιε ηδκ εονεία έκκμζα επζζηέρεζξ ζε υθμοξ εηείκμοξ ημοξ πμθζηζζηζημφξ ηαζ 

θοζζημφξ πυνμοξ, πμο ζημ ζφκμθυ ημοξ δζαιμνθχκμοκ ημκ παναηηήνα ηαζ ηδκ ηαοηυηδηα εκυξ 

ηυπμο, εκχ απεοεφκεηαζ ηονίςξ ζε ημζκυ πμο είκαζ πζμ εοεπίθμνμ ζε πνυζθδρδ κέαξ βκχζδξ ηαζ 

ειπεζνίαξ ηαζ ζε ακαγήηδζδ ημο δζαθμνεηζημφ
434

.   

Άθθεξ, πάθζ, εεςνήζεζξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί ηαηά ηαζνμφξ, θεζημονβμφκ ζοιπθδνςιαηζηά 

ζημκ παναπάκς μνζζιυ ή ακαδεζηκφμοκ ιίακ άθθδ δζάζηαζδ ημο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ. Γζα 

πανάδεζβια, ζημ πθαίζζμ πνμζδζμνζζιμφ ημο πενζεπμιέκμο ημο πμθζηζζηζημφ πμθζηζζιμφ, δ 

Νηυνα Κυκζμθα επζζδιαίκεζ ειθακηζηά ημκ νυθμ ημο ςξ ιέζμο βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ πνμαμθή 

ηςκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ, οθζηχκ ηαζ άοθςκ, ιίαξ πενζμπήξ – πνμμνζζιμφ, εθυζμκ απμηεθμφκ ηα 

ηαε‟ αοηυ πεδία εηδήθςζδξ ημο εκδζαθένμκημξ ημο ημονίζηα, ιέζα απυ ηα μπμία ιπμνεί κα 

ζηακμπμζήζεζ ηδ ααζζηή επζεοιία ημο βζα απυηηδζδ βκχζδξ, ειπεζνίαξ ηαζ ηαηακυδζδξ ζε 

εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ ηαοηυηδηα ηαζ ημκ ηνυπμ γςήξ εκυξ ηυπμο
435

. ημ πθαίζζμ ιάθζζηα 

αοηυ, δζαιμνθχκμκηαζ δζάθμνμζ ηνυπμζ ηαζ ιέζα, χζηε κα ζοκεζζθένμοκ πνμξ αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ, υπςξ δζμνβάκςζδ ζειζκανίςκ, εηπαζδεοηζηχκ δνάζεςκ, ηαθθζηεπκζηχκ 

εηδδθχζεςκ η.ά. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά μ πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ πνμάβεζ ημ πμθζηζζηζηυ 

επίπεδμ ημο κηυπζμο ζημζπείμο, ηδκ ηυκςζδ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηδξ 

αοημζοκεζδδζίαξ ηςκ ηαημίηςκ. Οζ ηεθεοηαίμζ, ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζή ημοξ ιε ημοξ 

ημονίζηεξ ηαζ ηδκ πμθζηζζηζηή δζαπείνζζδ ηδξ κηυπζαξ ηθδνμκμιζάξ, απμηημφκ ηα ηαηάθθδθα 

ενείζιαηα, χζηε κα ηζκδημπμζδεμφκ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ημο πμθζηζζηζημφ ημοξ ηεθαθαίμο, αθθά 

ηαζ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ πανάδμζήξ ημοξ 
436

. Δπζπθέμκ, υπςξ δζαηείκεηαζ δ 

μθία Αοβενζκμφ-Κμθχκζα, μ πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ εεηζηά ζηδκ 

ελέθζλδ ιίαξ πενζμπήξ, εθυζμκ ιέζς αοημφ επζηοβπάκεηαζ δ ακαπαίηζζδ ηςκ ανκδηζηχκ, αηυιδ 

ηαζ ηαηαζηνμθζηχκ επζδνάζεςκ, ηδξ ιαγζηήξ ημονζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζημ θοζζηυ ηαζ 

πμθζηζζηζηυ πενζαάθθμκ, ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ζηδ δζαθφθαλδ ηδξ αηεναζυηδηάξ ημο
437

. Μάθζζηα, μ 

πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδ αεθηίςζδ ημο πενζαάθθμκημξ ζε αζηζηά ηαζ 

πενζθενεζαηά ηέκηνα, ιε ηδ δδιζμονβία ή ακααάειζζδ κέςκ οπμδμιχκ, ηδκ επακάπνδζδ 

                                                 
433

 Κυκζμθα 2013, 2, ακαηηήεδηε απυ: <http://grsa.prd.uth.gr/conf2013/51_konsola_ersagr13.pdf>  [Ζιενμιδκία 

πνυζααζδξ 4/2/2019].- Μδημφθα – Καθδήξ 2018, 108. 
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ηάπμζεξ επζιένμοξ ηαηδβμνίεξ πμο αθμνμφκ ημ ιέβεεμξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ ηζκήηνςκ ηαζ ηδξ ακαγδημφιεκδξ 

ειπεζνίαξ ημο ηάεε επζζηέπηδ, παναιέηνμοξ πμο ημοξ ηαηαηάζζμοκ ζε ημονίζηεξ εζδζηχκ εκδζαθενυκηςκ ηαζ ζε 
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παθαζχκ πχνςκ, ηζξ πανειαάζεζξ ζε ικδιεία ηαζ πχνμοξ πμθζηζζιμφ η.ά
438

.  Σέθμξ, ηάπμζεξ 

άθθεξ πνμζεββίζεζξ επζηεκηνχκμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ηαεανά ζηδκ μζημκμιζηή δζάζηαζδ ημο 

πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ, δδθαδή ζηα μθέθδ πμο έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα απμθένεζ ζηδκ 

μζημκμιζηή ακάπηολδ ιζαξ πενζμπήξ ιέζα απυ ηδκ πνμζέθηοζδ επζθακχκ ημονζζηχκ ή λέκςκ 

επεκδφζεςκ. Πνάβιαηζ, είκαζ ημζκχξ απμδεηηυ υηζ μ πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ είκαζ ζε εέζδ κα 

ακμίλεζ ημκ δνυιμ βζα πμζηίθεξ εοηαζνίεξ ζε πμθθμφξ μζημκμιζημφξ ημιείξ ιζαξ πενζμπήξ, ζδίςξ 

ζε αοηέξ ιε πθμφζζμ πμθζηζζηζηυ ηεθάθαζμ. Βέααζα, δ μπηζηή αοηή εκέπεζ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ, ηαεχξ αβκμεί πμθθέξ θμνέξ μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα βζα 

ηδ δζαηήνδζδ ημοξ. Καηά αοηυκ ημκ ηνυπμ, πμθθέξ θμνέξ μζ πμθζηζζηζημί πυνμζ βίκμκηαζ ένιαζα 

αδοζχπδηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ειπμνεοιαημπμίδζδξ, δ μπμία αθθμζχκεζ ημκ ζδζαίηενυ ημοξ 

παναηηήνα
439

.  

Απυ υζα εζπχεδηακ παναπάκς, θαίκεηαζ υηζ μ πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ αθμνά έκα εονφηενμ 

πθέβια ζπέζεςκ, ειπεζνζχκ, δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ, ζημ επίηεκηνμ ηςκ 

μπμίςκ ανίζηεηαζ δ έκκμζα ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ μ ζφβπνμκμξ πμθζηζζιυξ, ηα δφμ 

δδθαδή ζοκεεηζηά ζημζπεία ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηαοηυηδηαξ εκυξ ηυπμο. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ηα 

ικδιεία, ηα ιμοζεία, μζ ανπαζμθμβζημί πχνμζ, μζ πχνμζ δδιζμονβίαξ ζφβπνμκμο πμθζηζζιμφ η.ά., 

πμο πνμαάθθμκηαζ ιέζς αοημφ ημο είδμοξ ημονζζιμφ, βίκμκηαζ ζηαεενμί πυθμζ έθλδξ βζα 

ημονίζηεξ ηαζ κηυπζμοξ, ηαεχξ ηαζ πχνμζ εηπαίδεοζδξ, ροπαβςβίαξ ηαζ ακαηάθορδξ. 

Πανάθθδθα, υιςξ, ιεηαηνέπμκηαζ ηαζ ζε ααζζημφξ ποθχκεξ ηδξ ημπζηήξ μζημκμιζηήξ 

ακάπηολδξ. Μάθζζηα, ιέζα απυ αοηυ ημκ ακαπηολζαηυ ηφηθμ, μζ πυνμζ ηοβπάκμοκ ζδζαίηενδξ 

πνμζηαζίαξ, ιε ζηυπμ αθεκυξ ηδ δζαηήνδζδ ηαζ δζάζςζή ημοξ ηαζ αθεηένμο ηδκ ελαζθάθζζδ 

μζημκμιζηχκ ηαζ άθθςκ ςθεθεζχκ βζα ηδκ πενζμπή. Αοηή υιςξ δ εζηυκα δεκ έπεζ ιυκμ ηδ εεηζηή 

ηδξ δζάζηαζδ. Έπεζ δζαπζζηςεεί ιέζα απυ πμθθά παναδείβιαηα υηζ πμθθέξ θμνέξ δίκεηαζ 

πνμηεναζυηδηα ζηδκ μζημκμιζηή δζάζηαζδ ημο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ, δ μπμία ιπμνεί κα έπεζ 

ζδζαίηενα αθαπηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ηα ίδζα ηα ικδιεία. Παναδείβιαημξ πάνζκ, πμθθμί 

ανπαζμθμβζημί πχνμζ δεκ ιπμνμφκ κα οπμδεπημφκ ημκ οπένιεηνμ ανζειυ επζζηεπηχκ, πμο 

παναηδνείηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Γφνς πάθζ απυ ηα γδηήιαηα πνμζηαζίαξ ημο πμθζηζζιζημφ 

πθμφημο οπάνπμοκ ζοπκά ακηζεεηζηέξ απυρεζξ ιεηαλφ ηςκ παναβυκηςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ 

βφνς απυ ηα ικδιεία
440

. 

 

4.2.1.  Ο πολιηιζηικόρ ηοςπιζμόρ υρ μοσλόρ βιώζιμηρ ανάπηςξηρ ηηρ ελληνικήρ 

πεπιθέπειαρ  

 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνείηαζ υηζ μ πμθζηζζιυξ ηαζ δ πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά ανίζημκηαζ 

ζημ επίηεκηνμ ημο εκδζαθένμκημξ ηδξ δζεεκμφξ ημζκυηδηαξ, εκχ μ νυθμξ ημοξ ζηδ πάναλδ  

ημπζηχκ, πενζθενεζαηχκ ηαζ εεκζηχκ πμθζηζηχκ ηαζ ζηναηδβζηχκ βζα ηδκ επίηεολδ ιίαξ αζχζζιδξ 

ακάπηολδξ έπεζ εκζζποεεί ζδζαίηενα. ημ πθαίζζμ αοηυ, απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ ήηακ δ ζοιαμθή 

ημο Γζεεκμφξ Ονβακζζιμφ ηδξ Unesco, πμο πνχημξ δζαπίζηςζε ηζξ ακαπηολζαηέξ δζαζηάζεζξ ημο 

πμθζηζζηζημφ ηεθαθαίμο ιίαξ πχναξ, εκχ ηαεμνζζηζηά ήηακ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ Παβηυζιζαξ 

Γζάζηερδξ Κμνοθήξ ζημ Γζμπάκεζπμονβη (2002) ηαζ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ημο ΟΖΔ (2011), 

                                                 
438

 Υαγάπδ – δνάθδ 2006, 542 – 543.- Κυκζμθα 2013, 4 – 5.  
439

 Υαγάπδ – δνάθδ 2006, 541.- Γηακημφκα 2013, 25.- Κυκζμθα 2013, 5.  
440

 Κυκζμθα 2013, 2 – 5.  
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πμο ακαβκχνζζακ ημκ πμθζηζζιυ ςξ έκακ απυ ημοξ «ποθχκεξ» ηδξ αεζθυνμο ακάπηολδξ
441

.  Χξ 

εη ημφημο, μ πμθζηζζιυξ ηαζ δ πμθζηζζιζηή ηθδνμκμιζά απμηημφκ ακεηηίιδηδ αλία ζηδκ 

εηάζημηε πενζμπή πμο ηα έπεζ ζηδ δζάεεζή ηδξ, ηαεχξ απμηεθμφκ ιεηαλφ άθθςκ επέββομ βζα ηδκ 

πναβιάηςζδ ιίαξ αεζθυνμο ακάπηολδξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ
442

.  

Κάης απυ ημοξ υνμοξ αοημφξ, δ ζπέζδ ημο ημονζζιμφ ηαζ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ 

επακελεηάγεηαζ ηαζ επακαπνμζδζμνίγεηαζ, ιε ηφνζμ πθέμκ γδημφιεκμ ηδκ ελζζμννυπδζδ ηδξ 

ημονζζηζηήξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ιε ηδκ πνμζηαζία ηδξ πμθζηζζηζηήξ αοεεκηζηυηδηαξ ηαζ 

πμζηζθμιμνθίαξ ηάεε ηυπμο-πνμμνζζιμφ  ζηδ αάζδ ιίαξ ζοκεηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ πυνςκ ηδξ βζα 

ηδ δζαηήνδζή ημοξ εζξ ζημ δζδκεηέξ
443

. ημ πθαίζζμ αοηυ, πνμαάθθεζ πθέμκ πζμ έκημκα δ ακάβηδ 

ακάπηολδξ εκαθθαηηζηχκ ή ήπζςκ ιμνθχκ ημονζζιμφ, πμο εα εκανιμκίγμκηαζ ιε ημ ζφβπνμκμ 

αίηδια βζα ιία αεζθυνμ ακάπηολδ
444

. ηδ κέα αοηή θμζπυκ ζοκεήηδ, μ  πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ 

απμηηά αανφκμοζα ζδιαζία ηαζ δζηηυ νυθμ. Απυ ηδ ιία πθεονά θεζημονβεί ςξ ακαζηαθηζηυξ 

πανάβμκηαξ ζηδκ ακάπηολδ ημο θαζκμιέκμο ημο ιαγζημφ ημονζζιμφ ηαζ ηςκ ζοκεπαβμιέκςκ 

ηαηαζηνμθζηχκ ζοκεπεζχκ ημο ζηζξ πενζμπέξ πμο δζαεέημοκ θοζζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ πθμφημ
445

, 

ηαζ απυ ηδκ άθθδ πθεονά πνμηείκεηαζ ςξ θφζδ ζηδκ ελζζμννυπδζδ ηδξ δοκαιζηήξ πμο 

δδιζμονβείηαζ ιεηαλφ ημο εοάθςημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ ζφβπνμκδξ ημονζζηζηήξ 

αζμιδπακίαξ
446

.  

Ακαθοηζηυηενα, ζημ πθαίζζμ ηδξ αεζθυνμο ακάπηολδξ, μ πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ 

ακαδεζηκφεηαζ ζε πανάβμκηα απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ, ηαεχξ ιπμνεί κα έπεζ εεηζηέξ επζδνάζεζξ 

ηαζ απμηεθέζιαηα ζε υθμοξ ζπεδυκ ημοξ ημιείξ ηδξ ημζκςκζηήξ, μζημκμιζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ 

γςήξ ιίαξ πενζμπήξ. Με δεδμιέκμ υηζ έπεζ ςξ ζημπυ κα πνμαάθεζ ηαζ κα ακαδείλεζ ηα ζοβηνζηζηά 

πμθζηζζηζηά ηαζ θοζζηά πθεμκεηηήιαηα ιίαξ πενζμπήξ, ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ηαηανπάξ ςξ 

εθαθηήνζμ βζα ηδκ μοζζαζηζηή πνμζηαζία ηαζ δζαηήνδζδ ηςκ εοάθςηςκ πυνςκ ηδξ πμθζηζζηζηήξ 

ηαζ θοζζηήξ ηθδνμκμιζάξ, μφηςξ χζηε κα βίκεζ δοκαηή δ απυδμζή ημοξ ζηζξ επενπυιεκεξ 

βεκεέξ
447

. Δζδζηυηενα, ημφημ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ζοιαμθή ημο ζηδκ εκδιένςζδ ηςκ επζζηεπηχκ 

ηαζ ηςκ πμθζηχκ ζπεηζηά ιε ηδ ζδιαζία ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ ηςκ αλζχκ απυ ηζξ 

μπμίεξ ειθμνείηαζ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ηδκ πνμζθμνά ημο ζηδκ πμθζηζζηζηή ηαθθζένβεζα ηςκ 

ηαημίηςκ
448

. ηδκ πνάλδ πάθζ εηθνάγεηαζ ηυζμ ιε ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ 

ζηα πμθζηζζηζηά πνάβιαηα, δ μπμία εεςνείηαζ επζαεαθδιέκδ βζα κα οπάνπεζ έκα άνηζμ 

απμηέθεζια, υζμ ηαζ ιε ηδκ ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ ηαζ ιέηνςκ, είηε απυ ηδκ πθεονά ημο 

ηνάημοξ είηε απυ ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ, βζα ηδκ πεναζηένς πνμζηαζία ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ 

ικδιείςκ ηαζ ηςκ πχνςκ πμθζηζζιμφ, δδθαδή ηα ζδιεία εκδζαθένμκημξ ημο πμθζηζζηζημφ 

επζζηέπηδ
449

. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε εδχ υηζ ζημοξ ηνυπμοξ αλζμπμίδζδξ ημο πμθζηζζηζημφ 

απμεέιαημξ ιπμνμφκ κα ζοιπενζθδθεμφκ δ πνμζηαζία, ζοκηήνδζδ, απμηαηάζηαζδ ηαζ 

                                                 
441

 Αοβενζκμφ-Κμθχκζα 2017, 165.  Γζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο πμθζηζζιμφ ηαζ ηςκ αλζχκ ημο ζηδκ 

επίηεολδ ηδξ ημζκςκζηήξ, μζημκμιζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ ακάπηολδξ ιε υνμοξ αεζθμνίαξ αθ. εκδεζηηζηά Κμονή 2010, 

324, 327 – 329. Γζα ημκ μνζζιυ ηαζ ημοξ «ποθχκεξ» ηδξ αεζθυνμο ακάπηολδξ αθ. Πμφθζμξ 2015, 16 – 17.  
442

 Μδημφθα – Καθδήξ 2018, 16. 
443

 Γδιδηζάκημο-Κνειέγδ 2006, 131.- Κμονή 2010, 324.- Αοβενζκμφ-Κμθχκζα 2017, 166. 
444

 Μαηνδβζχνβμο 2016, 58. 
445

 Μαηνδβζχνβμο 2016, 57 – 56.- Αοβενζκμφ-Κμθχκζα 2017, 165. 
446

 Γδιδηζάκημο-Κνειέγδ 2006, 131. 
447

 Γδιδηζάκημο-Κνειέγδ 2006, 130 – 131.  
448

 Γδιδηζάκημο-Κνειέγδ 2006, 130 – 131.- Αοβενζκμφ- Κμθχκζα 2017, 166. 
449

 Γδιδηζάκημο-Κνειέγδ 2006, 130 - 131.- Κμονή 2010, 328.- Αοβενζκμφ-Κμθχκζα 2017, 166, 171. 
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ακάδεζλδ ηςκ ανπαζμθμβζηχκ ηαζ ζζημνζηχκ ηαηαθμίπςκ, δ ακααίςζδ πχνςκ πμθζηζζηζηήξ 

ηθδνμκμιζάξ ηαζ δ δζμνβάκςζδ πμθζηζζηζηχκ δνάζεςκ ηαζ εηδδθχζεςκ
450

.  
Πανάθθδθα ιε ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ, μ αεζθυνμξ 

πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή ακάπηολδ, 

εοκμχκηαξ μοζζαζηζηά ηδκ ακάπηολδ ζε ημπζηυ επίπεδμ ηαζ ζε πενζμπέξ θζβυηενμ 

ακεπηοβιέκεξ
451

. Γεκζηυηενα, δ πνμαμθή ηδξ θοζζμβκςιίαξ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ 

ηδξ λεπςνζζηήξ ηαοηυηδηαξ εκυξ ηυπμο, πμο έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ ακάδεζλδ ιίαξ πενζμπήξ 

ςξ εθηοζηζημφ ημονζζηζημφ πνμμνζζιμφ, ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ μζημκμιζηή ακαγςμβυκδζή 

ημο. Σμφημ επζηοβπάκεηαζ ηονίςξ ιέζα απυ ακάπηολδ εκυξ ημονζζιμφ εηήζζαξ δζάνηεζαξ, ηδκ 

πνμζέθηοζδ επζζηεπηχκ ιε ηάπμζα μζημκμιζηή επζθάκεζα ηαζ ηδ ζοκεπή εζζαβςβή μζημκμιζηχκ 

πυνςκ
452

. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, αοηά ηα μζημκμιζηά μθέθδ ιπμνμφκ ιε ηδ ζεζνά ημοξ κα 

πνμζθένμοκ ηα επέββοα βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ εκίζποζδξ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ 

ίδζςκ ηςκ ικδιείςκ, εκχ ηαοηυπνμκα δφκαηαζ κα δζαιμνθχζμοκ ηζξ ζοκεήηεξ εηείκεξ βζα ηδ 

δδιζμονβία κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ηαζ πμθζηζζηζηχκ ή ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια αζμηεπκίεξ ακαικδζηζηχκ ή άθθςκ ημονζζηζηχκ εζδχκ, ή αηυιδ ηαζ ηδκ ακααίςζδ 

παθαζυηενςκ επαββεθιάηςκ
453

. ε ημζκςκζηή δζάζηαζδ πάθζ, μ αεζθυνμξ πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ 

ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ ηαζ ημο 

πχνμο, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή
454

. Βέααζα βζα κα ηαηαζηεί εθζηηή μπμζαδήπμηε 

πνμζπάεεζα πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, επζαάθθεηαζ δ ζοκενβαζία ηαζ ζφιπναλδ υθςκ ηςκ 

θμνέςκ. ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ, ηα απμηεθέζιαηα δεκ εα είκαζ εεηζηά, εκχ ιπμνμφκ κα απμαμφκ 

ηαζ ιμζναία βζα ηδκ ηφπδ ηαζ αζςζζιυηδηα ηςκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ (ειπμνεοιαημπμίδζδ, 

ηαηαζηνμθέξ ικδιείςκ, αθθμίςζδ ηδξ αοεεκηζηυηδηάξ ημοξ η.α.)
455

.  

ήιενα μ πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ ηενδίγεζ ζοκεπχξ ημ πνμαάδζζια έκακηζ ηςκ άθθςκ ιμνθχκ 

ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο, ελαζηίαξ ηςκ πμθθαπθχκ ςθεθεζχκ ηαζ εοηαζνζχκ πμο ιπμνεί κα 

απμδχζεζ ζε ιία ζφβπνμκδ ημπζηή ή πενζθενεζαηή ημζκςκία
456

. Μάθζζηα, ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

παναηδνείηαζ υηζ πμθθέξ πχνεξ ηαζ ζδίςξ αοηέξ πμο απμηεθμφκ ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ 

αολδιέκδξ γήηδζδξ εέημοκ ςξ πνμηεναζυηδηα ζηδκ πάναλδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ημοξ πμθζηζηήξ ηδκ 

ακάδεζλδ κέςκ πενζμπχκ ιε δζαθμνεηζηή πμθζηζζηζηή ηαοηυηδηα ηαζ ηδκ έκηαλή ημοξ ζημ πθέβια 

ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο πμθζηζζηζημφ πμθζηζζιμφ
457

. Ακάιεζά ημοξ ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ δ  

Δθθάδα, δ μπμία εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί εδχ υηζ ήηακ βζα πμθθέξ δεηαεηίεξ - έςξ ηαζ ζήιενα 

ζπεδυκ -  ζηναιιέκδ ζημ ιαγζηυ πνυηοπμ ημονζζιμφ  «ήθζμξ ηαζ εάθαζζα»
458

, ιμθμκυηζ δζαεέηεζ 

έκα ιμκαδζηυ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια έκακηζ άθθςκ πενζμπχκ, ελαζηίαξ ηδξ πθμφζζαξ 

πμθζηζζηζηήξ ηαζ θοζζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηδξ
459

. Καηυπζκ ημφημο, υθεξ μζ πχνεξ έπμοκ πνμαεί ζε 

κέμοξ ζπεδζαζιμφξ πνμβναιιάηςκ  ηαζ δνάζεςκ, ιε ζηυπμ ηδ δζαιυνθςζδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ 

                                                 
450

 Κμονή 2010, 325, 327 – 328.- Κυκζμθα 2013, 2, 5. 
451

 Ζ εκίζποζδ ηδξ ημπζηήξ πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ οπμβμνεφηδηε πνςηίζηςξ απυ ηδκ ακάβηδ πνμζηαζίαξ ηαζ 

δζαηήνδζδξ εζξ ημ δζδκεηέξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ αβαεχκ, ηδκ απμζοιθυνδζδ ηδξ επζαάνοκζδξ ζημοξ δδιμθζθείξ 

πνμμνζζιμφξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ ακηίθδρδ ιίαξ δζηαζυηενδξ ηαηακμιήξ ηςκ ςθεθεζχκ ημο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ: 

αθ. Κμονή 2010, 328.- Κυκζμθα 2013, 4-5. Πμφθζμξ 2015, 103 – 105.  
452

 Κυκζμθα 2013, 2 - 3. - Καηζάθδ – Κςζηανέθθδ 2017, 578.- Μδημφθα – Καθδήξ 2018, 16, 108. 
453

 Κμονή 2010, 328.- Πμφθζμξ – Σμοθμφπα 2015, 103 – 111.- Μήημοθα 2018, 109. 
454

 Κμονή 2010, 327 - 328.- Μδημφθα – Καθδήξ 2018, 109.  
455

 Πμφθζμξ – Σμοθμφπα 2015, 103 – 111.- Μήημοθα 2018, 109. 
456

Καηζάθδ – Κςζηανέθθδ 2017, 578.- Μδημφθα – Καθδήξ 2018, 16. Γζα ηα πθεμκεηηήιαηα πμο πνμζθένεζ μ 

πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ ζοβηεκηνςηζηά, αθ. Κυκζμθα. 2013, 3. 
457

 Κυκζμθα 2013, 2. 
458

 Πμφθζμξ – Σμοθμφπα 2015, 106 – 107.- Μαηνδβζχνβμο 2016, 57.-. Παπαδμπμφθμο 2018, 135. 
459

 Πμφθζμξ – Σμοθμφπα 2015, 106 – 108. 
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ηέκηνςκ ηαζ ηςκ πενζθενεζχκ ζε πυθμοξ έθλδξ κέςκ επζζηεπηχκ, ιε ηφνζμ πάκηα βκχιμκα ηδκ 

αλζμπμίδζδ ημο πμθζηζζηζημφ πθμφημο, πμο απμηεθεί ηδκ ηαοηυηδηα ημο ηυπμο
460

. 
οιπθδνχκμκηαξ ηα υζα έπμοκ εζπςεεί έςξ ηχνα, δ ακάπηολδ ημο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ 

ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ηδκ πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά, ιε ηδκ ηεθεοηαία κα ακάβεηαζ ζε οπένηαηδ αλία 

βζα ηζξ πενζμπέξ πμο ηδ δζαεέημοκ, δεδμιέκμο ημο έκημκα ακαπηοζζυιεκμο ακηαβςκζζηζημφ 

ηθίιαημξ πμο επζηναηεί ζηδ δζεεκή ημονζζηζηή αβμνά ηαζ ημο παβημζιζμπμζδιέκμο 

πενζαάθθμκημξ
461

. ημ πθαίζζμ θμζπυκ ηδξ αλζμπμίδζήξ ηδξ έπμοκ ακαπηοπεεί ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα πμθθά ενβαθεία ηαζ ιέζα δζαπείνζζήξ ηδξ, εηηυξ απυ αοηά πμο ακαθένεδηακ παναπάκς 

(π.π. ζοκηήνδζδ, απμηαηάζηαζδ, ακάδεζλδ η.ά.), ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδκ πεναζηένς πνμζηαζία, 

πνμχεδζδ, ηαεχξ ηαζ ηδ δζάδμζή ηδξ
462

. Μεηαλφ αοηχκ, ζδιεζχκμκηαζ μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ, μζ 

μπμίεξ έπμοκ βίκεζ ζδζαίηενα πνμζθζθείξ ζημοξ πχνμοξ ημο ημονζζιμφ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ, εκχ 

απμηεθεί πθέμκ ημζκή πναηηζηή δ πνήζδ ημοξ ζηα ιμοζεία ηαζ ημοξ ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ ή 

ικδιεία
463

.  Βαζζηή απμζημθή ημοξ είκαζ δ εκίζποζδ ηαζ δζάποζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ ακαθμνζηά 

ιε ηδκ πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά ηαζ δ αεθηίςζδ ηδξ ενιδκείαξ ηςκ πυνςκ ηδξ, ιε ζημπυ ηδκ 

ηαθφηενδ εκδιένςζδ ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ επζζηεπηχκ ηςκ πχνςκ
464

. 

Πανάθθδθα δε, πνμζθένμοκ ηδ δοκαηυηδηα  πνυζααζδξ ζε μιάδεξ ακενχπςκ πμο εεςνμφκηαζ 

εοπαεείξ. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε εδχ υηζ ζηα ιέζα αοηά ζοβηαηαθέβμκηαζ ρδθζαηά πενίπηενα, 

ζζημζεθίδεξ, δθεηηνμκζημί πάνηεξ, ρδθζαηέξ μευκεξ, ηζκδηέξ ζοζηεοέξ λεκάβδζδξ η.ά
465

. Δπίζδξ, 

βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ, έπμοκ ακαπηοπεεί δνάζεζξ, υπςξ δ δζηηφςζδ 

πυνςκ ιίαξ πενζμπήξ ή ιίαξ βεςβναθζηήξ εκυηδηαξ, πμο ιπμνεί κα αθμνά ζηδ ζφκδεζδ 

ικδιείςκ ηαζ ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ, πμο ανίζημκηαζ δζάζπανηα ζηδκ φπαζενμ ή ηαζ ζημκ 

αζηζηυ ζζηυ (πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ). Οοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα έκα ενβαθείμ ακάδεζλδξ ηςκ 

πμθζηζζηζηχκ πυνςκ ιίαξ πενζμπήξ ςξ ζοκυθμο, εκηάζζμκηάξ ηα ζε μνβακζηέξ εειαηζηέξ 

εκυηδηεξ, πμο πνμαάθθμοκ ηδκ ζζημνία ηαζ ημκ πμθζηζζιυ ιίαξ πενζμπήξ
466

. Παναδείβιαηα 

ηέημζςκ δνάζεςκ απακημφκ ανηεηά ζοπκά ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, ιε 

παναηηδνζζηζηέξ πενζπηχζεζξ ηζξ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ ηδξ «Κίκδζδξ Πμθζηχκ Γζάγςια»
467

, ημ 

Γίηηομ «Κάζηνςκ Πενίπθμοξ»
468

, ημ Γίηηομ «Δκεημί ηαζ Ηςακκίηεξ Ηππυηεξ»
469

 η.ά., εκχ ζημκ 

εονςπασηυ πχνμ εκ βέκεζ, εθανιυγεηαζ ιε πνςημαμοθία ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ έκα εονφ 

πνυβναιια οπενημπζηχκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ (Cultural Routes of the Council of Europe), 

ιε δζάθμνμοξ εειαηζημφξ άλμκεξ
470

, πμο έπμοκ ςξ ηφνζα απμζημθή ημοξ ηδ δζαηναηζηή 

ζοκενβαζία, αθθά ηαζ ηδκ πνμαμθή ημο ημζκμφ εονςπασημφ πανεθευκημξ ηαζ ηδξ εονςπασηήξ 

πμθζηζζιζηήξ ηαοηυηδηαξ
471

.  
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 Μδημφθα – Καθδήξ 2018, 17 – 18.  
461

 Κυκζμθα 2013, 2. 
462

 Κυκζμθα 2013, 5 – 9. 
463

 Μαηνδβζχνβμο 2016, 69. 
464

 Μαηνδβζχνβμο 2016, 69 - 70. 
465

 Κυκζμθα 2013, 5 – 7. – Μαηνδβζχνβμο 2016, 69 – 70.  
466

 Κυκζμθα 2013, 7- 8.- Καηζάθδ – Κςζηανέθθδ 2017, 578. - Μδημφθα - Καθδήξ 2018, 111. 
467

«Γζάγςια, Πμθζηζζηζηέξ Γζαδνμιέξ», ακαηηήεδηε απυ: <http://www.diazoma.gr/cultural-routes/> [Ζιενμιδκία 

πνυζααζδξ 4/2/2019]. 
468

 Γζα ημ πνυβναιια «Κάζηνςκ Πενίπθμοξ» αθ. Γεςνβμπμφθμο-Νη΄Αιζημ 2002, 61 – 62.  
469

 Γζα ημ πνυβναιια «Δκεημί ηαζ Ηςακκίηεξ Ηππυηεξ» αθ. Σriposkoyfi – Tsitouri (ed.) 2002. 
470

“Cultural Routes of the Council of Europe”, ακαηηήεδηε απυ: <https://www.coe.int/en/web/cultural-routes> 

[Ζιενμιδκία πνυζααζδξ  4/2/2019]. 
471

 Κυκζμθα 2013, 8.- Μδημφθα – Καθδήξ 2018, 114. 

http://www.diazoma.gr/cultural-routes/
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4.2.2. σεδιαζμόρ πποηάζευν αξιοποίηζηρ ηος μνημειακού αποθέμαηορ ηηρ 

θπαγκικήρ Λακυνίαρ μέζυ ηος πολιηιζηικού ηοςπιζμού 

 

ημ πθαίζζμ πμο ζηζαβναθήεδηε, ακαγδηχκηαξ ηνυπμοξ βζα ηδκ πνμαμθή ηδξ 

θναβημηναημφιεκδξ Λαηςκίαξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηςκ ικδιείςκ ηδξ, μ πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ 

ακαδεζηκφεηαζ ςξ δ πθέμκ ζοιααηή θφζδ ηαζ ημ ηαηελμπήκ ενβαθείμ βζα ηδκ πνμαμθή ηδξ 

θναβημηναημφιεκδξ Λαηςκίαξ, εκχ ιέζς αοημφ ιπμνμφκ κα δζαιμνθςεμφκ εηείκεξ μζ 

πνμτπμεέζεζξ πμο ιπμνμφκ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ μοζζαζηζηή πνμζηαζία ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ 

ηάζηνςκ. Γζα ηδκ δζαηφπςζδ ςζηυζμ πζμ ζημπεοιέκςκ πνμηάζεςκ ακαθμνζηά ιε ηα παναπάκς 

εέιαηα, ηνίκεηαζ εδχ απαναίηδημ κα ελεηάζμοιε πεναζηένς ηδκ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ. Γζα ημ 

θυβμ αοηυ πνμπςνήζαιε ζε ιία ακάθοζδ S.W.O.T, ιέζς ηδξ μπμίαξ ελεηάγμκηαζ ααζζηέξ 

πανάιεηνμζ, υπςξ δ πνμζααζζιυηδηα/δζαζφκδεζδ, μζ οπμδμιέξ, δ επζζηερζιυηδηα ηςκ 

ικδιείςκ, αθθά ηαζ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ
472

.  
Απυ ηα δεδμιέκα ηδξ ακάθοζδξ αοηήξ πνμηφπηεζ υηζ ζηα ζζπονά ζδιεία εκηάζζεηαζ δ 

βεςβναθζηή εέζδ ημο Νμιμφ Λαηςκίαξ. Mμθμκυηζ ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ άηνμ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο, απέπεζ ιυθζξ ηνεζξ χνεξ απυ ηδκ Αεήκα, εκχ ηδκ πνυζααζδ ζε αοηυκ 

ελαζθαθίγεζ μ κέμξ αοημηζκδηυδνμιμξ Κμνίκεμο – Σνίπμθδξ – Καθαιάηαξ ηαζ Λεφηηνμο - 

πάνηδξ. Δπίζδξ ημ εζςηενζηυ μδζηυ δίηηομ ζοκεπχξ ακαααειίγεηαζ (δζάκμζλδ δνυιμο Γενάηζ – 

Πυνμξ, ημφνα – Ποννί, Γφεεζμ – Ανευπμθδ), δζεοημθφκμκηαξ ηδκ πνμζπέθαζδ ζε πμθθέξ 

πενζμπέξ, αθθά ηαζ ζηα ίδζα ηα ικδιεία (Γενάηζ, Μοζηνάξ, Παζζααάξ, Μμκειαάζζα, Κάζηνμ 

Υεθιμφ). Ακαθμνζηά ιε ηα ηάζηνα, ανίζημκηαζ ζε πενζμπέξ πμο δζαηνίκμκηαζ βζα ημκ 

πμθζηζζηζηυ ημοξ πθμφημ (π.π. ηάζηνμ Λαηεδαίιμκμξ, πνμσζημνζηυξ ηαζ αογακηζκυξ μζηζζιυξ 

Γεναηίμο, Παθαζμιμκάζηδνμ Βνμκηαιά), εκχ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ βεζηκζάγμοκ ιε ιεβάθμοξ 

μζηζζιμφξ, ηάπμζμζ εη ηςκ μπμίςκ απμηεθμφκ ζδιακηζημφξ ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ. 

Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε εδχ υηζ πθδζίμκ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο ημο Μοζηνά ανίζηεηαζ μ 

μιχκοιμξ παναδμζζαηυξ δζαηδνδηέμξ μζηζζιυξ, μ μπμίμξ, θυβς ηδξ πνμζέθεοζδξ ημονζζηχκ 

ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, δζαεέηεζ ανηεηέξ οπμδμιέξ ελοπδνέηδζδξ, υπςξ λεκμδμπεία, 

εζηζαηυνζα ηαζ ηαθεηένζεξ. Οζ ίδζεξ παναηδνήζεζξ ζζπφμοκ βζα ημ Κάζηνμ ημο Γεναηίμο, ηδξ 

Μμκειααζίαξ, ημο Παζζααά ηαζ ηδξ Κεθεθάξ, ηαεχξ ανίζημκηαζ ζε απυζηαζδ ιυθζξ θίβςκ 

πζθζμιέηνςκ απυ ακαπηοβιέκεξ πενζμπέξ πμο ζδιεζχκμοκ είηε ιζηνή είηε ιεβάθδ 

επζζηερζιυηδηα (παναδμζζαηυξ μζηζζιυξ Γεναηίμο, Νέα Μμκειαάζζα, Γφεεζμ, Νέμ Οίηοθμ – 

Λζιέκζ). 

Δπζπθέμκ, δ πενζμπή ηδξ Λαηςκίαξ δζαηνίκεηαζ βζα ηζξ θοζζηέξ μιμνθζέξ ηδξ ηαζ ηδκ πθμφζζα 

αζμπμζηζθυηδηα. Μάθζζηα, ηάπμζεξ πενζμπέξ έπμοκ εκηαπεεί ζημ δίηηομ Natura ςξ πενζμπέξ 

ζδζαίηενμο ηάθθμοξ. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε εδχ υηζ μθυηθδνδ δ πενζμπή ηδξ πενζμκήζμο ημο 

Σαζκάνμο έπεζ οπαπεεί ζε ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ (Natura 2000). Αλίγεζ επίζδξ κα ακαθενεεί υηζ 

δ Μάκδ απμηεθεί επίζδξ έκακ ηυπμ ιε πθμφζζμ ζζημνζηυ πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ, ζημ μπμίμ 

πνμζβνάθμκηαζ επίζδξ ημ ηάζηνμ ζημ Σδβάκζ, ημ Κάζηνμ ηδξ Κεθεθάξ, μ Παζζααάξ, ηαζ είκαζ 

βεβμκυξ υηζ έπεζ απμηεθέζεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ πυθμ έθλδξ πμθθχκ επζζηεπηχκ
473

. 
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 Πναθ. Εαθεζνμπμφθμο (επζι.), 2008, 13.- Γνδβμναηάηδξ 2011, 248 – 252.- Γηακημφκα 2013,  90 – 91.- Λάππα 

2016, 473 – 479.  
473

 «Γίηηοα Πμθζηζζηζηχκ Γζαδνμιχκ Μάκδξ», ακαηηήεδηε απυ : 
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%B9%CE%BA%CE%AE/ [Ζιενμιδκία πνυζααζδξ 15/5/2019].  
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Ξεπςνζζηήξ επίζδξ μιμνθζάξ είκαζ μζ πανάηηζεξ πενζμπέξ, υπςξ δ Μμκειααζία, ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ ηα πεδζκά ηιήιαηα ηδξ Λαηςκίαξ πμο εηηείκμκηαζ ακάιεζα ζημοξ μνεζκμφξ υβημοξ ημο 

Πάνκςκα ηαζ ημο Σατβέημο, ηαζ θηάκμοκ ιέπνζ ημκ ιοπυ ημο Λαηςκζημφ ηυθπμο. Οζ εηηάζεζξ 

αοηέξ είκαζ ηαηάζπανηεξ απυ πμνημηαθζέξ (ηάθα Λαηςκίαξ, πάνηδ) ηαζ εθαζυδεκηνα, πμο 

ακαδεζηκφμοκ ιε ημκ πζμ εκανβή ηνυπμ ημκ έκημκα αβνμηζηυ παναηηήνα ηδξ πενζμπήξ.  Άθθςζηε, 

ημ ζδζαίηενμ θοζζηυ ημπίμ ηδξ Λαηςκίαξ ελφικδζακ πμθθμί ζοββναθείξ ηαζ θμβμηέπκεξ πμο 

επζζηέθηδηακ ηδκ πενζμπή, ιε πνμελάνπμοζα ιμνθή ημκ Νίημ Καγακηγάηδ, μ μπμίμξ, 

βμδηεοιέκμξ απυ ηζξ ακηζεέζεζξ ηαζ ηζξ εκαθθαβέξ ημο, πάκημηε ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

πενζννέμοζα αηιυζθαζνα πμο ακαδίδεζ μ ζζημνζηυξ ημφημξ ηυπμξ, αθζένςζε πμθθέξ βναιιέξ ζηζξ 

ηαλζδζςηζηέξ ημο πενζβναθέξ
474

. Ηδζαίηενδξ μιμνθζάξ είκαζ επίζδξ μζ μζηζζιμί ηαζ ηάπμζεξ πυθεζξ 

ηδξ Λαηςκίαξ, ιε έιθαζδ ζηδκ πυθδ ηδξ πάνηδξ, ηδκ πνςηεφμοζα ημο κμιμφ, πμο είκαζ 

ηηζζιέκδ ζηδκ εφθμνδ ημζθάδα ημο πμηαιμφ Δονχηα. Ζ εέζδ ηδξ ιάθζζηα ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ 

πυθδ ηςκ ανπαίςκ ηαζ αογακηζκχκ πνυκςκ, ιε ζήια ηαηαηεεέκ ηδκ αηνυπμθδ ηδξ Ανπαίαξ 

πάνηδξ ηαζ ηδξ ιεηέπεζηα Βογακηζκήξ Λαηεδαζιμκίαξ, πμο ηαηέηηδζακ μζ Φνάβημζ ζππυηεξ ηδξ 

Γ΄ ηαονμθμνίαξ, ζδιαημδμηχκηαξ, ιε ηδκ ίδνοζδ ημο Μοζηνά, ημ ηέθμξ ηδξ ιαηναίςκδξ 

ζζημνίαξ ηδξ πυθδξ. 

πεηζηά ιε ηζξ αδοκαιίεξ πμο εκημπίγμκηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ Λαηςκίαξ, ιία απυ αοηέξ είκαζ δ 

πενζμνζζιέκδ ημονζζηζηή πνμαμθή ημο κμιμφ, ηαζ ηςκ ζοβηνζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ ημο. 

Απμηέθεζια ημο βεβμκυημξ αοημφ είκαζ υηζ δ Λαηςκία δεκ απμηεθεί πνμηεναζυηδηα ζηζξ 

επζθμβέξ ηςκ ημονζζηχκ, εκχ μπμζαδήπμηε ημονζζηζηή ηίκδζδ, ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ ηαηά ηφνζμ 

θυβμ, ζδιεζχκεηαζ ηονίςξ ζε πενζμπέξ υπςξ μ Μοζηνάξ ή δ Μμκειααζία. Δθθζπήξ ή 

απμζπαζιαηζηή είκαζ επίζδξ δ πνμαμθή ημο ζοκυθμο ηςκ ηάζηνςκ ηδξ Λαηςκίαξ, δεδμιέκμο 

υηζ δεκ οπάνπεζ ιέπνζ ζηζβιήξ έκαξ μθμηθδνςιέκμξ ζπεδζαζιυξ πνμαμθήξ ηαζ πνμχεδζήξ ημοξ. 

Ακηίεεηα, μπμζαδήπμηε πθδνμθυνδζδ πνμηφπηεζ ηονίςξ ιέζα απυ εκδιενςηζηά έκηοπα πμο 

αθμνμφκ ιειμκςιέκεξ πενζπηχζεζξ ικδιείςκ (Μοζηνάξ, Γενάηζ, Μμκειααζία), ζπμναδζηέξ 

δδιμζζεφζεζξ ζε εθδιενίδεξ, ηαεχξ ηαζ ακανηήζεζξ ζε ημπζηέξ ζζημζεθίδεξ ηςκ δήιςκ
475

, 

πνάβια πμο ζοκηείκεζ ζηδκ απμζπαζιαηζηή εζηυκα ηαζ ηδκ εθθζπή εκδιένςζδ ηςκ επζζηεπηχκ 

βφνς απυ αοηά. Καηά ζοκέπεζα, ιμθμκυηζ ηα ηάζηνα ημο Μοζηνά
476

 ηαζ ηδξ Μμκειααζίαξ
477

 

απμηεθμφκ ζδιακηζημφξ πυθμοξ έθλδξ επζζηεπηχκ, ηα οπυθμζπα ηάζηνα, αηυιδ ηαζ ακ έπμοκ 

εθεφεενδ είζμδμ, θαίκεηαζ κα ζδιεζχκμοκ παιδθή έςξ ηαζ ιδδαιζκή επζζηερζιυηδηα, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο ήδδ δζαιμνθςιέκμο ανπαζμθμβζημφ πχνμο ηδξ Καζηνμπμθζηείαξ 

ημο Γεναηίμο
478

. ε ημφημ αέααζα ζοκηείκεζ ηαζ δ ιέηνζα ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ πμθθχκ ελ 

αοηχκ, υπςξ ηα ηάζηνα ζημ Σδβάκζ ηαζ ζημ Πυνημ Κάβζμ, ηα μπμία, υπςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί, 

δεκ παίνμοκ ιέπνζ ζηζβιήξ ηδξ ίδζαξ ιεηαπείνζζδξ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ήδδ δζαιμνθςιέκμοξ 

πχνμοξ. ημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα είλμοιε λακά, ςξ ααζζηή αδοκαιία, υηζ δ ακαζηαθζηή ηαζ 

ανπζηεηημκζηή ηεηιδνίςζδ εκυξ ζδιακηζημφ ιένμοξ ημο ζοκυθμο ηςκ ηάζηνςκ είκαζ εθθζπήξ ή 

ακφπανηηδ, εκχ, ηαοηυπνμκα, βζα ηάπμζα απυ αοηά εηηνειεί αηυιδ δ εεζιζηή ημοξ πνμζηαζία, 
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ακαηηήεδηε απυ: http://www.statistics.gr/documents/20181/0186c494-37b5-427e-8259-a289fedc9fc1> 

[Ζιενμιδκία πνυζααζδξ 2/6/2019].  
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βεβμκυξ πμο θεζημονβεί ςξ ηνμπμπέδδ ηυζμ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδκ ελαβςβή 

αζθαθχκ ζοιπεναζιάηςκ υζμ ηαζ ζε μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα ακάδεζλήξ ημοξ. ηα αδφκαια 

ζδιεία εα ιπμνμφζαιε πζεακυκ κα εκηάλμοιε ηαζ ηδκ πςνζηή δζαζπμνά ηςκ ικδιείςκ, ηα μπμία 

είκαζ δζαζημνπζζιέκα ζηδκ επζηνάηεζα ημο κμιμφ, πμθθέξ θμνέξ ζε απμιμκςιέκεξ εέζεζξ (π.π. 

ηάζηνμ ζημ Σδβάκζ, ηάζηνμ Υεθιμφ), ιε ζοκέπεζα ηδκ αφλδζδ ηδξ δοζημθίαξ πνυζααζήξ ημοξ.  

Δπζπθέμκ, δ έθθεζρδ ζήιακζδξ ζε ανηεηά ικδιεία ηαζ δνυιμοξ, ηαεχξ ηαζ δ πενζμνζζιέκδ 

ημπμεέηδζδ πζκαηίδςκ εκδιένςζδξ επζθένεζ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ επζζηερζιυηδηα ημο 

πχνςκ, εκχ δ πνμαθδιαηζηή πνυζααζδ ζε ηάπμζα απυ αοηά δοζπεναίκεζ αηυιδ πενζζζυηενμ 

ηδκ ηαηάζηαζδ. Μία παναηηδνζζηζηή πενίπηςζδ απμηεθεί ημ Κάζηνμ ζημ Σδβάκζ, ημ μπμίμ 

ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ ιζζήξ χναξ πεγμπμνίαξ απυ ημκ μζηζζιυ Αβία Κονζαηή, εκχ ηδκ 

πνυζααζδ ζε αοηυ πανέπεζ έκα πςιάηζκμ ιμκμπάηζ πμο εηηζκεί απυ ημκ μζηζζιυ. Άθθδ ιία 

ζδιακηζηή αδοκαιία πμο ζοιαάθθεζ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ είκαζ ηα εθθζπή ζοβημζκςκζαηά 

ιέζα. Σμ ηφνζμ ιέζμκ ιεηαθμνάξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Λαηςκίαξ είκαζ ηα ΚΣΔΛ, ηα μπμία, εηηυξ 

ημο υηζ δεκ ηαθφπημοκ μθυηθδνδ ηδκ πενζμπή, δεκ πναβιαημπμζμφκ ακά ηαηηά πνμκζηά 

δζαζηήιαηα δνμιμθυβζα, εζδζηά ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ. Αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

Μοζηνά, πμο ζοβηεκηνχκεζ ορδθά πμζμζηά επζζηερζιυηδηαξ, ηα δνμιμθυβζα πμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ είκαζ πενζμνζζιέκα. Γεδμιέκμο ιάθζζηα υηζ ημ ζφκμθμ ηςκ ηάζηνςκ 

ανίζηεηαζ ζε απμιαηνοζιέκεξ ημπμεεζίεξ, ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ πνμζέββζζή ημοξ πνμτπμεέηεζ 

υπδια, δ ακεπανηήξ ζοβημζκςκία ή ηα ιεζςιέκα δνμιμθυβζα ζοκηείκμοκ ζηδκ απμιυκςζή ημοξ. 

Σέθμξ, ιεηαλφ ηςκ ιεζμκεηηδιάηςκ ηδξ πενζμπήξ, ζοβηαηαθέβεηαζ πζεακχξ ηαζ δ έθθεζρδ 

επανηχκ αλζυθμβςκ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ. Πένακ ηςκ πενζμπχκ ημο Μοζηνά, ηδξ 

Μμκειααζίαξ, ημο Γοεείμο ηαζ ηδξ Ανευπμθδξ, μζ οπυθμζπεξ οπμδμιέξ δζαηνίκμκηαζ βζα ηζξ 

παιδθέξ ημοξ πανμπέξ ηαζ οπδνεζίεξ.  

Χξ πνμξ ηζξ εοηαζνίεξ πμο δζαηνίκαιε, ακαθένμοιε ηαηανπάξ υηζ δ ακάπηολδ ημο 

πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ ζηδ Λαηςκία εα ιπμνμφζε κα ηαηαζηεί εθαθηήνζμ βζα ηδκ 

μθμηθδνςιέκδ πνμζηαζία ημο μπονςιαηζημφ ηδξ απμεέιαημξ
479

, ηάηζ πμο, υπςξ έπεζ ήδδ 

ζδιεζςεεί, πανμοζζάγεζ ιία άκζζδ ακηζιεηχπζζδ. Μέζς αοημφ δδθαδή εα ιπμνμφζε κα 

ελαζθαθζζηεί δ πνμζηαζία, δζαηήνδζδ ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ ηάζηνςκ, αθθά ηαζ δ έκηαλή ημοξ ζηδ 

ζφβπνμκδ γςή. Δπζπθέμκ, δ έκηαλδ ηςκ ικδιείςκ ζηδ γςή ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ, πμο απμηεθεί 

ααζζηυ γδημφιεκμ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, εα εκζζπφζεζ ζοκ ης πνυκς ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ 

ηαημίηςκ απέκακηζ ζε αοηά ηαζ ζοκεπαηυθμοεα εα επζθένεζ ηδκ εκενβυ ημοξ ζφιπναλδ ζηδκ 

πνμζπάεεζα δζάζςζδξ ηαζ δζαηήνδζδξ ηςκ ηάζηνςκ εζξ ημ δζδκεηέξ. Σαοηυπνμκα, δ ακάδεζλδ 

ηςκ ηάζηνςκ ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ δ πνμαμθή ημοξ ςξ ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ έκακηζ 

άθθςκ πενζμπχκ, ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ εηείκςκ βζα ηδκ 

επίηεολδ ιίαξ ημπζηήξ ακάπηολδξ οπυ υνμοξ αεζθμνίαξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ (δδιζμονβία κέςκ 

εέζεςκ ενβαζίαξ, επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, εκίζποζδ ημπζηήξ αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ 

η..ά)
480

. Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε εδχ υηζ ηα ηάζηνα βεκζηυηενα δζαεέημοκ έκα εονφ θάζια 

ημζκμφ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, ημ μπμίμ απανηίγεηαζ απυ επζζηήιμκεξ, πενζπαηδηέξ, ακαβκχζηεξ 

ηδξ ιεζαζςκζηήξ ζζημνίαξ ηαζ θάηνεζξ ημο είδμοξ. ηδκ Δθθάδα, ηα ηάζηνα οπήνλακ ηαζ 

ζοκεπίγμοκ κα απμηεθμφκ ζδιακηζημφξ πυθμοξ έθλδξ ηαζ ηυπμοξ πμο αζημφκ ζδζαίηενδ βμδηεία 

ζε πμθθμφξ επζζηέπηεξ. Μάθζζηα, ημ εκδζαθένμκ αοηυ εηδδθχκεηαζ ήδδ απυ ηζξ πνχηεξ 

δεηαεηίεξ ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα, υπμο ακαπηφπεδηε ηαζ ιία μθυηθδνδ ηαλζδζςηζηή 
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θμβμηεπκία βφνς απυ ηα ηάζηνα, ηδ θεβυιεκδ ηαζηνμθμβία, ιε ααζζημφξ εηπνμζχπμοξ ημοξ 

Φχηδ Κυκημβθμο, Αεδκά Σανζμφθδ, Η.Μ. Πακαβζςηυπμοθμ, Νίημ Καγακηγάηδ η.ά
481

.  

Δκ ηαηαηθείδζ, υζμκ αθμνά ηζξ απεζθέξ πμο δζαηνίκαιε, οπάνπμοκ πμθθμί πανάβμκηεξ, μζ 

μπμίμζ δφκαηαζ κα πνμλεκήζμοκ ζμαανά πνμαθήιαηα ζημ ιέθθμκ. οβηεηνζιέκα, δ απεζθή 

απχθεζαξ εκυξ ιένμοξ ημο μπονςιαηζημφ απμεέιαημξ, εθυζμκ δεκ παίνεζ ηδξ απαζημφιεκδξ 

πνμζηαζίαξ, είκαζ ιία πανάιεηνμξ πμο δεκ ιπμνεί κα αβκμδεεί. Άθθεξ πδβέξ ακδζοπίαξ 

εζηζάγμκηαζ ζηδκ έθθεζρδ μζημκμιζηχκ πυνςκ ηαζ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ ζηζξ ανιυδζεξ 

οπδνεζίεξ, ηαεχξ ηαζ ζημ εκδεπυιεκμ έθθεζρδξ ζεααζιμφ ζηδκ μνεμθμβζηή δζαπείνζζδ ηςκ 

ικδιείςκ. Δάκ ημ αάνμξ πέζεζ ζηδκ μζημκμιζηή ημοξ εηιεηάθθεοζδ, ηυηε οπάνπεζ ζαθήξ 

ηίκδοκμξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηάζεςκ ειπμνεοιαημπμίδζδξ, πμο ςξ θοζζηυ επαηυθμοεμ εα έπμοκ 

ηδκ αθθμίςζδ ηδξ αοεεκηζηυηδηαξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ. Ακηίζημζπα, δ έθθεζρδ δζαεέζζιςκ 

πυνςκ ηαζ ηαηανηζζιέκμο πνμζςπζημφ, πμο απμηεθμφκ ημοξ ηαηαθφηεξ ζε μπμζαδήπμηε 

πνμζπάεεζα δζαπείνζζδξ ηςκ ικδιείςκ, ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ακαζηαθηζηά πνμξ αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ.  Σέθμξ, ηνίζζιμ πανάβμκηα απμηεθεί δ εκδιένςζδ ηςκ ηαημίηςκ ιίαξ πενζμπήξ. 

πςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί, ιία μθμηθδνςιέκδ πνυηαζδ αλζμπμίδζδξ ηδξ πμθζηζζιζηήξ 

ηθδνμκμιζάξ, μθείθεζ κα πενζθαιαάκεζ ηαζ κα πνμαθέπεζ ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηδξ ημπζηήξ 

ημζκςκίαξ. Καηά ζοκέπεζα, εάκ μζ κηυπζμζ δεκ είκαζ ζςζηά εκδιενςιέκμζ ςξ πνμξ ηα μθέθδ πμο 

ιπμνμφκ κα απμημιίζμοκ απυ ηδ δζαπείνζζδ ημο πμθζηζζηζημφ ημοξ ηεθαθαίμο ή δεκ έπμοκ 

απμηηήζεζ ηδκ απαζημφιεκδ πμθζηζζηζηή παζδεία, ςξ απυννμζα ηδξ αθθδθεπίδναζήξ ημοξ ιε ηδκ 

πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά, ηυηε μπμζμδήπμηε εβπείνδια πνμζηαζίαξ ηαζ ακάδεζλδξ ημο 

ικδιεζαημφ απμεέιαημξ ηαζ, ηαη‟ επέηηαζδ δζαθφθαλήξ ημο, είκαζ ηαηαδζηαζιέκμ κα απμηφπεζ.  

Οζ βεκζηέξ αοηέξ δζαπζζηχζεζξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε υζα έπμοκ εζπςεεί ζημ πνμδβμφιεκμ 

ηεθάθαζμ, ηαηαδεζηκφμοκ υηζ, πανά ηδκ αλζυθμβδ πνμζπάεεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ κα 

ακαδεζπεεί δ ζδιαζία ηςκ ηάζηνςκ, ηαζ άνα δ πνμαμθή ιίαξ υπζ ζδζαίηενα βκςζηήξ ζζημνζηήξ 

πενζυδμο, έκα ζδιακηζηυ ηιήια ηςκ ηαηαθμίπςκ αοηχκ, ημ μπμίμ παναιέκεζ άβκςζημ ζημ εονφ 

ημζκυ, ηζκδοκεφεζ δοζηοπχξ κα παεεί. Σαοηυπνμκα, ηα πενζζζυηενα ηάζηνα δεκ ιπμνμφκ κα 

επζηεθέζμοκ ζηακμπμζδηζηά ηδ θεζημονβία ημοξ ςξ θμνείξ ζοθθμβζηήξ ικήιδξ βζα ημ βδβεκέξ 

ζημζπείμ, αθθά ηαζ ημοξ δζδαηηζημφξ-εηπαζδεοηζημφξ ζημπμφξ ημοξ, ελαζηίαξ ηδξ ηαηάζηαζδξ 

δζαηήνδζήξ ημοξ
482

. Καηά ζοκέπεζα, μζ κηυπζμζ αδοκαημφκ κα ακηζθδθεμφκ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ 

ημ «πμθζηζζηζηυ ημοξ πενζεπυιεκμ», κα ένεμοκ ζε επαθή ιε ημ πανεθευκ ημοξ ηαζ ζοκαηυθμοεα 

κα απμηηήζμοκ ιία ζοκείδδζδ ςξ πνμξ ηζξ πμθζηζζηζηέξ ηαζ ζζημνζηέξ ηαηααμθέξ ημο ηυπμο, πμο 

απμηέθεζε ζηαονμδνυιζ ηαζ πχνμ ζοκάκηδζδξ δφμ δζαθμνεηζηχκ ηυζιςκ. Τπυ αοηέξ ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ, βίκεηαζ ζαθέξ υηζ βζα κα ιπμνέζμοκ μζ ιειμκςιέκεξ αοηέξ θναβηζηέξ μπονχζεζξ 

κα πνμαάθμοκ ηδκ ζζημνία ημοξ ηαζ ηζξ αλίεξ πμο ειπενζέπμοκ - ημζκςκζηέξ, πμθζηζζηζηέξ, 

ζζημνζηέξ, αζζεδηζηέξ -, εα πνέπεζ κα πνμςεδεεί ζηαδζαηά απυ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ ιία 

ζεζνά πμζηίθςκ επειαάζεςκ (π.π. ακαζηαθή, ζοκηήνδζδ, απμηαηάζηαζδ, ακάδεζλδ)
483

. 

Μάθζζηα, δ μζημκμιζηή  ηάθορδ εκυξ ηέημζμο εβπεζνήιαημξ, πμο εα έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ 

πνμζηαζία ηαζ ακάδεζλδ ημο μπονςιαηζημφ ζοκυθμο, ιπμνεί κα ζηδνζπεεί ζε ηναηζημφξ πυνμοξ, 

ζε εονςπασηά πνμβνάιιαηα πμο πνδιαημδμημφκ ηέημζμο είδμοξ εκένβεζεξ ηαζ ζε πμνδβίεξ 

πμθζηχκ ή άθθςκ θμνέςκ
484

. 
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Πανάθθδθα, δεκ παναβκςνίγεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα ικδιεία αοηά εηηυξ απυ επζζηδιμκζηά, 

ζζημνζηά ηαζ ανπαζμθμβζηά ηεηιήνζα, ειπενζέπμοκ ηαζ μζημκμιζηέξ - ημονζζηζηέξ αλίεξ, πμο 

ιπμνμφκ κα ζοκηεθέζμοκ ζηδκ ακάπηολδ ιίαξ πενζμπήξ, απμηεθχκηαξ ιάθζζηα ημ ζοβηνζηζηυ 

πθεμκέηηδιά ηδξ
485

. Αοηυ ζδιαίκεζ ζηδκ πνάλδ υηζ, ιέζς ηδξ μνεήξ ηαζ ζοκεηήξ πνμαμθήξ ημο 

μπονςιαηζημφ ζοκυθμο ηαζ ιε ηδ ζφιπναλδ πμθθχκ ζοκηεθεζηχκ, ιπμνμφκ κα ηαηαζημφκ πυθμζ 

έθλδξ κέςκ μιάδςκ πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ζηαδζαηά εοκμσηέξ ζοκεήηεξ 

βζα ηδκ επίηεολδ πμθζηζζηζηήξ ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ημπζηήξ ακάπηολδξ. Ήδδ πνμξ αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηζκμφκηαζ μζ δζαπεζνζζηέξ ηςκ ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ημο Γεναηίμο, ημο Μοζηνά, 

ηαζ ηδξ Μμκειααζίαξ (ΔΦΑΛΑΚ), μζ μπμίμζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα δζμνβακχκμοκ πμζηίθεξ 

δνάζεζξ, αθθά ηαζ ηαθθζηεπκζηέξ εηδδθχζεζξ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ πνμαμθήξ ημοξ ηαζ, ηαη‟ 

επέηηαζδ, ηδκ πνμζέθηοζδ πενζζζυηενςκ επζζηεπηχκ. Οζ δφμ ιάθζζηα ηεθεοηαίμζ πχνμζ, μ 

Μοζηνάξ ηαζ δ Μμκειααζία, απμηεθμφκ πνμζθζθή πνμμνζζιυ βζα ημοξ ημονίζηεξ εδχ ηαζ 

δεηαεηίεξ, ελαζηίαξ ηδξ ακαβκςνζζζιυηδηάξ ημοξ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επίζηερδ ζηα 

ιμκαδζηά ικδιεία θοζζημφ ηάθθμοξ, ηα ζπήθαζα ημο Γονμφ, ηα μπμία πνμζεθηφμοκ επίζδξ εζξ 

αάεμξ πνυκμο  πθήεμξ επζζηεπηχκ. 

Δπζπθέμκ ημ βεβμκυξ υηζ ηα ικδιεία ανίζημκηαζ ιέζα ζε έκα πενζαάθθμκ θοζζημφ ηάθθμοξ, 

ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εββφηδηά ημοξ ιε παναδμζζαημφξ μζηζζιμφξ, πμο μζ πενζζζυηενμζ, εηηυξ 

υηζ απμηεθμφκ πυθμοξ έθλδξ ημονζζηχκ, δζαεέημοκ ηαζ ηαηαθφιαηα, απμηεθμφκ ιία ζδιακηζηή 

πανάιεηνμ βζα ηδκ πνμαμθή ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ηδξ θοζζμβκςιίαξ ηδξ Λαηςκίαξ, αθθά ηαζ ηδκ 

αφλδζδ ηδξ επζζηερζιυηδηάξ ημοξ. ζμκ αθμνά ημ δεφηενμ ζηέθμξ, δ ζοκεπήξ ακααάειζζδ ημο 

μδζημφ δζηηφμο, ημ μπμίμ ελαζθαθίγεζ ηδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζηα πενζζζυηενα ηάζηνα, 

ζοκεζζθένεζ επίζδξ ηα ιέβζζηα πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ
486

.   

Δηηζκχκηαξ θμζπυκ απυ ηζξ δζαπζζηχζεζξ αοηέξ ηαζ έπμκηαξ ςξ βκχιμκα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ 

ηάζηνςκ ςξ ζοκυθμο, πνμηεζιέκμο κα πνμαθδεεί ημ ημιιάηζ αοηυ ηδξ ζζημνζηήξ πανάδμζδξ ηδξ 

Λαηςκίαξ αθθά ηαζ μ ίδζμξ μ ηυπμξ, πνμηείκμκηαζ ηα ελήξ: α) Γνμιμθυβδζδ εεζιζηχκ ιέηνςκ 

βζα ηα ηάζηνα πμο δεκ έπμοκ ηδνοπηεί ςξ ικδιεία, α) εηπυκδζδ ιεθεηχκ ηαζ επζζηδιμκζηή 

ηεηιδνίςζδ ηςκ ηάζηνςκ, β) ήπζα ακάδεζλδ πμο εα πενζθαιαάκεζ εηηεηαιέκμοξ ηαεανζζιμφξ 

ημο εζςηενζημφ ηςκ ηάζηνςκ ηαζ ημο πενίβονμφ ημοξ, ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ ηαζ  ζηενεχζεζξ, 

δζαιυνθςζδ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο, ακααάειζζδ ηςκ δζαδνμιχκ πνυζααζδξ ηαζ  

ημπμεέηδζδ εκδιενςηζηχκ πζκαηίδςκ ζε ηάεε ηάζηνμ, β) ημπμεέηδζδ επανημφξ ζήιακζδξ 

ζημοξ δνυιμοξ πμο μδδβμφκ ζηα ηάζηνα ηαζ ηέθμξ δ) αλζμπμίδζδ ημο μπονςιαηζημφ απμεέιαημξ 

ιέζς ηδξ δζηηφςζδξ ηςκ ηάζηνςκ ηδξ Λαηςκίαξ, πμο εα έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ ακάδεζλδ ιίαξ 

θζβυηενμ βκςζηήξ ζζημνζηήξ πηοπήξ ηδξ πενζμπήξ, αοηήξ ηδξ Φναβημηναημφιεκδξ Λαηςκίαξ
487

. 

Ζ μνεή εθανιμβή ηδξ δζηηφςζδξ ηςκ ηάζηνςκ πνμτπμεέηεζ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ 

πνμακαθενεέκηςκ πνμηάζεςκ, αθθά ηαζ ηδ ζοιιεημπή υθςκ ηςκ θμνέςκ (ΟΣΑ, Ανπαζμθμβζηή 

Τπδνεζία, ζδζςηζηή πνςημαμοθία, ηίκδζδ πμθζηχκ).  

 

4.2.3. Ππόηαζη σάπαξηρ ενόρ δικηύος θπάγκικυν κάζηπυν και πολιηιζηικών 

διαδπομών με θεμαηικό άξονα ηο μνημειακό απόθεμα ηηρ Λακυνίαρ 

 

ημ πνμακαθενεέκ πθαίζζμ δζαηφπςζδξ πνμηάζεςκ, πνμηείκεηαζ εδχ μ ζπεδζαζιυξ εκυξ δζηηφμο 

ηάζηνςκ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ πνμαμθή ηαζ ενιδκεία ημο ζδιακηζημφ αοημφ 
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ηεθαθαίμο, αθθά ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ημο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ. Σμ δίηηομ εα απμηεθείηαζ απυ 

επζιένμοξ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ, έκα απυ ηα πζμ δζαδεδμιέκα ενβαθεία δζαπείνζζδξ ηαζ 

αλζμπμίδζδξ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ εκυξ ηυπμο
488

, μζ μπμίεξ εα απεοεφκμκηαζ ηυζμ ζημοξ 

ίδζμοξ ημο ηαημίημοξ υζμ ηαζ ζε επζζηέπηεξ, πμο έπμοκ εζδζηά εκδζαθένμκηα (επζζηήιμκεξ, 

πενζπαηδηέξ, θάηνεζξ ημο είδμοξ). Οζ δζαδνμιέξ αοηέξ εα έπμοκ ηδ δοκαιζηή κα εκηαπεμφκ ηαζ 

ζηδκ εηπαζδεοηζηή δναζηδνζυηδηα, δεδμιέκμο υηζ δ εκδιένςζδ ηαζ δ ηαθθζένβεζα ηςκ κέςκ 

απμηεθεί ηδκ ηφνζα ηαζ ααζζηή πανάιεηνμ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηαζ αζςζζιυηδηα μπμζμοδήπμηε 

εβπεζνήιαημξ, ζοκαθμφξ ιε ηδκ πνμζηαζία ημο πμθζηζζηζημφ ηεθαθαίμο ηαζ, ηαηυπζκ, ηδκ 

αλζμπμίδζή ημο. 

Ακαθοηζηυηενα, ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ, δ ηεκηνζηή ζδέα είκαζ 

δ πάναλδ ιίαξ πμνείαξ ζε επζθεβιέκμοξ ζηαειμφξ ηάζηνςκ, δ μπμία δεκ εα απμηεθεί ιία 

ηθαζζηή πενζήβδζδ, ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα ημο ιαγζημφ ημονζζιμφ, αθθά εα θεζημονβεί ςξ 

ενβαθείμ ακαηάθορδξ ηαζ ενιδκείαξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ
489

. οβηεηνζιέκα, ημ γδημφιεκμ 

είκαζ κα απμηεθέζμοκ μζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ έκα ζπήια δζαζφκδεζδξ ημπζηχκ ικδιείςκ 

(δίηηομ) ζζημνζηήξ ηαζ ανπαζμθμβζηήξ ζδιαζίαξ, ιέζς ημο μπμίμο εα πανμοζζάγεηαζ ζοκμθζηά δ 

ζζημνία ηδξ αναπφαζαξ θναβηζηήξ ηονζανπίαξ ζηδ Λαηςκία (ηζηνξηθέο/ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο 

δηαδξνκέο)
490

. Βέααζα, υπςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί ζηα παναπάκς ηεθάθαζα, δ πενίμδμξ ηδξ 

Φναβημηναηίαξ ζηδκ πενζμπή αοηή πανμοζζάγεζ ανηεηά ζζημνζηά ηεκά ηαζ δοζημθίεξ ςξ πνμξ 

ηδκ ένεοκά ηδξ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ πενζμπέξ, δεδμιέκμο υηζ αθεκυξ δ πθδνμθυνδζδ απυ ηζξ 

βναπηέξ ιανηονίεξ είκαζ ιενζηή ηαζ απμζπαζιαηζηή ηαζ αθεηένμο επεζδή δ ανπαζμθμβζηή ένεοκα 

δεκ έπεζ πνμπςνήζεζ ζημ ζφκμθμ ηςκ πθέμκ ακηζπνμζςπεοηζηχκ ηδξ ηαηαθμίπςκ, δδθαδή ηςκ 

ηάζηνςκ. ε ημφηδ ηδ δοζημθία ζοκηείκεζ αέααζα ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηάπμζα ηάζηνα ζχγμοκ 

ιυκμκ ίπκδ ηδξ ανπζηήξ ημοξ ιμνθήξ, εθυζμκ πνδζζιμπμζήεδηακ αδζάθεζπηα ημοξ ηαημπζκμφξ 

αζχκεξ, εκχ ζε ηάπμζα άθθα παναιέκεζ αηυιδ ηαζ ζήιενα πνμαθδιαηζηή δ ηαφηζζή ημοξ, ςξ 

απυννμζα ηδξ απμοζίαξ ανπαζμθμβζηήξ ηαζ ανπζηεηημκζηήξ ηεηιδνίςζδξ. Δκημφημζξ, ηα ιέπνζ 

ηχνα δεδμιέκα, πμο ακηθμφκηαζ ηονίςξ ιέζα απυ ηζξ αθδβδιαηζηέξ ηαζ ανπεζαηέξ πδβέξ, ηα 

πενζδβδηζηά ηείιεκα, ηδκ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία, ηζξ αοημρίεξ ηαζ ηδκ ένεοκα πμο έπεζ 

δζελαπεεί ζε ιειμκςιέκα ικδιεία ηδξ Λαηςκίαξ, πάκημηε ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ένεοκα πμο 

αθμνά ημ ζφκμθμ ημο Πνζβηζπάημο, αθθά ηαζ ημο εθθαδζημφ πχνμο εκ βέκεζ, επζηνέπμοκ ηδ 

ζηζαβνάθδζδ ηςκ κέςκ ζοκεδηχκ πμο επζηνάηδζακ ζημκ πχνμ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμζέββζζδ ημο 

κέμο δοηζημφ πκεφιαημξ πμο ειθακίζηδηε ζηα άθθμηε αογακηζκά εδάθδ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, 

ζηυπμξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ είκαζ κα ακαδείλμοκ ιία πενίμδμ, δ μπμία δεκ είπε ηζκήζεζ 

ιέπνζ πνυζθαηα ημοθάπζζημκ, ημ εονφηενμ εκδζαθένμκ ημο εθθδκζημφ ηαηά ηακυκα ημζκμφ ηαζ, δ 

μπμία είπε «απμημπεί» απυ ημ ζζημνζηυ ζοκεπέξ ηδξ πενζμπήξ αθθά ηαζ απυ ηδκ ζζημνία ημο 

εθθαδζημφ πχνμο εκ βέκεζ, οπυ ηδκ έκκμζα  υηζ δεκ ακαβκςνίγμκηακ ή υηζ δεκ βζκυηακ απμδεηηή 

ςξ ηιήια ηδξ εθθδκζηήξ ζζημνζηήξ πανάδμζδξ ζημ ζοθθμβζηυ αζοκείδδημ ημο Νεμέθθδκα, 

ελαζηίαξ ημο θυαμο ημο βζα αθθμίςζδ ηδξ ηαοηυηδηάξ ημο, υπςξ ηδ δζαηφπςζε μ Καγακηγάηδξ. 

Δλάθθμο, δ αιθζζδιία αοηή παναηηδνίγεζ υθδ ηδκ ροπμζφκεεζδ ημ Νεμέθθδκα, μ μπμίμξ, 

δζπαζιέκμξ ςξ πνμξ ημ πμφ ακήηεζ ηαζ ακαγδηχκηαξ ηδκ ηαοηυηδηά ημο ακάιεζα ζε Ακαημθή ηαζ 

Γφζδ, δεκ ηαηυνεςζε κα απμηηήζεζ μοζζαζηζηή επαθή ιε ημ πανεθευκ ημο
491

. ε ημφηδ ηδκ 

«πανάθεζρδ» ζοκέηεζκακ αέααζα ηαζ μζ εηάζημηε ζδεμθμβίεξ, απυ ηδκ ίδνοζδ ημο κεμεθθδκζημφ 
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ηνάημοξ ηαζ ελήξ, πμο ακαγδημφζακ ζδεχδδ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ ζημ 

ιαηνζκυ ανπαζμεθθδκζηυ πανεθευκ, ιε απμηέθεζια ηδκ απαλίςζδ ημο ιεζαζςκζημφ 

πανεθευκημξ
492

. Δκημφημζξ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα δ εζηυκα αοηή έπεζ αθθάλεζ, εθυζμκ έπμοκ 

ηαηαβναθεί ζδιακηζηέξ πνμζπάεεζεξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ επζζηδιυκςκ, χζηε κα ακαδεζπεεί ημ 

παναιεθδιέκμ ηαζ παναβκςνζζιέκμ ιεζαζςκζηυ πανεθευκ ηδξ Δθθάδαξ ζημ ζφκμθυ ημο.   

Χξ εη ημφημο, αοηέξ μζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ εα έπμοκ ςξ ηεκηνζηυ άλμκα ηαζ ααζζηυ ζηυπμ 

ηδκ ακάδεζλδ υρεςκ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ πενζυδμο αοηήξ, ηδκ ζπκδθάηδζδ ηςκ απμηοπςιάηςκ ηδξ 

ζζημνζηήξ πανμοζίαξ ηςκ Φνάβηςκ ζηδκ πενζμπή, αθθά ηαζ ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ κέςκ 

δοηζηχκ ζπδιάηςκ, υπςξ ηδξ μζηζζηζηήξ, μζημκμιζηήξ, αιοκηζηήξ ηαζ δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ, 

πμο εζζήπεδζακ ζηδκ επζηνάηεζα ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ιε ζδιείμ ακαθμνάξ ηα 

ίδζα ηα ηάζηνα.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηζκμφιεκμζ ιέζα ζημ πκεφια αοηυ, ζηυπμξ είκαζ κα ακαδεζπεεί ημ κέμ 

πνυηοπμ θεμοδανπζηήξ μνβάκςζδξ πμο εζζάβεηαζ ζηα εδάθδ ηδξ Λαηςκίαξ ζφιθςκα ιε ημ 

δοηζηυ ζφζηδια εεζιχκ, ηαεχξ ηαζ μζ αθθαβέξ πμο οθίζηαηαζ δ πενζμπή ζε υθα ηα επίπεδα, ιε 

βκχιμκα πάκηα ηδκ εβηαείδνοζδ ημο ημζκςκζημφ, μζημκμιζημφ ηαζ δζμζηδηζημφ ζφζηδια ηδξ 

θεμοδανπίαξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ζηυπμξ είκαζ κα πνμαθδεμφκ ηαζ ηα ίδζα ηα μπονςιαηζηά 

ένβα, δίκμκηαξ έιθαζδ ζε δζάθμνα παναηηδνζζηζηά ημοξ, υπςξ δ ανπζηεηημκζηή ημοξ 

ιμνθμθμβία ηαζ ηοπμθμβία, υπμο αοηή δζαηδνείηαζ, μζ θεζημονβίεξ ημοξ, δ ημπμβναθία ηαζ δ 

ζηναηδβζηή ημοξ ζδιαζία, δ ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ εββφηενδ ηαζ εονφηενδ πενζμπή ζηδκ μπμία 

εκηάζζμκηαζ, αθθά ηαζ δ δζαπνμκζηή αλία ημοξ ζηδκ πμνεία ημο ζζημνζημφ πνυκμο
493

. Κονίςξ 

υιςξ ιαξ εκδζαθένεζ κα ακαδεζπεεί ηαζ δ ζοιαμθζηή δζάζηαζδ ηςκ ηάζηνςκ, εθυζμκ 

απμηέθεζακ ηα ηαεαοηυ ζφιαμθα ημο κέμο ηαεεζηχημξ, αθθά ηαζ πυθμοξ ακηζπανάεεζδξ ιεηαλφ 

ηςκ ηαηαηηδηχκ ηαζ ηςκ δηηδιέκςκ. Δπζπνυζεεημ γδημφιεκμ απμηεθεί επίζδξ δ ακάδεζλδ ημο 

πθμφζζμο πμθζηζζιζημφ απμεέιαημξ, ηαεχξ ηαζ ημο θοζζημφ ημπίμο ηδξ Λαηςκίαξ, πμο μ νυθμξ 

ημο οπήνλε  πάκηα ηαηαθοηζηυξ ζηδκ ελέθζλδ ηαζ δζαιυνθςζδ ηδξ θοζζμβκςιίαξ ημο ηυπμο.  

ζμκ αθμνά ζηδκ οθμπμίδζδ ηςκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ, εα πνέπεζ κα ακαθένμοιε εδχ υηζ 

θήθεδηε ηαηανπάξ οπυρδ δ πςνζηή δζαζπμνά ηςκ ικδιείςκ, μζ ιεβάθεξ απμζηάζεζξ ηαζ μ 

πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πνμζέββζζή ημοξ. Τπυ αοημφξ ημοξ υνμοξ, θμζπυκ, μζ 

πνμηεζκυιεκεξ δζαδνμιέξ πναβιαημπμζμφκηαζ ιυκμ ιε υπδια, εκχ δ πανμοζίαζδ ηςκ ηάζηνςκ 

εα βίκεζ ιε αάζδ ηονίςξ ηα βεςβναθζηά/ζζημνζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηυπμο. Δπζπθέμκ, θυβς 

αηνζαχξ ηςκ ιεβάθςκ πζθζμιεηνζηχκ απμζηάζεςκ πμο πνέπεζ κα δζακφζεζ μ επζζηέπηδξ αθθά ηαζ 

ηδξ δοζημθίαξ κα πναβιαημπμζδεεί μπμζαδήπμηε δζαδνμιή ιέζα ζε ιία διένα, 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ δζαδνμιέξ παναδμζζαημί μζηζζιμί ηαζ πςνζά, πμο πνμζθένμκηαζ βζα 

ζηάζδ αθθά ηαζ βζα δζακοηηένεοζδ. Έηζζ, ιε αοηυ ημκ ηνυπμ εα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα μ 

επζζηέπηδξ κα βκςνίζεζ, εηηυξ απυ ηζξ θοζζηέξ μιμνθζέξ ημο ηυπμο, ηδ ιμκαδζηή παναδμζζαηή 

ανπζηεηημκζηή, ηδκ ημπζηή ημογίκα ηαζ ηδκ πανάδμζδ ημο ηυπμο εκ βέκεζ, δ μπμία δζαθένεζ απυ 

πενζμπή ζε πενζμπή. Σέθμξ ζηζξ δζαδνμιέξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηάπμζεξ πνμαζνεηζηέξ 

ζηάζεζξ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ζζημνζηά ιε ηδκ πενίμδμ πμο ελεηάγμοιε ή ειπθμοηίγμοκ ημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ ενιδκεοηζηήξ πνμζέββζζδξ
494

.  
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1. Μςζηπάρ – Γεπάκι – Μονεμβάζια – Παζζαβάρ (Δικ. 64) 

Ζ πνχηδ πμθζηζζηζηή δζαδνμιή ζοκδέεζ ηα ηάζηνα ημο Μοζηνά, ημο Γεναηίμο, ηδξ 

Μμκειααζίαξ ηαζ ημο Παζζααά. Πνυηεζηαζ βζα ιία αθοζίδα ηάζηνςκ πμο δ πανμοζία ημοξ 

ελαζθάθζζε ηδκ ειπέδςζδ ηδξ ηονζανπίαξ ηςκ Φνάβηςκ ζηα εδάθδ ηδξ Λαηςκίαξ, εκχ ιέζα 

απυ ηδ δζαζφκδεζή ημοξ μ επζζηέπηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαηαθφρεζ ηδκ θοζζηή μιμνθζά 

ηςκ εηηεηαιέκςκ εφθμνςκ εηηάζεςκ ηδξ πεδζάδαξ ημο Δονχηα ηαζ ημο Έθμοξ, πμο εηηείκμκηαζ 

ακάιεζα ζημοξ μνεζκμφξ υβημοξ ημο Πάνκςκα ηαζ ημο Σατβέημο.  

Ζ πνχηδ δζαδνμιή εα εηηζκεί απυ ημκ Μοζηνά,  ημ πνμζςπζηυ θέμοδμ ημο Γμοθζέθιμο 

Βζθθεανδμοΐκμο. Σμ ηάζηνμ πςνμεεηείηαζ ζηδκ ημνοθή ημο μιχκοιμο θυθμο - πνυαμοκμο ημο 

Σατβέημο, πμο ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ πενίπμο 6 πζθζμιέηνςκ αμνεζμδοηζηά ηδξ ζφβπνμκδξ 

πάνηδξ ηαζ ζε άιεζδ βεζηκίαζδ ιε ημκ ζφβπνμκμ μζηζζιυ ημο Μοζηνά, εκχ δ πνυζααζδ ζε 

αοηυ βίκεηαζ είηε ιέζς ηδξ εεκζηήξ μδμφ Καθαιάηαξ – πάνηδξ ηαζ εκ ζοκεπεία ηδξ επανπζαηήξ 

μδμφ ηαφνμο – Γνμζμπδβήξ (πςνζυ Σνφπδ), είηε ιέζς ηδξ εεκζηήξ μδμφ πάνηδξ – Μοζηνά. 

Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ, μζ μπμίεξ μδδβμφκ ζηδκ είζμδμ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζηδ δεφηενδ πφθδ πμο ανίζηεηαζ ζημ ακχηενμ επίπεδμ ημο θυθμο, εα πνέπεζ κα 

βίκεζ πνήζδ μπήιαημξ, επεζδή μ δνυιμξ είκαζ ιαηνφξ ηαζ ακδθμνζηυξ. Φεάκμκηαξ εηεί, μ 

επζζηέπηδξ ιπμνεί κα αθήζεζ ημ ηνμπμθυνμ υπδια έλς αηνζαχξ απυ ημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ ηαζ 

κα ζοκεπίζεζ πεγυξ. Αθμφ πενζδζααεί ηδκ πφθδ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο, αημθμοεεί ζηδ 

ζοκέπεζα δ ακάααζδ πνμξ ηδκ ημνοθή ημο θυθμο ημο Μοζηνά, απ‟ υπμο έπεζ ηδ δοκαηυηδηα 

ηακείξ κα αηεκίζεζ ημκ επζαθδηζηυ Σαΰβεημ, πμο ορχκεηαζ πάκς απυ ηδκ ημζθάδα ημο Δονχηα, 

ηδκ Κμίθδ Λαηεδαίιμκμξ, αθθά ηαζ ηδκ ίδζα ηδκ πυθδ πμο απθχκεηαζ παιδθυηενα (Δικ. 65). Ζ 

δζαδνμιή πναβιαημπμζείηαζ ιέζς εκυξ θζευζηνςημο ηθζιαηςημφ δνυιμο, πμο ανίζηεηαζ 

παναπθεφνςξ ηςκ εηδμηδνίςκ ηαζ μδδβεί ζηδκ είζμδμ ημο ηάζηνμο.  Ζ δζάνηεζα ακάααζδξ απυ 

ηδκ είζμδμ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο έςξ ηδκ πφθδ ημο ηάζηνμο ηοιαίκεηαζ πενίπμο ζηα 10΄ 

θεπηά. 

πςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί, δ μπφνςζδ ημο ηάζηνμο απμηεθείηαζ απυ δφμ λεπςνζζημφξ 

μπονςιαηζημφξ πενζαυθμοξ, πμο ακαπηφζζμκηαζ ζε δζαθμνεηζηά ορμιεηνζηά επίπεδα, εκχ 

επζημζκςκμφκ ιεηαλφ ημοξ ιε εζςηενζηή πφθδ. Οζ πνυζθαηεξ ενβαζίεξ απμηαηάζηαζδξ έθενακ 

ζημ θςξ ηαηάθμζπα ηηζζιάηςκ ηαζ ηιήιαηα ηςκ ηεζπχκ, πμο μζ επζπχζεζξ είπακ ηαθφρεζ, εκχ 

επζαεααίςζακ ηδ ζοκεπή πνήζδ ημο πχνμο απυ ηζξ απανπέξ ακίδνοζδξ ημο ηάζηνμο απυ ημκ 

Βζθθεανδμοΐκμ έςξ ηαζ ηα ηέθδ ζπεδυκ ηδξ Σμονημηναηίαξ. ημ πνχημ επίπεδμ, μ επζζηέπηδξ, 

αθμφ ακηζηνίζεζ ηαηανπάξ ηα ηείπδ ιε ηζξ επάθλεζξ, πενζδβείηαζ ακάιεζα ζε θείρακα ηηζζιάηςκ, 

πμο θεζημονβμφζακ πζεακυκ ςξ μζηίεξ ηδξ θνμονάξ ηαζ ηδξ δζμίηδζδξ. ημ δεφηενμ επίπεδμ, μ 

επζζηέπηδξ ιπμνεί κα απμηηήζεζ ιία αίζεδζδ ηςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ ηςκ Φνάβηςκ 

ηαηαηηδηχκ, πενπαηχκηαξ πάκς ζημκ πενίδνμιμ ιε ηζξ μδμκηςηέξ επάθλεζξ, ακάιεζα ζηα 

απμιεζκάνζα ηςκ εηηθδζζχκ, ηαζ ηαηαθήβμκηαξ ζημκ πφνβμ (donjon) πμο απμηεθμφζε ημ 

ηεθεοηαίμ ηαηαθφβζμ άιοκαξ ηαζ πανάθθδθα ημ εκδζαίηδια ημο ζδζμηηήηδ ή δζμζηδηή ημο 

ηάζηνμο.  

Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πενζήβδζδξ ζημ ηάζηνμ, δ δζαδνμιή ζοκεπίγεζ ζηα επμκμιαγυιεκα 

παθάηζα ημο Μοζηνά, πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πθαβζά ημο θυθμο, ζημ πθάηςια εκυξ απυημιμο 

ανάπμο (Δικ. 66). Μμθμκυηζ πνυηεζηαζ βζα ιεηαβεκέζηενα ηηίζιαηα, πμο ακάβμκηαζ ζε 

ιεηαβεκέζηενμοξ ημο ηάζηνμο οζηενμαογακηζκμφξ πνυκμοξ, δ ακέβενζδ εκυξ ηιήιαημξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα εκυξ δζχνμθμο ηηδνίμο απμδίδεηαζ ίζςξ ζημοξ Φνάβημοξ. Απυ εηεί, αθμφ 

αημθμοεήζεζ ηακείξ ημ θζευζηνςημ ιμκμπάηζ πμο μδδβεί ζηα εηδμηήνζα ηδξ πάκς πφθδξ, εα 

ελέθεεζ απυ ημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ.  
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Ζ δζαδνμιή ζοκεπίγεζ ζημκ παναδμζζαηυ δζαηδνδηέμ μζηζζιυ ημο Νέμο Μοζηνά, πμο 

απθχκεηαζ ζηζξ οπχνεζεξ ημο θυθμο. Ζ ακάπηολδ ημο μζηζζιμφ ζοζπεηίγεηαζ ηονίςξ ιε ηζξ 

ζζημνζηέξ εηείκεξ ελεθίλεζξ πμο ζδιεζχεδηακ ζηδκ πενζμπή ζηζξ ανπέξ ημο 19
μο

 αζχκα, υηακ ημ 

κέμ εθθδκζηυ ηνάημξ πνμπχνδζε ζηδκ επακίδνοζδ ηδξ πάνηδξ, επάκς ζηα ενείπζα ηδξ ανπαίαξ 

ηαζ ιεζαζςκζηήξ πυθδξ. Μέζα ζημ ζζημνζηυ αοηυ ηθίια, μζ πενζζζυηενμζ ηάημζημζ ημο Μοζηνά 

άνπζζακ ααειζαία κα εβηαηαθείπμοκ ηζξ εζηίεξ ημοξ, βζα κα εβηαηαζηαεμφκ ζηδ κέα πυθδ, εκχ 

ηάπμζμζ άθθμζ επέθελακ ημκ μζηζζιυ πμο είπε ήδδ ανπίζεζ κα δζαιμνθχκεηαζ θίβα πνυκζα 

κςνίηενα ζηζξ πθαβζέξ ημο θυθμο, βφνς απυ έκακ πνμτπάνπμκηα πονήκα ημο 18
μο

 αζχκα
495

. Ο 

Νέμξ Μοζηνάξ απμηεθεί ζήιενα έκακ βναθζηυ μζηζζιυ, πμο ημζιείηαζ απυ πθδεχνα 

παναδμζζαηχκ ανπμκηζηχκ ηαζ εηηθδζζχκ ημο 19
μο

 αζχκα ηαζ ελήξ. Μάθζζηα, ηζξ ηεθεοηαίεξ 

δεηαεηίεξ έπεζ ελεθζπεεί ζε έκακ ζδιακηζηυ ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ, ελαζηίαξ ηδξ βεζηκίαζήξ ημο 

ιε ημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ. ηδκ πενζμπή οπάνπμοκ λεκχκεξ ηαζ εζηζαηυνζα, εκχ ζηδκ πθαηεία 

ιπμνεί μ επζζηέπηδξ κα απμθαφζεζ ηδκ ζοκηνμθζά κηυπζςκ ηαζ λέκςκ επζζηεπηχκ, δμηζιάγμκηαξ 

κηυπζα παναδμζζαηά πνμσυκηα.  Άλζμ επίζδξ ακαθμνάξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ζημκ Νέμ Μοζηνά  

θζθμλεκείηαζ ημ Ηκζηζημφημ Ένεοκαξ Βογακηζκμφ Πμθζηζζιμφ (ΗΝΔΒΤΠ), πμο ζδνφεδηε ζηα ηέθδ 

ημο 2000, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιεβάθδ ειπμνμπακήβονδ πμο πναβιαημπμζείηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 

επηειανίμο.  

Ο επυιεκμξ ζηαειυξ ηδξ δζαδνμιήξ είκαζ ημ Κάζηνμ ημο Γεναηίμο. Αημθμοεχκηαξ θμζπυκ 

ημκ ηεκηνζηυ δνυιμ πάνηδξ – Μοζηνά, ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ηδ πάνηδ, ηαζ αθμφ θηάζεζ μ 

επζζηέπηδξ ζηδκ πυθδ, εα πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ ηδκ έλμδμ πνμξ ηδκ Αεήκα ηαζ εκ ζοκεπεία κα 

ζηνίρεζ πνμξ ηδκ επανπζαηή μδυ πάνηδξ – Αβίμο Γδιδηνίμο.  

ημ πθαίζζμ ςζηυζμ αοηυ εα ιπμνμφζακ κα πνμζηεεμφκ ζηδ δζαδνμιή δφμ πνμαζνεηζηέξ 

ζηάζεζξ ζηδκ πυθδ ηδξ πάνηδξ ηαζ ζημκ πμηαιυ Δονχηα. Δζδζηυηενα, δ πνχηδ επίζηερδ αθμνά 

ηδκ αηνυπμθδ ηδξ ιεζαζςκζηήξ πάνηδξ, ηδκ μπονςιέκδ πυθδ ηδξ Λαηεδαζιμκίαξ («κεγάιε 

ρώξα ἦηνλ, κὲ πύξγνπο θαὶ κὲ ηεηρία, ὅια κὲ ηό ρνξῆγη…»), δ μπμία ήηακ απυ ηζξ θίβεξ 

πενζπηχζεζξ πυθεςκ πμο ακηέηαλακ ζεεκανή άιοκα απέκακηζ ζηδκ ζθμδνή πμθζμνηία ηςκ 

Φνάβηςκ. Δκημφημζξ, δ πυθδ παναδυεδηε ηεθζηά, εκχ δ ίδνοζδ ανβυηενα ηδξ Καζηνμπμθζηείαξ 

ημο Μοζηνά, ζηδκ μπμία ανήηακ ηαηαθφβζμ μζ ηάημζημζ ηδξ Λαηεδαίιμκμξ, ζήιακε ημ ηέθμξ ηδξ 

ιαηνάξ ζζημνζηήξ πμνείαξ ηδξ. Δίκαζ ηηζζιέκδ ζε παιδθυ θυθμ πθδζίμκ ημο πμηαιμφ Δονχηα 

ηαζ ανίζηεηαζ ζημ αυνεζμ άηνμ ηδξ πυθδξ, υπμο μ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα αθήζεζ ημ υπδια ημο 

ηαζ κα ζοκεπίζεζ πεγυξ (9 θεπηά απυ ημκ μζηζζιυ ημο Μοζηνά, 5 πθι. πενίπμο). Ζ δζαδνμιή 

πναβιαημπμζείηαζ ιέζς εκυξ θζευζηνςημο, ήπζα ακδθμνζημφ δνυιμο, πμο ανίζηεηαζ 

παναπθεφνςξ ημο ηαδίμο, πνμξ ηα αμνεζμδοηζηά, ηαζ μδδβεί ζηδκ είζμδμ ημο ανπαζμθμβζημφ 

πχνμο. Σμ θζευζηνςημ αοηυ ιμκμπάηζ έπεζ παναπεεί ιέζα ζε έκα ημπίμ ηαηάθοημ ιε 

εθαζυδεκηνα, εζηυκα πμο επακαθαιαάκεηαζ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο θυθμο. Ζ δζάνηεζα 

πεγμπμνίαξ ηοιαίκεηαζ πενίπμο ζηα 5΄ θεπηά. ήιενα μ επζζηέπηδξ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο, μ 

μπμίμξ ακαδείπηδηε πνυζθαηα απυ ηδκ Ανπαζμθμβζηή Τπδνεζία
496

, ιπμνεί κα δεζ εηηυξ απυ ηα 

ικδιεία ηδξ ανπαίαξ πυθδξ, ηαηάθμζπα μζηζχκ αογακηζκχκ πνυκςκ ηαζ ηα ενείπζα ιεβάθδξ 

ααζζθζηήξ, βκςζηήξ ςξ Βαζζθζηήξ ημο ςηήνμξ Υνζζημφ ή Βαζζθζηήξ ημο «Οζίμο Νίηςκμξ», 

πμο ζήιενα εεςνείηαζ υηζ θεζημφνβδζε βζα πμθθμφξ αζχκεξ ςξ ιδηνυπμθδ ηδξ Λαηεδαζιμκίαξ 

(Δικ. 67, 68)
497

.  

Ο επυιεκμξ πνμαζνεηζηυξ ζηαειυξ εα ιπμνμφζε κα είκαζ ημ παναπμηάιζμ δδιμηζηυ πάνημ 

ημο Δονχηα, πμο ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ ιυθζξ θίβςκ πζθζμιέηνςκ απυ ηδ Γέθονα, ζηδκ έλμδμ 

                                                 
495

 Γεςνβζάδδξ 1994, 104.- Νημοαή 1994, 130 – 131.  
496

 Σζμφθδ 2015, 8 – 12. 
497
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πνμξ ηδκ Αεήκα (Δικ. 69). Ζ ζηάζδ αοηή εα πνμζθένεζ ηδκ εοηαζνία ζημκ επζζηέπηδ κα ένεεζ ζε 

επαθή ιε ημ ζδζαίηενμ ημπίμ ημο ενοθζημφ πμηαιμφ Δονχηα – ή Ἶξηο ηαηά ημοξ ιεζμαογακηζκμφξ 

ηαζ κευηενμοξ πνυκμοξ –, πμο είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκμξ ιε ηδκ ζζημνία ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ 

ζδζμπνμζςπίαξ ηδξ Ανπαίαξ πάνηδξ
498

. φιθςκα ιε ηζξ πδβέξ, δ παναπμηάιζα πενζμπή 

απμηεθμφζε πεδίμ εηβφικαζδξ ηςκ κεανχκ πανηζαηχκ, εκχ μ ελαζνεηζηήξ μιμνθζάξ θοζζηυξ 

πχνμξ επζθέπεδηε βζα ημκ ίδζμ ζημπυ ηαζ απυ ημοξ Φνάβημοξ ζππυηεξ, μζ μπμίμζ ζοκέννεακ εηεί 

απυ υθα ηα ιήηδ ηαζ ηα πθάηδ ημο Πνζβηζπάημο ηδξ Απαΐαξ
499

.  

Οθμηθδνχκμκηαξ ηδκ επίζηερδ ζημοξ πνμακαθενεέκηεξ ζηαειμφξ ηαζ ζοκεπίγμκηαξ πνμξ ημ 

Γενάηζ, μ επζζηέπηδξ εα δζακφζεζ ιία απυζηαζδ δζάνηεζαξ 35 – 45΄ θεπηχκ (39 πθι.), ζημ 

πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ εα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα «δζέθεεζ» ιέζα απυ έκα θοζζηυ ημπίμ, ελαζνεηζημφ 

ηάθθμοξ. Αθήκμκηαξ πίζς ημκ επζαθδηζηυ Σαΰβεημ (Δικ. 70) ηαζ δζαζπίγμκηαξ ιία δζαδνμιή πμο 

δζαηνέπεζ ημοξ δοηζημφξ πνυπμδεξ ημο μνεζκμφ υβημο ημο Πάνκςκα, έπμκηαξ ζηα δελζά ημο ημκ 

πμηαιυ Δονχηα - ζηδκ ανπή ημοθάπζζημκ ηδξ δζαδνμιήξ, ηαεχξ ιεηά μ δνυιμξ απμηθίκεζ –, εα 

ζοκακηήζεζ ιζηνμφξ μζηζζιμφξ (Εαβάκα, Πθαηάκα), παθαζά πςνζά (ημφνα, Κεθαθάξ, Γημνζηζά, 

Άβζμζ Ακάνβονμζ ή Εμφπεκα), αθθά ηαζ εηηεηαιέκεξ εηηάζεζξ ιε εθαζυδεκηνα, πμο δ ηαθθζένβεζά 

ημοξ απμηεθεί ιέπνζ ηαζ ζήιενα ααζζηή πδβή ηδξ μζημκμιζηήξ γςήξ ηςκ ηαημίηςκ. ηδ εέζδ 

Πυνμξ, πμο ανίζηεηαζ θίβα πζθζυιεηνα πνζκ ημ Γενάηζ ηαζ αιέζςξ ιεηά ηδ Εμφπεκα, οπάνπεζ 

απυημιδ ααεζά  νειαηζά, πμο δ πνμζπέθαζή ηδξ βίκεηαζ εθζηηή ιέζα απυ ιζηνή βέθονα. ηδ 

εέζδ αοηή ζχγμκηακ άθθμηε ηιήιαηα ημο δνυιμο πμο μδδβμφζε ζημ Γενάηζ ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

δζαθμνεηζηέξ ηαηαζηεοαζηζηέξ θάζεζξ, πμο ακάβμκηαζ ζημοξ ανπαίμοξ, ημοξ οζηενμαογακηζκμφξ 

ηαζ μεςιακζημφξ πνυκμοξ
500

. ήιενα ζηδκ πενζμπή ηαηαζηεοάγεηαζ ιία οπένβεζα βέθονα βζα ηδκ 

ηαθφηενδ ηαζ πζμ εφημθδ δζέθεοζδ ηςκ δζενπμιέκςκ. Αημθμοεχκηαξ πάκηα ηδκ επανπζαηή μδυ 

πάνηδξ – Αβίμο Γδιδηνίμο, ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ηα ακαημθζηά/αμνεζμακαημθζηά, ηαζ αθμφ 

πενάζεζ ηδ δζαηθάδςζδ ιε ηδκ επανπζαηή μδυ Λεςκζδίμο – Κμζιά πμο μδδβεί ζηδκ Σζαηςκζά, 

μ επζζηέπηδξ θηάκεζ ζημκ ζφβπνμκμ μζηζζιυ ημο Γεναηίμο, δ ζζημνία ημο μπμίμο είκαζ 

ιαηναίςκδ ηαζ δζαπνμκζηή ηαζ ακηακαηθάηαζ ζηα άθεμκα ανπαζμθμβζηά ηαηάθμζπά ημο, πμο 

πνμκμθμβμφκηαζ απυ ημοξ πνμσζημνζημφξ πνυκμοξ έςξ ζήιενα: πνμσζημνζηή εβηαηάζηαζδ ζημκ 

θυθμ ημο Γεναηίμο, πθήεμξ αογακηζκχκ εηηθδζζχκ, παναδμζζαηά ανπμκηζηά. πςξ έπεζ ήδδ 

ζδιεζςεεί, μ μζηζζιυξ ημο ηάιπμο εκδέπεηαζ κα πνδζζιμπμζήεδηε ςξ ημ ηέκηνμ ηδξ αανμκίαξ 

ημο Γεναηίμο ιέπνζ ηδκ ακέβενζδ ημο ηάζηνμο, εκχ δ γςή ημο ιπμνεί κα ιδ δζαηυπδηε πμηέ, 

αηυιδ ηαζ ιεηά ηδκ ίδνοζδ ημο οζηενμαογακηζκμφ μζηζζιμφ ζημκ θυθμ ημο Παθαζμβέναημο
501

. 

ήιενα μ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα ανεζ ζημ πςνζυ λεκχκα, ηαθεηένζεξ ηαζ εζηζαηυνζα, εκχ έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα βεοηεί ημπζηέξ παναδμζζαηέξ ζοκηαβέξ.  

Γζα ηδκ πνμζέββζζδ ημο ιεζαζςκζημφ ηάζηνμο ημο Γεναηίμο αημθμοεείηαζ μ ίδζμξ πάκηα 

δνυιμξ, πμο δζαζπίγεζ ημ κυηζμ ηιήια ημο μζηζζιμφ (4 πθι., 11 θεπηά). ε απυζηαζδ θίβςκ 

πζθζμιέηνςκ ηαζ έπμκηαξ αθήζεζ πίζς ημ Γενάηζ, οπάνπεζ αζθαθημζηνςιέκμξ αβνμηζηυξ δνυιμξ 

ζηα ανζζηενά, πμο παίνκεζ αμνεζμακαημθζηή ηαηεφεοκζδ, ακεααίκεζ ζε έκα απμημιιέκμ 

πνυαμοκμ ημο Πάνκςκα ηαζ ηαηαθήβεζ ζημκ ιεζαζςκζηυ μζηζζιυ ημο Γεναηίμο πμο δεζπυγεζ 

ζηδκ εονφηενδ πενζμπή. Γζα ηδκ είζμδμ ζημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ, εα πνέπεζ κα αθήζεζ μ 

επζζηέπηδξ ημ υπδιά ημο ζημκ δζαιμνθςιέκμ πχνμ βζα αοημηίκδηα πμο ανίζηεηαζ ελςηενζηά ηδξ 

πφθδξ ηαζ κα ζοκεπίζεζ πεγυξ (Δικ. 71). Ζ ακάααζδ πνμξ ηδξ Αηνυπμθδ πναβιαημπμζείηαζ ιέζα 

απυ παναβιέκεξ δζαδνμιέξ ηαζ θίεζκμ ηθζιαηςηυ ιμκμπάηζ, πμο μδδβεί ζηδκ πφθδ ημο ηάζηνμο.   
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Ζ εέα πμο πνμζθένεζ δ ημνοθή ημο θυθμο είκαζ ηαεδθςηζηή, αθθά ηαζ άηνςξ δζαθςηζζηζηή 

βζα ηδ ζηναηδβζηή εέζδ ηαζ ημκ ζδιαίκμκηα νυθμ ημο ηάζηνμο, πμο απμηέθεζε ημκ εκδζάιεζμ 

ηνίημ ακάιεζα ζημκ Μοζηνά ηαζ ηδ Μμκειααζία, επζηνέπμκηαξ ηδκ απνυζημπηδ επζημζκςκία 

ιεηαλφ ημοξ. Απυ εηεί θμζπυκ μ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα αβκακηέρεζ ημκ ιεηαβεκέζηενμ μζηζζιυ 

ζηζξ πθαβζέξ ημο θυθμο ηαζ ηζξ ηαθθζενβήζζιεξ εθαζμθυνεξ εηηάζεζξ παιδθυηενα, εκχ ζημ αάεμξ 

εα δζαηνίκεζ ημκ Λαηςκζηυ Κυθπμ ηαζ ημκ Σαΰβεημ. Ζ μνμζεζνά πάθζ ημο Πάνκςκα, πμο 

απμηεθμφζε αζθαθή ηυπμ ηαζ αάζδ βζα ηζξ ελμνιήζεζξ ηςκ ακοπυηαηηςκ ηαημίηςκ ηδξ 

Σζαηςκζάξ ζηδκ ημζθάδα ημο Έθμοξ, ζοιπθδνχκμοκ ηδ ιαβεοηζηή εζηυκα ημο ημπίμο. Μέζα ζημ 

ηάζηνμ πάθζ, μ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα πενζδβδεεί ζημοξ πνμιαπχκεξ, ζηα ηαηάθμζπα μζηζχκ, ζηζξ 

δελαιεκέξ ηαζ ζημκ καυ ημο Αβίμο Γεςνβίμο, απμηηχκηαξ ιία εζηυκα βζα ηζξ ζοκεήηεξ 

δζααίςζδξ ηςκ εκμίηςκ. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πενζήβδζδξ ηδξ αηνυπμθδξ, μ επζζηέπηδξ εα 

επζζηνέρεζ ζηδκ είζμδμ ηδξ πφθδξ απυ ημκ ίδζμ δνυιμ.  

Ο επυιεκμξ ζηαειυξ ηδξ δζαδνμιήξ είκαζ ημ Κάζηνμ ηδξ Μμκειααζίαξ, πμο ανίζηεηαζ ζηδκ 

πενζυκδζμ ημο Μαθέα (70 πθι., πνυκμξ ιία χνα ηαζ έκα ηέηανημ). Αημθμοεχκηαξ ημκ ίδζμ 

επανπζαηυ δνυιμ ηαζ εκ ζοκεπεία ηδκ μδζηή ανηδνία πάνηδξ – Αβίμο Γδιδηνίμο, ιε ακηίεεηδ 

θμνά, δ δζαδνμιή ζοκεπίγεζ πνμξ ηα κμηζμδοηζηά, πενκχκηαξ ιέζα απυ ηα πεδζκά πςνζά ημο 

Βνμκηαιά ηαζ ηδξ Γνάιιμοζαξ ηαζ, ηαηυπζκ, ιέζα απυ ηζξ  εφθμνεξ πενζμπέξ ημο Βθαπζχηδ ηαζ 

ηςκ Μμθάςκ, πμο ανίζημκηαζ πθδζίμκ ημο ιοπμφ ημο Λαηςκζημφ Κυθπμο (πεδζάδα ημο Έθμοξ). 

Απυ ημ ζδιείμ αοηυ, μ επζζηέπηδξ εα πνέπεζ κα δζακφζεζ ιία απυζηαζδ δζάνηεζαξ 30΄ θεπηχκ, 

βζα κα θηάζεζ ζηδ Μμκειααζία.  Ζ δζαδνμιή αοηή ελαζθαθίγεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δεζ ηακείξ 

ημπία ιε ζδζαίηενδ θοζζμβκςιία, υπμο ηονζανπμφκ μζ εθζέξ, μζ αιπεθχκεξ ηαζ μζ πμνημηαθζέξ, 

εκχ ηαοηυπνμκα πνμζθένεζ ηδκ εοηαζνία ζημκ ίδζμ κα ακηζθδθεεί ηδκ ημπμβναθία ηδξ πενζμπήξ, 

ηαεχξ ηιήιαηά ηδξ απμηέθεζακ πενάζιαηα βζα ηζξ επεηηαηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηςκ Φνάβηςκ. 

πςξ ιάξ εκδιενχκεζ ημ Υνμκζηυ, υθδ δ πεδζάδα ημο Έθμοξ, δ μπμία θεδθαημφκηακ ζοπκά απυ 

ημοξ Σζάηςκεξ, ακήηε ζε κηυπζμοξ άνπμκηεξ πνζκ ηδκ έθεοζδ ηςκ Φνάβηςκ. Χζηυζμ, ιεηά απυ 

ηζξ επζδνμιέξ ηςκ ηαονμθυνςκ ζημ πθαίζζμ ηςκ ηαηαηηδηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Λαηςκίαξ, 

ακαβηάζηδηακ μζ ίδζμζ κα ακαβκςνίζμοκ ηδκ οπμηαβή ζημκ πνίβηζπα
502

. Δπζπθέμκ, βζα ημκ έθεβπμ 

αοηήξ ηδξ πενζμπήξ, ήηακ επζθμνηζζιέκμξ μ αανυκμξ ημο Γεναηίμο.  

Καηεοεοκυιεκμξ πνμξ ημκ ζφβπνμκμ μζηζζιυ ηδξ Μμκειααζίαξ, αημθμοεχκηαξ ημκ πανάηηζμ 

δνυιμ ηδξ επανπίαξ ηδξ Δπζδαφνμο Λζιδνάξ, μ επζζηέπηδξ ανπίγεζ ααειζαία κα δζαηνίκεζ ζημκ 

μνίγμκηα ηδ αναπμκδζίδα πμο ανέπεηαζ απυ ημ Μονηχμ Πέθαβμξ. Πθδζζάγμκηαξ πνμξ αοηήκ, 

αθμφ έπεζ δζαζπίζεζ πζα ηδκ ηεκηνζηή μδζηή ανηδνία ημο κέμο μζηζζιμφ, ζοκακηά ηαηεοεείακ ηδ 

βέθονα, ηδκ ιμκαδζηά είζμδμ («ιυκδ έιααζδ»), πμο μδδβεί ζημ εζςηενζηυ ημο ανάπμο ηαζ εκ 

ζοκεπεία ζηδκ πφθδ ημο ηάζηνμο. ημ ζδιείμ αοηυ, μ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα επζθέλεζ κα ηζκδεεί 

ιε ημ αιάλζ ή κα δζακφζεζ πεγυξ ιία απυζηαζδ 20΄ θεπηχκ. 

Δζζενπυιεκμξ ζημκ μπονςιέκμ μζηζζιυ ηδξ Μμκειααζίαξ ιέζς ηδξ ηεκηνζηήξ πφθδξ, ζημ 

πξνάζηεηνλ, μ επζζηέπηδξ αημθμοεεί ημ ηεκηνζηυ ηαθκηενίιζ πμο μδδβεί ζηδκ ηεκηνζηή πθαηεία 

ηαζ απυ εηεί ιπμνεί κα ζηνίρεζ ανζζηενά, πνμηεζιέκμο κα εκημπίζεζ ημκ εθζημεζδή θζευζηνςημ 

δνυιμ (αυθηεξ) πμο μδδβεί ζηδκ Άκς Πυθδ ηαζ ηδκ Αηνυπμθδ (Δικ. 72). Αθμφ δζαζπίζεζ ηδκ 

πφθδ ηδξ Άκς Πυθδξ, μ επζζηέπηδξ ακηζθαιαάκεηαζ ζπεδυκ αιέζςξ ηδκ αλία ηδξ εέζδξ ηαζ ημο 

μπονμφ, ημ μπμίμ ήηακ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ημο εθέβπμο ηδξ εονφηενδξ 

πενζμπήξ. ήιενα, υπςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί, δζαηδνείηαζ πθήεμξ ηηζζιάηςκ, ηα πενζζζυηενα εη 

ηςκ μπμίςκ υιςξ ανίζημκηαζ ζε ενεζπζχδδ ηαηάζηαζδ. Ακάιεζα ζε αοηά, ιέζα απυ παναβιέκεξ 

δζαδνμιέξ, μ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα λεπςνίζεζ δελαιεκέξ, έκα μεςιακζηυ παιάι, ηηήνζα 

δζμίηδζδξ, ηαζ καμφξ, πμο ακάβμκηαζ ζε δζάθμνεξ ζζημνζηέξ θάζεζξ. Πανυθα ηαφηα, ημ πζμ 
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επζαθδηζηυ ηηήνζμ εεςνείηαζ έςξ ζήιενα μ καυξ ηδξ Αβίαξ μθίαξ ή Πακαβίαξ Οδδβήηνζαξ, πμο 

έπεζ ακεβενεεί πνζκ ηδκ έθεοζδ ηςκ Φνάβηςκ. ηδκ Αηνυπμθδ, δ μπμία πςνμεεηείηαζ ζημ άηνμ 

ημο ανάπμο ηαζ δ πνυζααζδ ζε αοηή απαζηεί ανηεηυ πενπάηδια, ιπμνεί κα δεζ ηακείξ έκα ιζηνυ 

δζαζηάζεςκ μπονυ, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζήεδηε αδζάημπα απυ ημοξ αογακηζκμφξ πνυκμοξ ηαζ 

ελήξ. Δκδεπμιέκςξ εδχ κα ήηακ ηαζ δ έδνα ηδξ θναβηζηήξ δζμίηδζδξ, ιμθμκυηζ ηάηζ ηέημζμ δεκ 

έπεζ ηεηιδνζςεεί πνμξ ημ πανυκ. 

Δπυιεκμ ζηαειυ απμηεθεί ημ Γφεεζμ ηαζ ημ Κάζηνμ ημο Παζζααά (76 πθι., πνυκμξ ιία χνα 

ηαζ 20 θεπηά). Αημθμοεχκηαξ ηδκ εεκζηή μδυ Μμκειααζίαξ – Κνμηεχκ, πμο δζαζπίγεζ ηδκ 

πενζμπή ηςκ εηαμθχκ ημο Δονχηα ζημκ Λαηςκζηυ Κυθπμ, ηαζ εκ ζοκεπεία ημκ επανπζαηυ δνυιμ 

ηάθαξ – Γοεείμο, θηάκεζ μ επζζηέπηδξ ζημ Γφεεζμ. 

Σμ Γφεεζμ, οπαβυιεκμ ζημ ηιήια ηδξ Κάης Μάκδξ (ή Πνμζδθζαηή Μάκδ)
503

, είκαζ ηηζζιέκμ 

ζηζξ δοηζηέξ αηηέξ ημο ιοπμφ ημο Λαηςκζημφ Κυθπμο. Ζ ζζημνία ημο πάκεηαζ ζηα αάεδ ηςκ 

αζχκςκ, αθμφ ηα πνχηα ίπκδ ηδξ ακενχπζκδξ πανμοζίαξ ζηδκ πενζμπή ακάβμκηαζ ζημοξ 

πνμσζημνζημφξ πνυκμοξ. ημοξ ηαημπζκμφξ αζχκεξ απμηέθεζε ημ επίκεζμ ηδξ πάνηδξ, εκχ ηαηά 

ημοξ εθθδκζζηζημφξ ηαζ νςιασημφξ πνυκμοξ οπήνλε ιία εη ηςκ πυθεςκ πμο ζοκαπάνηζγακ ημ 

Κμζκυ ηςκ Λαηεδαζιμκίςκ ηαζ ανβυηενα, ηςκ Δθεοεενμθαηχκςκ, βκςνίγμκηαξ ιάθζζηα 

πνςηυβκςνδ αηιή ηαζ ακάπηολδ θυβς ημο θζιακζμφ ηαζ ημο ειπμνίμο ηδξ
504

. Χζηυζμ, ιεηά ημκ 

ζεζζιυ ημο 375 ι.Υ., πμο έπθδλε ηδκ πενζμπή ηαζ ηζξ επαηυθμοεεξ επζδνμιέξ ηςκ Βδζζβυηεςκ 

ημο Αθάνζπμο (395 ι.Υ.), δ πυθδ ημο Γοεείμο ηαηαζηνάθδηε ηαζ ενδιχεδηε
505

. Απυ ηα ηέθδ 

ημο 16
μ
 αζχκα ηαζ ελήξ θαίκεηαζ κα ηαημζηείηαζ πάθζ, εκχ απυ ημ 1830 ηαζ ιεηά βκχνζζε 

ζδιακηζηή αηιή ηαζ ακάπηολδ, δ μπμία ακηακαηθάηαζ ζηα κεμηθαζζηά ηηήνζα πμο δεζπυγμοκ 

ζηδκ πυθδ
506

. ήιενα μ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα πενζδβδεεί ζηζξ βναθζηέξ βεζημκζέξ ηαζ ζημ θζιάκζ, 

ημ μπμίμ ηαηαηθφγεηαζ απυ εζηζαηυνζα ηαζ ηαθεηένζεξ. Δπζπθέμκ ιπμνεί κα ηαηαθφζεζ ζε έκα 

απυ ηα πμθθά λεκμδμπεία ηαζ λεκχκεξ ηδξ πυθδξ.   

Ο επυιεκμξ  ηαζ ηεθεοηαίμξ ζηαειυξ είκαζ ημ Κάζηνμ ημο Παζζααά, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ θίβα 

πζθζυιεηνα κμηζμδοηζηά ημο Γοεείμο (11πθι., πνυκμξ δζάκοζδξ 12 θεπηά). Ζ δζαδνμιή 

ζοκεπίγεηαζ επί ημο επανπζαημφ δνυιμο Γοεείμο – Ανευπμθδξ, ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ηδκ 

Ανευπμθδ. Μέζα απυ αοηή ηδ δζαδνμιή, αημθμοεχκηαξ ηδκ αηημβναιιή ημο Λαηςκζημφ 

Κυθπμο ηαζ δζαζπίγμκηαξ ζηδ ζοκέπεζα ημ κμηζμδοηζηυ ηιήια ηδξ εφθμνδξ πεδζάδαξ ημο 

Μαονμαμοκίμο, πμο ηδ δζαηνέπεζ μ Βανδμοκμπυηαιμξ, μ επζζηέπηδξ εζζένπεηαζ μοζζαζηζηά ζηδκ 

εδαθζηή επζηνάηεζα ηδξ αανμκίαξ ημο Παζζααά. Ακ ηαζ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ζηζαβναθδεμφκ ηα 

υνζα ηδξ ιε ζαθήκεζα, μζ ενεοκδηέξ οπμεέημοκ υηζ δ εδαθζηή ηδξ έηηαζδ πενζεθάιαακε υθδ ηδκ 

αμνεζμακαημθζηή Μάκδ ηαζ εκδεπμιέκςξ έθηακε έςξ ηδκ πενζμπή ηδξ Βανδμφκζαξ
507

. Δπζπθέμκ, 

ήδδ απυ ηδκ Σμονημηναηία ηαζ ελήξ, δ πενζμπή ακαθένεηαζ επίζδξ ιε ημ ημπςκφιζμ Παζζααάξ, 

εκχ δ πνήζδ ημο μκυιαημξ αοημφ επεηηεζκυηακ ζφιθςκα ιε ημκ Leake ηαζ ζημοξ παναηείιεκμοξ 

μνεζκμφξ υβημοξ βφνς απυ ημ ηάζηνμ
508

. Ββαίκμκηαξ ηέθμξ ζημ φρμξ ηδξ ζοιαμθήξ ημο 

πενζθενεζαημφ Γοεείμο ιε ηδκ επανπζαηή μδυ Γοεείμο – Ανευπμθδξ ηαζ αημθμοεχκηαξ ηδκ 

πμνεία ημο δνυιμο ιέπνζ ημ ηάζηνμ (Δικ. 73), μ επζζηέπηδξ εζζένπεηαζ ζε έκα ζηεκυ, ηαηάθοημ 

πέναζια, πμο απμηεθεί ηδ ιμκαδζηή ιέπνζ ζηζβιήξ δίμδμ πνμξ ηδ δοηζηή Μάκδ
509

. Με ημκ 

έθεβπμ ημο πενάζιαημξ αοημφ, πμο ελαζθάθζγε ηδκ επζημζκςκία ιεηαλφ ημο Μοζηνά ηαζ ημο 
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Κάζηνμο ηδξ Μαΐκδξ
510

, ήηακ επζθμνηζζιέκμξ μ αανυκμξ ημο ηάζηνμο ημο Παζζααά πμο 

δεζπυγεζ ζηδκ πενζμπή, ιε απχηενμ ζημπυ ημκ έθεβπμ ηςκ ζθααζηχκ θοθχκ ημο Σατβέημο 

(ηονίςξ ηδξ Έλς Μάκδξ ηαζ ηδξ Βυνεζα Πνμζδθεζαηήξ), αθθά ηαζ ηςκ Μακζαηχκ. Φεάκμκηαξ 

πζα ζηδ αάζδ ημο θυθμο ημο Παζζααά, υπμο ανίζηεηαζ ημ ηάζηνμ, μ επζζηέπηδξ πνέπεζ κα 

ζηαειεφζεζ ημ υπδιά ημο ηαζ κα ζοκεπίζεζ πεγυξ. Δπεζδή μ θυθμξ απυ ηδκ πθεονά ημο δνυιμο 

είκαζ απυηνδικμξ, οπάνπεζ πςιάηζκμ ιμκμπάηζ απυ ηα δοηζηά, πμο ηαηαθήβεζ ζηδκ ημνοθή.  

Φεάκμκηαξ ζημ ηάζηνμ, μ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα απμθαφζεζ ηδ εαοιάζζα εέα πνμξ ηδ εάθαζζα 

ηαζ ηδκ εκδμπχνα, ιε ηα εφθμνα εδάθδ.  Ζ εέζδ ημο ηάζηνμο είκαζ ηαίνζα, βεβμκυξ πμο είπε 

πνμηαθέζεζ ζδζαίηενδ εκηφπςζδ ζημκ William Leake
511

, μ μπμίμξ αθζένςζε ανηεηέξ βναιιέξ 

ζηζξ πενζβναθέξ ημο βζα ηδ βεςβναθία ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ηαηυπηεοζδξ ιίαξ εονείαξ έηηαζδξ.  

 

2. Κάζηπο Μςζηπά – Κάζηπο Παζζαβά – «Κάζηπα Μαΐνηρ» (Δικ. 74) 

 

Ζ δεφηενδ πνμηεζκυιεκδ δζαδνμιή έπεζ εδχ ςξ ζημπυ κα ζοκδέζεζ ικδιεία πμο απμηέθεζακ 

πνμπφνβζα βζα ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ πενζθνμφνδζδ ηςκ ζθααζηχκ θοθχκ, πμο  ηαημζημφζακ ζηζξ 

πθαβζέξ ημο Σαΰβεημο. ηυπμξ ιαξ είκαζ δ ακάδεζλδ ηδξ ζδιαζίαξ ημοξ ηαζ ηδξ ημπμβναθίαξ ημοξ 

εκ βέκεζ, εκηαβιέκςκ πάκηα ιέζα ζημ ζοκακήημκ θοζζηυ πενζαάθθμκ, ιε ημ μπμίμ θεζημονβμφκ 

αδζάζπαζηα. Δπζπνυζεεηα, ζηυπμξ ιαξ είκαζ επίζδξ δ «εζζαβςβή» ηςκ ηαημίηςκ ηαζ ηςκ 

επζζηεπηχκ ζημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ πμο δζέπμοκ ηδκ ίδζα ηδκ ένεοκα ςξ πνμξ ηδκ ηαφηζζδ ηαζ 

ενιδκεία ημο ηάζηνμο ηδξ Μαΐκδξ.  

Αθεηδνία ηδξ δζαδνμιήξ εα απμηεθεί πάθζ ημ Κάζηνμ ημο Μοζηνά, ημ μπμίμ ζφιθςκα ιε ηζξ 

βναπηέξ πδβέξ ακεβένεδηε ιε επζπνυζεεημ ζημπυ ηδκ επζηήνδζδ ηςκ ζηθδνμπονδκζηχκ 

ζθααζηχκ θφθςκ, πμο ηαημζημφζακ ζημκ Σαΰβεημ. πςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί, ημ ηάζηνμ 

ανίζηεηαζ ζε ιζηνή απυζηαζδ αμνεζμδοηζηά ηδξ πάνηδξ, εκχ δ πνυζααζδ ζε αοηυ βίκεηαζ ιέζς 

δφμ μδζηχκ ανηδνζχκ. Αθμφ θμζπυκ μθμηθδνςεεί δ πενζήβδζδ ζημ ηάζηνμ, μ επζζηέπηδξ εα 

αημθμοεήζεζ ηδκ εεκζηή μδυ πάνηδξ – Μοζηνά, βζα κα ηαηεοεοκεεί πνμξ ηδκ πυθδ ηδξ 

πάνηδξ. Αθμφ θηάζεζ ηαζ δζαζπίζεζ ηδκ ηεκηνζηή θεςθυνμ ηδξ πυθδξ, πνέπεζ ζηδ ζοκέπεζα κα 

αημθμοεήζεζ ηδκ εεκζηή μδυ πάνηδξ – Γοεείμο,  ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ηα κυηζα, πνμξ ηδκ πυθδ 

ημο Γοεείμο ηαζ αημθμφεςξ πνμξ ημ Κάζηνμ ημο Παζζααά. Ο δνυιμξ αοηυξ, πμο δζαηνέπεζ ηζξ 

οπχνεζεξ ημο μνεζκμφ υβημο ημο Σατβέημο πμο ανίζηεηαζ ζηα δελζά ημο, δζαζπίγεζ μζηζζιμφξ ηαζ 

πενζμπέξ ηδξ κμηζμδοηζηήξ Λαηςκίαξ ιε πθμφζζα ζζημνζηή πανάδμζδ, πνμζθένμκηαξ έηζζ ηδκ 

εοηαζνία ζημκ επζζηέπηδ κα βκςνίζεζ ηαθφηενα ηδκ ζζημνία ηδξ πενζμπήξ. Κάπμζμοξ απυ ημοξ 

ιζηνμφξ μζηζζιμφξ πμο ζοκακηά, είκαζ μζ Αιφηθεξ, δ Σναπεγμκηή, μζ Αζβζέξ, εκχ ζημ δζάαα 

λεπςνίγμοκ ακάιεζα ζηζξ εκδιενςηζηέξ πζκαηίδεξ ηαζ ηάπμζα ημπςκφιζα ζθααζηήξ πζεακυκ 

πνμέθεοζδξ (π.π. ηθααμπχνζ, Καθφαζα μπάξ, πενζμπή Γμνάκςκ, Πμθμαίηζα
512

), πμο 

οπμδδθχκμοκ ηδκ εβηαηάζηαζδ ζθααζηχκ θφθςκ ζηδκ πενζμπή ηαζ πμο ηα πενζζζυηενα ηα 

ζοκακημφιε ηαηά ιήημξ ημο Άκς Σατβέημο
513

. Έπμκηαξ θηάζεζ πζα ζημκ πενζθενεζαηυ δνυιμ 

                                                 
510

 θδηυπμοθμξ 1987, 411.- Katsougraki 2001, 58 – 62.  
511

 Leake 1830, 255 -257. 
512

 Wagstaff 1991, 147, πίκ. 4. 
513

 Σα πενζζζυηενα ημπζηά ημπςκφιζα απακηχκηαζ ηαηά ιήημξ ημο Άκς Σατβέημο: αθ. Κμνδχζδξ 1981, 391. Απυ 

ημοξ πνχζιμοξ ιεζμαογακηζκμφξ πνυκμοξ εβηαείζηακηαζ ζηζξ πθαβζέξ ημο Σατβέημο ζθααζηά θφθα ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα μζ Μδθζβημί ζηζξ δοηζηέξ ηαζ μζ Δγενίηεξ ζηζξ ακαημθζηέξ οπχνεζέξ ημο, αθ. Κμοβέαξ 1950, 1 – 34. 
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ημο Γοεείμο, ανπίγεζ κα λεπνμαάθθεζ ημ Κάζηνμ ημο Παζζααά, ημ μπμίμ, υπςξ έπεζ ήδδ 

ζδιεζςεεί, ήηακ επζθμνηζζιέκμ ιε ημκ έθεβπμ ημο πενάζιαημξ απυ ηαζ πνμξ ηδ δοηζηή Μάκδ
514

.  

Μεηά ηδκ πενζήβδζδ ζημ Κάζηνμ ημο Παζζααά (Δικ. 75), επυιεκμξ ζηαειυξ είκαζ ημ 

Κάζηνμ ηδξ Κεθεθάξ, πμο ανίζηεηαζ ημκηά ζηδκ πενζμπή ημο Οζηφθμο (πενίπμο 16 πθι., πνυκμξ 

δζάκοζδξ 20 θεπηά). Αημθμοεχκηαξ πάθζ ηδκ μδυ Γοεείμο – Καθαιάηαξ, μ επζζηέπηδξ ζοκεπίγεζ 

ηδκ πμνεία ημο ιέζα ζε έκα δζάζεθμ, πμο μδδβεί πνμξ ηδκ εκδμπχνα ηδξ Μάκδξ, ηδ Μέζα Μάκδ 

(ή Απμζηζενή), ηυπμ απμιμκςιέκμ ηαζ αναπχδδ, πμο ηφνζεξ απαζπμθήζεζξ ηςκ πμθειμπανχκ 

ηαημίηςκ ημο ήηακ δ ηηδκμηνμθία ηαζ βεςνβία, ημ ειπυνζμ ηαζ δ πεζναηεία
515

. Αθήκμκηαξ 

ζηαδζαηά πίζς ηδκ Κανομφπμθδ ηαζ ημ αογακηζκυ ηάζηνμ ηδξ
516

, ημκ μζηζζιυ ηςκ Βνοζεχκ, ημο 

Λαβηαδά, ηαζ αημθμοεχκηαξ ζηδ ζοκέπεζα ημκ επανπζαηυ δνυιμ πμο ηέικεζ ηδκ ηεκηνζηή μδυ 

ζημ φρμξ ημο ηαονμφ (δζαζηαφνςζδ Βαπμφ – Κεθεθάξ), ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ Β/ΒΓ, μ 

επζζηέπηδξ θηάκεζ ζημκ διζμνεζκυ μζηζζιυ ηδξ Κεθεθάξ (5 πθι.), απυ υπμο ημ ηάζηνμ απέπεζ 

ιυθζξ 800 ι.
517

. Απυ ημ πςνζυ ιπμνεί κα ηζκδεεί πεγυξ ιέπνζ ημ ηάζηνμ. ημ ηάζηνμ, μ 

επζζηέπηδξ έπεζ ηδκ εοηαζνία κα απμθαφζεζ ηδ ιμκαδζηή εέα πμο απθχκεηαζ ιπνμζηά ημο. Με ημ 

αθέιια ημο ιπμνεί κα δζαηνέλεζ ηδκ αηημβναιιή ημο Κυθπμο ημο Οζηφθμο, ιε ημ άθθμηε 

ζδιακηζηυ θζιάκζ ημο ηαζ ημοξ πανάθζμοξ μζηζζιμφξ ημο (Λζιέκζ, Νέμ Οίηοθμ, Κανααμζηάζζ), ηα 

μπμία επυπηεοε ημ μπονυ
518

, αθθά ηαζ ημκ Σαΰβεημ (Δικ. 76, 77). Μμθμκυηζ ημ ηάζηνμ είκαζ 

ιεηαβεκέζηενμ, ιπμνεί εδχ μ επζζηέπηδξ κα εζηζάζεζ ηδκ πνμζμπή ημο ζηδκ ηαίνζα εέζδ ημο, 

ηαεχξ είκαζ ηηζζιέκμ πθδζίμκ ηδξ εζζυδμο ημο πενάζιαημξ πμο μδδβμφζε πνμξ ημ Κάζηνμ ημο 

Παζζααά, ηαζ, ηαηυπζκ, πνμξ ηδ Λαηεδαίιμκα (ημ πέναζια ημο Μοθμθάβηαδμο).  

Απυ ημ ζδιείμ αοηυ, δ δζαδνμιή πμο αημθμοεείηαζ έπεζ ηαηεφεοκζδ ηδκ Ανευπμθδ (9 πθι., 

πνυκμξ 16 θεπηά). Αημθμοεχκηαξ ημκ δνυιμ πμο μδδβεί ζηδκ επανπζαηή μδυ Καθαιάηαξ – 

Ανευπμθδξ, ημκηά ζηζξ αηηέξ ημο υνιμο ημο Οζηφθμο, ηαζ ηζκμφιεκμξ εκ ζοκεπεία επί ηδξ μδμφ, 

έπμκηαξ ζηα δελζά ημο ημκ Μεζζδκζαηυ Κυθπμ, μ επζζηέπηδξ μδδβείηαζ ααειζαία ζηδκ είζμδμ 

ημο ζζημνζημφ μζηζζιμφ. Ζ Ανευπμθδ είκαζ ηηζζιέκδ ζε μνμπέδζμ, ημκηά ζηζξ οπχνεζεξ ημο 

θυθμο Πνμθήηδ Ζθία (Δικ. 78), ηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ βναπηέξ ιανηονίεξ,  άνπζζε πζεακυκ κα 

δζαιμνθχκεηαζ ζηα ιέζα ημο 13
μο

 αζχκα, ίζςξ ηαζ θίβμ κςνίηενα. Μάθζζηα, ακαθένεηαζ βζα 

πνχηδ θμνά ζηζξ πδβέξ ιε ημ υκμια Σζίιμαα, μκμιαζία πμο δζαηήνδζε ιέπνζ ηαζ ηζξ πνχηεξ 

δεηαεηίεξ ημο 19
μο

 αζχκα
519

. φιθςκα ιε ηδκ επζηναηέζηενδ ζήιενα άπμρδ, απμηεθεί ζθααζηυ 

ημπςκφιζμ, ηαζ ιάθζζηα ημ κμηζυηενμ ζηδκ πενζμπή ηδξ Μάκδξ ηαηά ημκ Αθελάηδ, 

οπμδδθχκμκηαξ ηαηά ιία έκκμζα ηα υνζα ηδξ ζθααζηήξ εβηαηάζηαζδξ ζηδκ πενζμπή ημο 

Σατβέημο
520

. Καηά ηδκ πενίμδμ ηδξ Σμονημηναηίαξ ηαζ ηδξ Βεκεημηναηίαξ, δ Ανευπμθδ άνπζζε 

ααειζαία κα ακαπηφζζεηαζ, εκχ ζημοξ πνυκμοξ ηδξ Δεκζηήξ Δπακάζηαζδξ δζαδναιάηζζε 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηζξ ζζημνζηέξ ελεθίλεζξ
521

. ήιενα δ Ανευπμθδ απμηεθεί έκακ ηδνοβιέκμ 

                                                 
514

 Ζ πενζμπή ηδξ Μάκδξ ηαθφπηεζ υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ μνεζκήξ ηαζ δοζπνυζζηδξ πενζμκήζμο ημο Σαζκάνμο, ιέπνζ 

ημ αηνςηήνζμ Σαίκανμ ή Κάαμ Μαηαπά, ηαζ δζαηνίκεηαζ ζήιενα ζε Λαηςκζηή (Κάης ηαζ Μέζα Μάκδ) ηαζ 

Μεζζδκζαηή Μάκδ (Έλς Μάκδ), αθ. αΐηαξ 1987, 45, 47. 
515

 αΐηαξ 1987, 58.  
516

 Σμ ηάζηνμ ακήηεζ ζημοξ ιεζμαογακηζκμφξ πνυκμοξ ηαζ ελήξ: αθ. αΐηαξ 1987, 56.  
517

 «Γήιμξ Ακαημθζηήξ Μάκδξ», ακαηηήεδηε απυ: <http://www.anatolikimani.gov.gr/sightseeing/routes/gytheio-

areopolis.html> [Ζιενμιδκία πνυζααζδξ 25/2/2018].   
518

 Καθαιανά – Ρμοιεθζχηδξ 2004, 70. 
519

 Οζ απανπέξ ηδξ ίδνοζδξ ημο μζηζζιμφ δεκ έπμοκ δζεοηνζκζζηεί, πανυηζ ίπκδ ηαημίηδζδξ απακηχκηαζ ήδδ ζηδκ 

εονφηενδ πενζμπή απυ ημοξ πνμσζημνζημφξ πνυκμοξ. Γζα ηδκ ζζημνία ηδξ Ανευπμθδξ αθ. ακαθοηζηυηενα Μπαθυβθμο 

– Νίκημξ 1987, 15 (υπμο παθαζυηενδ αζαθζμβναθία).  
520

 Αθελάηδξ 1979, 9. 
521

 Μπαθυβθμο – Νίκημξ 1987, 19 – 20. 

http://www.anatolikimani.gov.gr/sightseeing/routes/gytheio-areopolis.html
http://www.anatolikimani.gov.gr/sightseeing/routes/gytheio-areopolis.html


90 

 

παναδμζζαηυ μζηζζιυ (ΠΓ 20 – 10 – 1998 – ΦΔΚ 912/Γ/16 -11 – 1998)
522

, μ μπμίμξ δζαεέηεζ 

βναθζηά θζευζηνςηα ζμηάηζα, ζζημνζηά εηηθδζζαζηζηά ικδιεία ηαζ παναδμζζαηέξ μζηίεξ. 

Μεηαλφ υιςξ αοηχκ λεπςνίγμοκ ζδζαίηενα μζ πεηνυηηζζημζ πφνβμζ, πμο απμηεθμφκ ζφιαμθα ηδξ 

ηθεζζηήξ παηνζανπζηήξ ιακζάηζηδξ ημζκςκίαξ. Μάθζζηα, είπε εηθναζηεί παθαζυηενα δ άπμρδ, ακ 

ηαζ αιθζθεβυιεκδ, υηζ ηάπμζα παναηηδνζζηζηά ηδξ ιακζάηζηδξ ημζκςκίαξ απδπμφκ επζννμέξ απυ 

ηδκ πενίμδμ ηςκ Φνάβηςκ, ηαεχξ θένμοκ μιμζυηδηεξ ιε ιία ημζκςκζηή μνβάκςζδ θεμοδαθζημφ 

ηφπμο
523

. ημ πθαίζζμ ηδξ επίζηερδξ, ιπμνεί ηακείξ κα πενζδβδεεί ιέζα ζημκ μζηζζιυ, κα 

απμθαφζεζ παναδμζζαηά εδέζιαηα, αθθά ηαζ κα ηαηαθφζεζ ζε ιία απυ ηζξ πμθθέξ ιζηνέξ 

ημονζζηζηέξ ιμκάδεξ πμο οπάνπμοκ ζηδκ πενζμπή, ηαευηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ ελεθζπεεί ζε 

έκακ ζδιακηζηυ ημονζζηζηυ πυθμ έθλδξ.  

Μεηά ηδκ Ανευπμθδ, επυιεκμ ζηαειυ απμηεθεί ημ Κάζηνμ ζημ Σδβάκζ (Δικ. 79), πμο 

ανίζηεηαζ ζαθχξ παιδθυηενα (23 πθι, πνυκμξ 30 θεπηά πενίπμο) Ξεηζκχκηαξ θμζπυκ απυ ηδκ 

Ανευπμθδ, μ επζζηέπηδξ πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ ηδκ επανπζαηή μδυ Ανευπμθδξ – Γενμθζιέκα, 

ηαζ αθμφ δζαζπίζεζ πθδεχνα πςνζχκ ηαζ ζζημνζηχκ μζηζζιχκ, ιέζα ζε έκα ημπίμ πμο ηονζανπεί 

δ πέηνα ηαζ δ εθζά, εα πνεζαζηεί κα ζηνίρεζ δελζά ζημκ αβνμηζηυ δνυιμ πμο μδδβεί ζημ ηαονί 

ηαζ αημθμφεςξ ζημ πςνζυ Αβία Κονζαηή (Δικ. 80). Δηεί μ επζζηέπηδξ εα πνέπεζ κα αθήζεζ ημ 

υπδιά ημο ηαζ κα ζοκεπίζεζ πεγυξ, αημθμοεχκηαξ έκα πςιάηζκμ, ηαηδθμνζηυ ιμκμπάηζ πμο 

μδδβεί ζηδ ιζηνή πενζυκδζμ, υπμο ανίζηεηαζ ημ ηάζηνμ (Δικ. 81). Ζ δζάνηεζα ηδξ δζαδνμιήξ 

ηοιαίκεηαζ ζηα 20΄ ιε 30΄ θεπηά. 

Ζ πενζυκδζμξ, πμο ανέπεηαζ απυ ηδ εάθαζζα ημο υνιμο ημο Μεγάπμο, πανμοζζάγεζ ζδζυηοπδ 

ιμνθμθμβία, εκχ ημ ζπήια ηδξ παναπέιπεζ ζε ηδβάκζ. οβηεηνζιέκα, δζαηνίκεηαζ απυ ιία ζηεκή 

θςνίδα βδξ, δ μπμία ααειζαία παιδθχκεζ, θηάκμκηαξ ιυθζξ θίβα ιέηνα επάκς απυ ηδ ζηάειδ ηδξ 

εάθαζζαξ, ηαηυπζκ πνμπςνάεζ ζπεδυκ μνζγυκηζα  (Κάης Σδβάκζ), βζα κα απμθήλεζ ζε αναπχδεξ 

ηαζ απυηνδικμ έλανια, πμο είκαζ βκςζηυ ιε ημ ημπςκφιζμ Κεθάθζ
524

. ε υθδ ζπεδυκ ηδκ 

έηηαζή ηδξ ζχγμκηαζ ιέπνζ ζήιενα ηαηάθμζπα δζαθυνςκ πνμκμθμβζηχκ πενζυδςκ. ημ επίπεδμ 

ηιήια ηδξ πενζμκδζίδαξ (Κάης Σδβάκζ), μ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα δεζ ακάιεζα ζημκ ηαηάζπανημ 

απυ πέηνεξ ηυπμ δζάζπανηα ενείπζα αθοηχκ πμο πνμκμθμβμφκηαζ ζηδ κευηενδ πενίμδμ, εκχ ζημ 

Κεθάθζ, εηηυξ απυ ηα ηιήιαηα ανπαίαξ ηαζ ιεηαβεκέζηενδξ μπφνςζδξ, ζχγεηαζ πθήεμξ 

ενεζπςιέκςκ ηηζζιάηςκ
525

. Σμ ηάζηνμ απμηέθεζε ημ ηέκηνμ δζμίηδζδξ ηδξ πενζμπήξ ηδξ 

αογακηζκήξ Μάκδξ, εκχ ηαηά ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ ηαηάηηδζδξ ηιήιαημξ ηδξ Λαηςκίαξ απυ 

ημοξ Φνάβημοξ εζηάγεηαζ υηζ εζζήθεε ζηδ ζθαίνα επζννμήξ ηςκ κέςκ ηαηαηηδηχκ, ιε ηδκ 

εβηαηάζηαζδ θζθμθναβηζηήξ πανάηαλδξ
526

.  

Δπυιεκμ ζηαειυ απμηεθεί ημ Κάζηνμ ηδξ Άκς Πμφθαξ πμο ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ πέκηε 

πενίπμο πζθζμιέηνςκ απυ ημ Κάζηνμ ζημ Σδβάκζ. Αημθμοεχκηαξ πάθζ ηδκ επανπζαηή μδυ 

Ανευπμθδξ – Γενμθζιέκα, ιεηά απυ θίβα πζθζυιεηνα οπάνπεζ δνυιμξ πνμξ ηα δελζά πμο μδδβεί 

ζημ πςνζυ Κμφκμξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ Κδπμφθα. Απυ εηεί μ επζζηέπηδξ πνέπεζ κα 

αημθμοεήζεζ πεγυξ πζα έκακ πςιάηζκμ δνυιμ πμο μδδβεί ζηδκ ημνοθή ημο πθαηχιαημξ ημο 

απυηνδικμο, πανάηηζμο ανάπμο πμο είκαζ βκςζηυξ, ηαηά ηδκ ημπζηή πανάδμζδ, ςξ Άκς 
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 «Γζανηήξ Καηάθμβμξ ηήνολδξ ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ηαζ ικδιείςκ ηδξ Δθθάδμξ», ακαηηήεδηε απυ: 

<http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=15307> [Ζιενμιδκία πνυζααζδξ 27/2/2019].  
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 αΐηαξ, 1987, 51.  
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 Γζα ηδ ιμνθμθμβία ηαζ ηα ημπςκφιζα ηδξ πενζμπήξ αθ. εκδεζηηζηά Πίημοθαξ 2001, 295 – 296. - αΐηαξ – Εανηζά 

2002, 157 – 158. 
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 Γζα ημ εέια ηδξ μπφνςζδξ αθ. εκδεζηηζηά Γνακδάηδξ 1964, 121 – 123 ηαζ οπμζδι. 2 (υπμο παθαζυηενδ 

αζαθζμβναθία). 
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Πμφθα
527

. Ζ εέα πμο πνμζθένεζ δ πενζμπή είκαζ ζδζαίηενα δζεονοιέκδ, βεβμκυξ πμο επεζήιακε 

έκημκα ηαζ μ Bon, ηαεχξ ιπμνεί ηακείξ κα δζαηνέλεζ ιε ημ αθέιια ημο υθδ ηδκ πενζμπή πμο 

εηηείκεηαζ απυ ηδκ Ανευπμθδ ιέπνζ ημκ Γενμθζιέκα, ηδκ αηημβναιιή ηδξ Μάκδξ, ηαεχξ ηαζ ημ 

ηάζηνμ ζημ Σδβάκζ. (Δικ. 82).  

Σεθεοηαίμξ ζηαειυξ είκαζ ημ Κάζηνμ ημο Πυνημ Κάβζμ (23πθι., 40 θεπηά πενίπμο). Ζ 

δζαδνμιή ζοκεπίγεζ επί ηδξ επανπζαηήξ μδμφ Ανευπμθδξ – Γενμθζιέκα, δζαζπίγμκηαξ ημοξ 

παναδμζζαημφξ μζηζζιμφξ ηδξ Κίηηαξ, ημο Γενμθζιέκα ηαζ ηςκ Αθίηςκ, ηαζ αημθμφεςξ επί ημο 

επανπζαημφ δνυιμο πμο μδδβεί ζημ Πυνημ Κάβζμ. Πνμημφ μ επζζηέπηδξ θηάζεζ ζημ πνμμνζζιυ 

ημο, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημκ μζηζζιυ ημο Απζθθείμο, εα ζοκακηήζεζ ημκ μζηζζιυ ηδξ Βάεεζαξ, μ 

μπμίμξ, ακ ηαζ ζπεδυκ ενδιςιέκμξ ζήιενα, απμηεθεί έκακ ηυπμ εονέςξ βκςζηυ (Δικ. 83).  

Σμ ηάζηνμ ημο Πυνημ Κάβζμ, πμο ανίζηεηαζ ζημ αυνεζμ ιοπυ ημο μιχκοιμο υνιμο, 

πνμζεββίγεηαζ ιε ηα πυδζα. Καηά ηδκ πενζήβδζή ημο μ επζζηέπηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δεζ ημκ 

μβηχδδ πενίαμθμ, αηακυκζζημο ζπήιαημξ, μ μπμίμξ θζθμλεκεί ζήιενα ηιήια ημο παναδμζζαημφ 

μζηζζιμφ ημο Απζθθείμο
528

. Απυ εηεί ιπμνεί κα εαοιάζεζ ηακείξ ημκ ιζηνυ, βναθζηυ ημθπίζημ 

πμο απθχκεηαζ ιπνμζηά ημο (Δικ. 84), ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ιυθζξ θίβα πζθζυιεηνα ιαηνζά απυ ημ 

αηνςηήνζμ Σαίκανμκ. 

 

 

 3. Κάζηπο Υελμού – Μςζηπάρ  (Δικ. 85) 
Ζ δζαδνμιή αοηή ζοκδέεζ ημ Κάζηνμ ημο Υεθιμφ ιε αοηυ ημο Μοζηνά. ηυπμξ εδχ είκαζ κα 

ακαδεζπηεί δ ζδιαζία ηδξ πενζμπήξ ηδξ αυνεζαξ Λαηεδαίιμκμξ πμο απμηέθεζε έκα απυ ηα ααζζηά 

πενάζιαηα απυ ηδκ Ανηαδία ζηδκ Λαηςκία.  

Σμ Κάζηνμ ημο Υεθιμφ ανίζηεηαζ ζηα ζφκμνα ιεηαλφ ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ ηδξ Ανηαδίαξ (Δικ. 

86, 87) ηαζ ζοβηεηνζιέκα απέκακηζ απυ ημ πςνζυ Λμβηακίημ, πμο ακαπηφζζεηαζ ζηζξ οπχνεζεξ 

ημο Σατβέημο. Ζ πνμζέββζζδ ημο ηάζηνμο βίκεηαζ απυ ημκ κέμ μδζηυ άλμκα Λεφηηνμο – πάνηδξ 

ηαζ εζδζηυηενα, λεηζκχκηαξ ηακείξ απυ ηδκ ημνηζζκμφ Ανηαδίαξ, πμο βεζηκζάγεζ ιε ηζξ πδβέξ 

ημο Δονχηα, ζημκ δνυιμ ζοκακηά ιεηά απυ 4 πθι. ημκ θυθμ πμο ανίζηεηαζ ημ ηάζηνμ. Ζ 

δζάνηεζα ηδξ ακάααζδξ οπμθμβίγεηαζ βφνς ζηα 20΄ – 30΄ θεπηά ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ιέζς 

ήπζμο πςιάηζκμο δνυιμο, πμο μδδβεί ζηδκ ημνοθή. ήιενα ζχγμκηαζ ηαηάθμζπα μπφνςζδξ 

δζαθυνςκ πνμκζηχκ θάζεςκ, ηαηαδεζηκφμκηαξ ηδ ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ εέζδ ημο θυθμο, αθθά 

ηαζ ιζηνυξ καΐζημξ αθζενςιέκμξ ζημκ Άβζμ Κςκζηακηίκμ. Σμ ηάζηνμ επμπηεφεζ μθυηθδνδ ηδκ 

πενζμπή πμο εηηείκεηαζ ακάιεζα ζημκ Πάνκςκα ηαζ ημκ Σαΰβεημ, ιε δοκαηυηδηα μπηζηήξ 

ειαέθεζαξ ζδζαίηενα δζεονοιέκδ. Σμ θοζζηυ πάθζ ημπίμ παναιέκεζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα ακαθθμίςημ.  

Οθμηθδνχκμκηαξ ηδκ πενζήβδζδ ημο ηάζηνμο, μ επζζηέπηδξ εα πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ πάθζ 

ημκ εεκζηυ άλμκα Λεφηηνμο – πάνηδξ, ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ημκ Μοζηνά. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

δζαδνμιήξ, έπμκηαξ πάκηα ζηα δελζά ημο ημκ επζαθδηζηυ Σαΰβεημ, ανπίγεζ κα λεδζπθχκεηαζ δ 

ημζθάδα ημο Δονχηα (Δικ. 88). Αθήκμκηαξ πίζς ζζημνζηά πςνζά ιε ιαηνζά ζζημνζηή 

ηθδνμκμιζά, υπςξ δ Πεθθάκα, μ επζζηέπηδξ μδδβείηαζ ιέζς ηδξ εεκζηήξ μδμφ ζηδκ είζμδμ ηδξ 

πυθδξ ηδξ πάνηδξ. Απυ εηεί εα αημθμοεήζεζ ηδ δζαδνμιή πμο ήδδ έπεζ πενζβναθεί παναπάκς, 

εκχ ιπμνεί επίζδξ κα ηάκεζ ιία ιζηνή ζηάζδ ζημοξ πνμαζνεηζημφξ ζηαειμφξ, ζημκ Δονχηα ηαζ 

ηδ ιεζαζςκζηή Λαηεδαίιμκα.  

                                                 
527

 Καηζαθάδμξ 1992, 395.  
528

 Ο μζηζζιυξ ημο Απζθθείμο έπεζ ηδνοπεεί ζζημνζηυξ δζαηδνδηέμξ μζηζζιυξ, μ μπμίμξ εηηείκεηαζ εκηυξ ηαζ εηηυξ ημο 
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4.2.3.1. ςμπληπυμαηικά μέζα για ηην ςλοποίηζη ηος δικηύος 

Γημιοςπγία ιζηοζελίδαρ 

Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο δζηηφμο πνμηείκεηαζ επίζδξ δ δδιζμονβία ιίαξ επίζδιδξ ζζημζεθίδαξ ζημ 

δζαδίηηομ, πμο εα έπεζ ςξ απμζημθή ηδ δζάποζδ ηδξ βκχζδξ βφνς απυ ηα ηάζηνα ηδξ Λαηςκίαξ 

ηαζ ηςκ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ζημ εονφηενμ ημζκυ, ηδκ εκδιένςζδ, αθθά ηαζ ηδκ 

πνμζέθηοζδ ημο εκδζαθένμκημξ δζαθυνςκ ηαηδβμνζχκ πνδζηχκ
529

. Θεςνμφιε υηζ δ δδιζμονβία 

ιίαξ ηέημζαξ ζζημζεθίδαξ είκαζ απαναίηδηδ ηαζ δ ζοιαμθή ηδξ εα ζοκεζζθένεζ ηα ιέβζζηα ζηδκ 

ακάδεζλδ ημο δζηηφμο, εκχ ηαοηυπνμκα εα πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε εοπαεείξ 

ημζκςκζηέξ μιάδεξ υπςξ άημια ιε ηζκδηζηά ή άθθα πνμαθήιαηα, δεδμιέκμο υηζ ηα ηάζηνα είκαζ 

δφζημθμ κα πνμζεββζζημφκ θυβς ηδξ εέζδξ ημοξ ςξ θοζζηή δζαδνμιή
530

. Καηά ζοκέπεζα, ζηυπμξ 

είκαζ δ ζζημζεθίδα αοηή κα απμηεθέζεζ έκακ ρδθζαηυ ηυπμ πνμαμθήξ ηαζ ακάδεζλδξ ημο 

μπονςιαηζημφ απμεέιαημξ ηαεχξ ηαζ ιέζμκ εκδιένςζδξ ηαζ πνυζααζδξ ζε πθδνμθμνίεξ πμο 

εα αθμνμφκ έκα εονφ θάζια πμθζηζζηζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, εηδδθχζεςκ ηαζ 

οπδνεζζχκ.  

Δζδζηυηενα, υζμκ αθμνά ηδκ πνμαμθή ημο δζηηφμο ηάζηνςκ, μ πνήζηδξ εα έπεζ πμθθαπθέξ 

δοκαηυηδηεξ, ηαεχξ εα ιπμνεί κα πενζδβδεεί εζημκζηά ηα ηάζηνα, κα πανάλεζ ηζξ δζηέξ ημο 

δζαδνμιέξ ζημκ ρδθζαηυ πχνμ, αθθά ηαζ κα ακηθήζεζ πθδνμθμνίεξ ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηα 

μπονςιαηζηά ένβα. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, εα ιπμνεί κα εκδιενςεεί βζα ηζξ πμθζηζζηζηέξ δνάζεζξ 

ηαζ εηδδθχζεζξ (ζοκαοθίεξ, λεκαβήζεζξ, εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ, εηεέζεζξ, εηπαζδεοηζηά 

πνμβνάιιαηα η.ά.), πμο δζμνβακχκμοκ μζ ειπθεηυιεκμζ ημπζημί θμνείξ ηαζ βζα ηζξ οπδνεζίεξ πμο 

πνμζθένμοκ μζ ανπαζμθμβζημί πχνμζ. Πανάθθδθα, ηα παναπάκς δεδμιέκα εα ζοκδοάγμκηαζ ιε 

πθδνμθμνίεξ πμο εα αθμνμφκ ηα ηαηαθφιαηα ηαζ ηζξ οπμδμιέξ ελοπδνέηδζδξ ημονζζηχκ πμο 

δζαεέηεζ δ Λαηςκία, ηα δνμιμθυβζα ηςκ ζοβημζκςκζαηχκ ιέζςκ ηαζ ηα ηέκηνα πμθζηζζηζημφ 

εκδζαθένμκημξ (ιμοζεία, ζζημνζηά ικδιεία, ανπαζμθμβζημί πχνμζ η.ά.), πνμζθένμκηαξ ηδ 

δοκαηυηδηα ζημκ πνήζηδ ηαζ δοκδηζηυ επζζηέπηδ κα απμηηήζεζ ιία ζοκμθζηή εζηυκα βζα ημκ 

ηυπμ ηαζ ημκ εκ δοκάιεζ πνμμνζζιυ, ηαζ ζοκάια κα μνβακςεεί πνζκ ή ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ηαλζδζμφ. Έπμκηαξ οπυρδ ηα παναπάκς, εεςνείηαζ δεδμιέκμ υηζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζζημζεθίδαξ 

πνέπεζ δζανηχξ κα ακακεχκεηαζ ηαζ κα ειπθμοηίγεηαζ ιε πθδνμθμνίεξ ηαζ οθζηυ πμο εα αθμνμφκ 

ηδκ ένεοκα ηςκ ηάζηνςκ αθθά ηαζ ηζξ ελεθίλεζξ ζε ημπζηυ επίπεδμ.    

 Δπζπνυζεεηα, ζηυπμξ είκαζ δ ζζημζεθίδα αοηή κα αλζμπμζδεεί ςξ ημ ενβαθείμ πνμχεδζδξ 

εκυξ εονφηενμο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ ιε επίηεκηνμ ηδ Φναβημηναηία ηαζ ηα ηάζηνα ηδξ, υπςξ 

βζα πανάδεζβια ηδ πάναλδ εειαηζηχκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ ζηζξ οπυθμζπεξ πενζμπέξ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο, δζαιμνθχκμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ έκα εηηεηαιέκμ δίηηομ εζημκζηήξ 

πναβιαηζηυηδηαξ. Μέζς αοημφ, εα ιπμνεί μ πνήζηδξ κα πενζδβδεεί ζε υθμοξ ημοξ ααζζημφξ 

ζηαειμφξ – ηάζηνα ηδξ πενζμκήζμο, απμηηχκηαξ ιία εονεία μπηζηή ημο πχνμο ηαζ ηαθφηενδ 

ειπέδςζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ μζ Φνάβημζ εειεθίςζακ ηδκ ηονζανπία ημοξ. Σαοηυπνμκα, 
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υιςξ, δ πνήζδ εκυξ ηέημζμο ενβαθείμο ιπμνεί κα επζθένεζ εεηζηέξ ελεθίλεζξ ζηδκ εονφηενδ 

πενζμπή, ηαεχξ ιέζα απυ ηδκ πνμζέθηοζδ ημο εκδζαθένμκημξ μθμέκα ηαζ πενζζζμηένςκ 

πνδζηχκ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ εκ δοκάιεζ επζζηεπηχκ, ιπμνμφκ κα δδιζμονβδεμφκ ηαηάθθδθεξ 

ζοκεήηεξ βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ. Δλάθθμο, 

ζηαηζζηζηέξ ένεοκεξ πμο δζεκενβμφκηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζε πχνεξ ηδξ 

Δονχπδξ, ζοβηθίκμοκ ζηδκ άπμρδ υηζ δ ακάπηολδ ημο ρδθζαημφ ημονζζιμφ ιπμνεί κα επζθένεζ 

ζδιακηζηά ηένδδ ηαζ κέεξ επαββεθιαηζηέξ εοηαζνίεξ ζε πενζμπέξ πμο απμηεθμφκ ζδιακηζημφξ 

ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ, ζδίςξ ιε πμθζηζζηζηυ εκδζαθένμκ
531

.   

Ακαθμνζηά ιε ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ δεδμιέκςκ, ηα μπμία εα πνμζθένμκηαζ ζε δζάθμνεξ 

βθχζζεξ, εα δζανενχκεηαζ ζε εειαηζηέξ εκυηδηεξ – πεδία, ιε ζηυπμ αθεκυξ ηδκ ηαθφηενδ 

μνβάκςζδ ημο οθζημφ ηαζ αθεηένμο ηδ δζεοηυθοκζδ ημο εκημπζζιμφ ηςκ δεδμιέκςκ απυ ηδκ 

πθεονά ημο πνήζηδ. Έκα λεπςνζζηυ πεδίμ εα απμηεθεί δ ζζημνία ηδξ πενζμπήξ ηδξ Λαηςκίαξ 

ηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ πενίμδμ, ζημ μπμίμ εα πνμζθένμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαηάθδρδ  ηδξ 

πενζμπήξ ηδξ Λαηςκίαξ απυ ημοξ Φνάβημοξ, ηδκ εκζςιάηςζδ ηαζ ηδκ ζζημνζηή ηδξ ελέθζλδ 

εκηυξ ηςκ μνίςκ ημο Πνζβηζπάημο ηδξ Απαΐαξ, εκχ ηαοηυπνμκα εα πενζβνάθμκηαζ μζ ηνυπμζ 

μνβάκςζδξ ηαηά ημ θεμοδαθζηυ δοηζηυ πνυηοπμ, δδθαδή ηα κέα ημζκςκζηά, δζμζηδηζηά ηαζ 

ζηναηζςηζηά ζπήιαηα πμο εζζήπεδζακ ζηα εδάθδ ηδξ επζηνάηεζαξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, δ 

εηηθδζζαζηζηή πμθζηζηή ηαζ μζ ζπέζεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ιε ημ βδβεκέξ ζημζπείμ. ε έκα άθθμ 

πεδίμ εα πανμοζζάγμκηαζ ηα ηάζηνα ηαζ δ πμθφπθεονδ ζδιαζία ημοξ ζε ηάεε πηοπή ηδξ γςήξ 

ηςκ Φνάβηςκ. Ζ πνμζέββζζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ εα βίκεηαζ ιε ζοκμδεοηζηά ηείιεκα 

ηεηιδνίςζδξ, πάνηεξ, ιε ρδθζμπμζδιέκδ ιμνθή βναπηχκ πδβχκ, δπδηζηά ανπεία η.ά.   

Χξ πνμξ ηδκ πνμαμθή ημο δζηηφμο, εα πενζβνάθμκηαζ μζ ηαεμνζζιέκεξ δζαδνμιέξ ιε 

δοκαηυηδηα πάναλδξ ηαζ άθθςκ δζαδνμιχκ, εκχ, υζμκ αθμνά ηδκ ηαηαβναθή ημο ηάεε 

ικδιείμο, μζ πθδνμθμνίεξ εα πανμοζζάγμκηαζ ζε επζιένμοξ εκυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ εα 

ηαηαπςνείηαζ δ εέζδ ημο ηάζηνμο, ημ ημπςκφιζμ ηδξ πενζμπήξ πμο πςνμεεηείηαζ – ιε ακαθμνέξ 

ζηδκ πνμέθεοζδ ημο ημπςκοιίμο – δ ζζημνία ημο, ηοπμθμβζηά – ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά 

ημο ικδιείμο, δ ηαηάζηαζδ δζαηήνδζήξ ημο, δ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε αοηυ ηαζ ααζζηέξ 

αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ
532

. Ζ πνμζέββζζδ ηςκ δεδμιέκςκ εα βίκεηαζ επίζδξ ιε πάνηεξ 

(ζφβπνμκμζ ηαζ παθαζμί), ημπμβναθζηά ζπέδζα, θςημβναθίεξ, εθανιμβή google earth, ρδθζαηέξ 

απεζημκίζεζξ η.ά. Πανάθθδθα, είκαζ ακαβηαίμ κα θακεί δ δζαπνμκζηυηδηα ηςκ ηάζηνςκ, 

δεδμιέκμο υηζ πμθθά ελ αοηχκ είηε πνμτπήνπακ ηαζ ζοκηδνήεδηακ ή επζζηεοάζηδηακ είηε 

ακαηαηαζηεοάζηδηακ πθήνςξ. ημ πθαίζζμ αοηυ, κυδια εα είπε δ δδιζμονβία εκυξ πνμκμθμβίμο, 

ιε ακαθμνέξ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ζζημνζηήξ πμνεία ημο ηυπμο
533

.  

Σέθμξ, ζηα οπυθμζπα πεδία εα πενζθαιαάκμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ εηδδθχζεζξ πμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ ζημοξ πχνμοξ ηςκ ηάζηνςκ, ζημζπεία ημο πμθζηζζηζημφ ηαζ θοζζημφ 

πενζαάθθμκημξ ηδξ Λαηςκίαξ, ηαεχξ ηαζ μζ οπμδμιέξ ηαζ ηα ημονζζηζηά ηαηαθφιαηα πμο 

οπάνπμοκ ζηδκ πενζμπή ηαζ ηονίςξ ζημοξ μζηζζιμφξ πμο ανίζημκηαζ πθδζίμκ ηςκ ηάζηνςκ, ιε 

επζπνυζεεημ ζημπυ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ.  

Ζ ζζημζεθίδα εα δζαεέηεζ επίζδξ δζαδζηηοαηέξ εθανιμβέξ βζα ηζκδηά ηδθέθςκα, μζ μπμίεξ εα 

πνμζθένμκηαζ δςνεάκ ζημοξ πνήζηεξ. Μέζς αοηχκ, εα ιπμνεί ηακείξ, εηηυξ απυ ημ κα ακηθήζεζ 
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υθεξ ηζξ παναπάκς πθδνμθμνίεξ, κα πενζδβδεεί ηαθφηενα ηαζ πζμ εφημθα ζημκ θοζζηυ πχνμ ηδξ 

δζαδνμιήξ. Σέθμξ, ημ ρδθζαηυ πενζεπυιεκμ εα ειπθμοηίγεηαζ ηαζ ιε ζοκδέζιμοξ ζε ιέζα 

ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ (facebook, instagram, youtube), ηα μπμία έπμοκ βίκεζ ζδζαίηενα πνμζθζθή 

ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζημοξ πμθζηζζηζημφξ πχνμοξ, ηαεχξ εκζζπφμοκ ημκ νυθμ ηαζ ηδ ζοιιεημπή 

ημο πνήζηδ ζηδκ δζαηίκδζδ ηαζ ακηαθθαβή ηςκ πθδνμθμνζχκ, εκχ ηαοηυπνμκα επζηνέπμοκ ηδκ 

ακμζηηή ηαζ εθεφεενδ επζημζκςκία
534

.  

Σδκ μζημκμιζηή εκίζποζδ ηδξ ζζημζεθίδαξ εα ιπμνμφζακ κα ακαθάαμοκ ημ Τπμονβείμ 

Πμθζηζζιμφ ηαζ δ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ηαζ δ δζαπείνζζή ηδξ κα βίκεηαζ ζε ζοκενβαζία ηδξ 

Δθμνείαξ Ανπαζμηήηςκ Λαηςκίαξ, ιε πμθζηζζηζημφξ θμνείξ ηαζ ημονζζηζηά βναθεία.  

 

Γημιοςπγία ενημεπυηικών ζηαθμών ζε επιλεγμένα ζημεία και ενόρ πληποθοπιακού 

κένηπος 

Ζ δδιζμονβία εκυξ πχνμο πμο εα θεζημονβεί ςξ πθδνμθμνζαηυ ηέκηνμ
535

 ηςκ επζζηεπηχκ ηςκ 

ικδιείςκ, απμηεθεί επίζδξ έκα ιέζμ ζοιπθήνςζδξ ημο δζηηφμο. Βαζζηυ ακηζηείιεκμ αοημφ ημο 

πχνμο εα είκαζ δ ακάδεζλδ ηδξ εκ θυβς ζζημνζηήξ πενζυδμο ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ ηςκ οθζηχκ 

ιανηονζχκ ηδξ, ιε ζηυπμ ηδκ ηαηακυδζδ, ηδκ ειαάεοκζδ ηαζ δζάποζδ ηδξ βκχζδξ βφνς απυ 

αοηά, ζημ εκδζαθενυιεκμ ημζκυ, αθθά ηαζ δ πνμαμθή ημο δζηηφμο, ιέζς ηδξ εκδιένςζδξ ηςκ 

επζζηεπηχκ βζα ηζξ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ ηαζ ηα ικδιεία.  

Γζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Φναβημηναημφιεκδξ Λαηςκίαξ ηαζ ηςκ ικδιείςκ ηδξ, δ 

πανμοζίαζδ εα βίκεηαζ ιέζς επμπηζημφ οθζημφ, αζκηεμπνμαμθχκ ηαζ κέςκ ρδθζαηχκ 

ηεπκμθμβζχκ, υπςξ ρδθζαηυξ δζαδναζηζηυξ πάνηδξ ηδξ Λαηςκίαξ, μευκεξ αθήξ, βεβμκυξ πμο 

πνμτπμεέηεζ ηδκ ρδθζμπμίδζδ ζδιακηζημφ ανζειμφ αθδβδιαηζηχκ πδβχκ, πενζδβδηζηχκ 

ηεζιέκςκ, ημπμβναθζηχκ δζαβναιιάηςκ η.ά. ημ πθαίζζμ αοηυ, εα ιπμνμφζακ επίζδξ κα 

εκηαπεμφκ ένβα ηδξ κευηενδξ ηαζ ζφβπνμκδξ πκεοιαηζηήξ ηαζ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ, 

ειπκεοζιέκα απυ ηδκ ζζημνζηή αοηή επμπή ηαζ ηα ηάζηνα ηδξ, υπςξ θ.π. ημ Σαμηδεύνληαο - Ο 

Μνξηάο ημο Νίημο Καγακηγάηδ, μ Καζηξνιόγνο ημο Φχηδ Κυκημβθμο ή δ Πξηγθεπέζζα Ηδακπώ 

ημο Ζθία Σενγάηδ), αθθά ηαζ ακάθμβα εζηαζηζηά ένβα.  

Δπζπνυζεεηα, ημ ηέκηνμ πθδνμθυνδζδξ εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ πςθδηήνζμ, ημ μπμίμ δεκ εα 

απεοεφκεηαζ ιυκμ ζημοξ επζζηέπηεξ ημο, αθθά ηαζ ζε αοημφξ πμο εέθμοκ κα αβμνάζμοκ ηάηζ απυ 

αοηυ. ημκ πχνμ αοηυ εα δζαηίεεκηαζ αζαθία ηαζ ιεθέηεξ πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε ημ εέια, ηα 

έκηοπα ηδξ Δθμνείαξ Ανπαζμηήηςκ Λαηςκίαξ πμο αθμνμφκ ζηα ένβα ακάδεζλδξ ηςκ ηάζηνςκ, 

ακηίβναθα θςημβναθζημφ οθζημφ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ πάνηεξ πμο εα δζεοημθφκμοκ ημκ επζζηέπηδ 

ηαηά ηδκ πενζήβδζή ημο ζηα ηάζηνα.  

Σμ πθδνμθμνζαηυ ηέκηνμ εα ιπμνμφζε κα ζηεβαζηεί ζημ Κέκηνμ Πμθζηζζιμφ Ακαημθζηήξ 

Μάκδξ (Παθαζυ Πανεεκαβςβείμ)
536

, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζημ Γφεεζμ (Δικ. 89). Πνυηεζηαζ βζα 
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έκακ πχνμ πμο ιυθζξ πνυζθαηα άκμζλε ηζξ πφθεξ ημο ζημ ημζκυ ηαζ ζημπυξ ημο είκαζ δ πνμαμθή 

ημο ζδζαίηενμο παναηηήνα ηδξ Μάκδξ, ηαεχξ ηαζ δ εκδιένςζδ ηςκ επζζηεπηχκ βφνς απυ ηδκ 

ζζημνία ηαζ ημκ πμθζηζζιυ ηδξ. Θεςνμφιε υηζ δ επζθμβή εκυξ ηέημζμο πχνμο, πμο ιεηαλφ άθθςκ 

δζαηνίκεηαζ βζα ηζξ ζφβπνμκεξ πνμδζαβναθέξ ημο, απμηεθεί ζδακζηή θφζδ βζα ηδ ζηέβαζδ εκυξ 

ηέκηνμο πθδνμθυνδζδξ ακαθμνζηά ιε ηα ηάζηνα.  Άθθμξ έκαξ θυβμξ, μ μπμίμξ ιαξ μδδβεί ζηδκ 

επζθμβή αοηή, είκαζ υηζ ημ Κέκηνμ Πμθζηζζιμφ ανίζηεηαζ ζε ιία πυθδ πμο εθηφεζ ημ εκδζαθένμκ 

πμθθχκ ημονζζηχκ. Δπίζδξ ζημοξ ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ ημο Γεναηίμο ηαζ ημο Μοζηνά εα 

ιπμνμφζε κα δδιζμονβδεεί ιία ακηίζημζπδ ιζηνή εβηαηάζηαζδ, δεδμιέκμο υηζ οπάνπμοκ ήδδ 

δζαιμνθςιέκμζ πχνμζ ιε αίεμοζεξ ηαζ πςθδηήνζα. Άθθμ έκα εκδεπυιεκμ απμηεθεί δ δδιζμονβία 

πθδνμθμνζαημφ ηέκηνμο ζηδκ πνςηεφμοζα ημο κμιμφ, ηδ πάνηδ. Δλάθθμο, δ πυθδ δζαεέηεζ 

πμθθά παθαζά αζηζηά ηηήνζα, πμο έπμοκ ηδνοπηεί ςξ δζαηδνδηέα ζζημνζηά ικδιεία είηε απυ ημ 

Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ είηε απυ ημ Τπμονβείμ Πενζαάθθμκημξ ηαζ Δκένβεζαξ
537

.  

Σέθμξ, πνμηείκεηαζ δ εβηαηάζηαζδ εκδιενςηζηχκ ζηαειχκ ζε δζάθμνα ζδιεία ηςκ 

δζαδνμιχκ, μφηςξ χζηε κα είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή δ πνμαμθή ημο δζηηφμο. Καζ ζημοξ 

ζηαειμφξ αοημφξ εα πανέπμκηαζ επίζδξ πάνηεξ, υπμο εα ζδιεζχκμκηαζ μζ δζαδνμιέξ, 

εκδιενςηζηά έκηοπα ακαθμνζηά ιε ηδκ ζζημνία ηςκ ηάζηνςκ, ηα λεκμδμπεία ηδξ πενζμπήξ ή ηζξ 

εηδδθχζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ηαηά ηαζνμφξ, θςημβναθζηυ οθζηυ η.α.  

 

4.2.3.2. Γιασείπιζη δικηύος κάζηπος 

ημ πθαίζζμ ηδξ οθμπμίδζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ημο δζηηφμο ηάζηνςκ οπαβμνεφεηαζ δ ζφζηαζδ 

εκυξ θμνέα δζαπείνζζδξ
538

. Ζ δζαδζηαζία αοηή ηνίκεηαζ απαναίηδηδ πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηεί ημ 

εβπείνδια αοηυ επζηοπέξ, δζυηζ δ εθανιμβή ιίαξ ηέημζαξ δνάζδξ πνμτπμεέηεζ ηδ ζοκενβαζία 

πμθθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ζοκηεθεζηχκ
539

. Καηυπζκ ημφημο, πνμηείκεηαζ δ ζοβηνυηδζδ ιίαξ ιδ 

ηναηζηήξ μνβάκςζδξ, ιδ ηενδμζημπζημφ παναηηήνα, δ μπμία εα απανηίγεηαζ απυ ιέθδ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, ημο Τπμονβείμο Πμθζηζζιμφ ηαζ ηςκ ανιυδζςκ οπδνεζζχκ ηδξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, αθθά ηαζ απυ επαββεθιαηίεξ ημονζζιμφ, ζδζχηεξ η.ά.   

Κφνζα απμζημθή ημο θμνέα εα είκαζ δ πνμζηαζία ηαζ δ ακάδεζλδ ηςκ ηάζηνςκ ηαζ, 

ζοκαηυθμοεα, δ οθμπμίδζδ ηςκ δνάζεςκ πνμαμθήξ ημο θναβηζημφ πανεθευκημξ ηδξ Λαηςκίαξ 

ιέζα απυ ημ δίηηομ, ιε ζημπυ ηδκ ακάπηολδ εκυξ πμζμηζημφ πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ ζηδκ 

πενζμπή. Ακαθοηζηυηενα, μζ ανιμδζυηδηεξ ημο θμνέα, μ μπμίμξ εα ζηδνίγεηαζ ζε ζοκένβεζεξ,  εα 

είκαζ: 

α) δ ζφκηαλδ ηςκ ιεθεηχκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδκ ήπζα ημονζζηζηή ακάδεζλδ ηςκ 

ηάζηνςκ, πμο δεκ έπμοκ ηφπεζ ιέπνζ ζήιενα πεναζηένς πνμζηαζίαξ 

α) δ δζαιυνθςζδ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο ημοξ ηαζ δ ακααάειζζδ ηδξ 

πνμζααζζιυηδηαξ ζε αοηά 

β) δ ελεφνεζδ ηςκ μζημκμιζηχκ πυνςκ βζα ηζξ πνμακαθενεείζεξ πανειαάζεζξ (θ.π. 

πνμβνάιιαηα ΔΠΑ) 
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http://www.diazoma.gr/site-assets/1.-%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/1.-%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82.pdf
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δ) δ αλζμπμίδζδ ζηναηδβζηχκ πνμαμθήξ ηαζ πνμχεδζδξ ημο δζηηφμο, υπςξ βζα 

πανάδεζβια δζαθδιζζηζηά ζπμη ζηδκ ηδθευναζδ ή ημ ναδζυθςκμ, ηαηαπςνίζεζξ ζε πενζμδζηά ή 

εθδιενίδεξ, ζε ζζημζεθίδα ηαζ ζηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ, αθθά ηαζ δ ζφκδεζδ ηδξ 

έκανλδξ εθανιμβήξ ημο δζηηφμο ιε έκα βεβμκυξ (θ.π. παβηυζιζα διένα ηάζηνςκ) 

ε) δ εκδιένςζδ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ ιέζα απυ εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ ηαζ ζειζκάνζα, 

ιε ζηυπμ ηδκ ζοιιεημπή ηαζ ζφιπναλή ημοξ ζημ δφζημθμ ένβμ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ ικδιείςκ. 
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ςμπεπάζμαηα 

 

ηζξ ζεθίδεξ πμο πνμδβήεδηακ, πνμζπαεήζαιε κα πανμοζζάζμοιε ηδκ εζηυκα ηδξ ζζημνίαξ ηδξ 

Λαηςκίαξ ζημ πθαίζζμ ηςκ κέςκ ζοκεδηχκ πμο δζαιμνθχεδηακ ιεηά ηδκ άθςζδ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ ημ 1204 απυ ημοξ ζππυηεξ ηδξ Γ΄ ζηαονμθμνίαξ ηαζ ηδκ επαηυθμοεδ  

ίδνοζδ ημο Φναβηζημφ Πνζβηζπάημο ηδξ Απαΐαξ ζηα εδάθδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Έβζκε θακενυ 

υηζ μζ Φνάβημζ ακηζιεηχπζζακ ζμαανά πνμαθήιαηα ζηδκ πνμζπάεεζα εδναίςζδξ ηδξ ηονζανπίαξ 

ημοξ ζηδκ πενζμπή, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ηυζμ ζηδ βεςβναθζηή εέζδ ηδξ Λαηςκίαξ υζμ ηαζ 

ζημ ακηζζηαζζαηυ πκεφια πμο εηδήθςζακ πενζμπέξ ηδξ επζηνάηεζάξ ηδξ. ε ημφημ αέααζα 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ έπαζλε ηαζ δ φπανλδ ημο ζζπονμφ Κάζηνμο ηδξ Μμκειααζίαξ, ημ μπμίμ, ιέπνζ 

ηδκ ηεθζηή πανάδμζή ημο, θεζημονβμφζε ςξ ηνμπμπέδδ ζηζξ πνμζπάεεζεξ ηςκ Φνάβηςκ κα 

επεηηαεμφκ. Έηζζ, ιεηά ηδκ ηαηάηηδζδ ημο ζδιακηζημφ αοημφ θνμονίμο, πμο δ διενμιδκία ηδξ 

απμηεθεί ιέπνζ ηαζ ζήιενα ακηζηείιεκμ ζογδηήζεςκ ζημοξ ηυθπμοξ ηςκ ζζημνζηχκ, αημθμφεδζε 

δ ηαηάθδρδ ηαζ ηςκ ηεθεοηαίςκ πενζμπχκ πμο ακηζζηέημκηακ, ιε απμηέθεζια ηδκ πνμζάνηδζδ 

ηδξ Λαηςκίαξ ζημ Πνζβηζπάημ. Χζηυζμ, δ ειπέδςζδ ηδξ ελμοζίαξ ηςκ Φνάβηςκ δεκ 

ελαζθαθίζηδηε μοζζαζηζηά, ακ θδθεεί οπυρδ δ ηεθζηή έηααζδ ηςκ βεβμκυηςκ.  

Δηηυξ απυ ηδκ εβηαηάζηαζή ημοξ ζηα ηαηαηηδιέκα εδάθδ, μζ Φνάβημζ πνμζπάεδζακ κα 

εθανιυζμοκ κέμοξ εεζιμφξ ηαζ ιμνθέξ μνβάκςζδξ, ιε ζδιακηζηυηενδ αθθαβή ηδκ εζζαβςβή 

ημο δοηζημφ ηφπμο ηάζηνμο. Σμ ηάζηνμ ήηακ εκηαβιέκμ ζε έκα εονφηενμ πθαίζζμ μζηζζηζηήξ, 

ζηναηζςηζηήξ ηαζ δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ πμο εθάνιμζακ μζ Φνάβημζ ηυζμ ζηδκ Ζβειμκία ημοξ, 

υζμ ηαζ ζε υθεξ ηζξ θναβημηναημφιεκεξ πενζμπέξ ημο ιεζμβεζαημφ πχνμο ηαζ ηδξ Μέζδξ 

Ακαημθήξ. Χξ μπονςιαηζηή ηαηαζηεοή ελέθναγε ηδκ επζεοιία ηςκ ίδζςκ βζα ιυκζιδ 

εβηαηάζηαζδ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πμθζηζηή ζζπφ ημοξ έκακηζ ημο πμθοπθδεέζηενμο βδβεκμφξ 

πθδεοζιμφ. Δπμιέκςξ, ηα ηάζηνα θεζημονβμφζακ ςξ ζφιαμθα δζαπςνζζιμφ ιεηαλφ ηςκ 

ηαηαηηδηχκ ηαζ ημο κηυπζμο ζημζπείμο. Σαοηυπνμκα, υιςξ απμηεθμφζε ημ ηέκηνμ υθδξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ γςήξ ηςκ Φνάβηςκ. πςξ ζηζξ οπυθμζπεξ θναβημηναημφιεκεξ 

πενζμπέξ, έηζζ ηαζ ζηδ Λαηςκία ακεβένεδηακ ηάζηνα ex nihilo ή αλζμπμζήεδηακ παθαζυηενα 

μπονά. Κφνζμξ νυθμξ ηςκ θνάβηζηςκ ηάζηνςκ ήηακ δ πνμζηαζία ηςκ ηαηαηηδηχκ, δ επμπηεία 

ηςκ εαθάζζζςκ ηαζ πενζαίςκ δνυιςκ ηαζ μ εοημθυηενμξ έθεβπμξ ηδξ εκδμπχναξ.  

ήιενα ζηδκ πενζμπή ηδξ Λαηςκίαξ δζαζχγεηαζ έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ηάζηνςκ ζε 

ζηναηδβζηέξ εέζεζξ, μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ δζεζπανιέκεξ ιέζα ζημ πχνμ. Κάπμζα απυ ηα ηάζηνα 

αοηά πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηυ πνυαθδια ηεηιδνίςζδξ, ηαεχξ είηε δεκ έπμοκ ιεθεηδεεί 

ζοζηδιαηζηά, είηε είκαζ δφζημθμ κα ακαβκςνζζηεί μ ανπζηυξ ανπζηεηημκζηυξ ημοξ πονήκαξ. 

Αηυιδ ηζ έηζζ, υιςξ, δ ζοκεεηζηή ακηζιεηχπζζή ημοξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ πδβέξ, ηδ 

δεοηενμβεκή αζαθζμβναθία, επζηνέπεζ ςξ έκα ααειυ κα ακαδοεμφκ ηα ζδζαίηενα ζημζπεία ηδξ 

επμπήξ ηαζ κα βίκεζ ακηζθδπηυ ημ δζαθμνεηζηυ πκεφια ηδξ ιεζαζςκζηήξ Γφζδξ, πμο πνμηάθεζε 

ζδιακηζηέξ ακαηαηαηάλεζξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ζημ θαηςκζηυ πχνμ, αθθά ηαζ ζημκ εονφηενμ 

θναβημηναημφιεκμ πχνμ εκ βέκεζ.    

Λαιαάκμκηαξ θμζπυκ οπυρδ ηα παναπάκς δεδμιέκα ηαζ έπμκηαξ ςξ ζηυπμ ηδκ αλζμπμίδζδ 

ημο μπονςιαηζημφ αοημφ απμεέιαημξ πμο απμηεθεί ημιιάηζ ηδξ ζζημνζηήξ ηαοηυηδηαξ ηαζ 

θοζζμβκςιία ηδξ Λαηςκίαξ, επζπεζνήζαιε κα πνμηείκμοιε εδχ ηδ πάναλδ εκυξ δζηηφμο 

ηάζηνςκ, πμο ζοβηνμηείηαζ απυ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ. Μέζα απυ ηδκ επζθμβή ηςκ 

πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ, πμο απμηεθμφκ έκα απυ ηα ιέζα ακάπηολδξ ημο πμθζηζζηζημφ 

ημονζζιμφ, ζημπυξ είκαζ δ ακάδεζλδ ιίαξ υπζ ζδζαίηενα βκςζηήξ πενζυδμο ηδξ ζζημνίαξ ημο 

ηυπμο, δ μπμία ακζπκεφεηαζ ηονίςξ ιέζα απυ ηα ηάζηνα, ηαζ αημθμφεςξ δ πνμζηαζία ηαζ 

πεναζηένς δζαπείνζζδ ηςκ ίδζςκ ηςκ ικδιείςκ. οκαηυθμοεα, δ μνβάκςζδ αοηχκ ηςκ 



98 

 

δζαδνμιχκ απμζημπεί ζηδκ βκςνζιία ηαζ μοζζαζηζηή επαθή ημο κηυπζμο ζημζπείμο ιε ηα 

ικδιεία ημο, εθυζμκ ιέζα απυ αοηά εα δζαιμνθςεεί ιία ζοκείδδζδ πενί ημο παθζιρήζημο ηδξ 

ημπζηήξ ημο ζζημνίαξ ηαζ άνα έκαξ επακαπνμζδζμνζζιυξ ηδξ ηαοηυηδηάξ ημο, πμο εα ενείδεηαζ 

ζηα εειέθζα ιίαξ μθζζηζηήξ, υπζ επζθεηηζηήξ ζπέζδξ ιε ημ πανεθευκ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, 

αοημφ ημο είδμοξ ημ εβπείνδια ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ηαζ ςξ εθαθηήνζμ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ 

ηαζ ζφιπναλδ ηςκ πμθζηχκ ζηδκ επίπμκδ πνμζπάεεζα βζα ηδ δζάζςζδ ηαζ δζαηήνδζδ ηςκ 

πμθζηζζηζηχκ ημοξ πυνςκ. Δλάθθμο, υπςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί, δ μνεή δζαπείνζζδ ηδξ 

πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ δεκ πνμτπμεέηεζ ιυκμ ηδ ζοκενβαζία ηςκ εηάζημηε ανιυδζςκ θμνέςκ 

(δδιυζζμξ, ζδζςηζηυξ), αθθά επζαάθθεηαζ κα πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ ημπζηή ημζκςκία, εθυζμκ αοηή 

είκαζ μ άιεζμξ απμδέηηδξ αθθά ηαζ μ ααζζηυξ ηαηαθφηδξ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ηαζ οθμπμίδζδ 

μπμζαζδήπμηε πνμζπάεεζαξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, ιπμνεί κα 

δδιζμονβδεεί έκα ζχια πμθζηχκ πμο εα ζοιιεηέπεζ εκενβά ηαζ εα αζηεί πζέζεζξ βζα ηδκ 

οθμπμίδζδ ηςκ πνμηάζεςκ βζα ημ δίηηομ ή αηυιδ ηαζ ιία μιάδα εεεθμκηχκ – πμθζηχκ, δ μπμία 

εα θνμκηίγεζ βζα ηδκ ηαθή ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο ηςκ ηάζηνςκ, ιε 

ηδκ ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ ιμκμπαηζχκ πμο μδδβμφκ ζηα ηάζηνα, ημκ 

ηαεανζζιυ ηςκ ηαηαθμίπςκ απυ ηδκ αοημθοή αθάζηδζδ ηαζ ημκ εοπνεπζζιυ ημο πχνμο εκ βέκεζ.  

Σέθμξ, δ ακάδεζλή ηςκ ηάζηνςκ ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ δ πνμαμθή ημοξ ςξ ημ ζοβηνζηζηυ 

πθεμκέηηδια έκακηζ άθθςκ πενζμπχκ, ιπμνεί κα ιεηαηνέρεζ ημκ κμιυ, μ μπμίμξ δεκ έπεζ 

ακαδεζπεεί ζημ ααειυ πμο ημο ακαθμβεί, ιμθμκυηζ δζαεέηεζ ελαζνεηζηέξ θοζζηέξ μιμνθζέξ ηαζ 

πμθζηζζηζηυ πθμφημ, ζε έκακ κέμ εθηοζηζηυ ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ. Γεδμιέκμο ιάθζζηα υηζ ηα 

ηάζηνα απμηεθμφκ ηα ηεθεοηαία πνυκζα έκα πεδίμ ιε αολδιέκδ εηδήθςζδ εκδζαθένμκημξ απυ 

ηδκ πθεονά επζζηδιυκςκ, θοζζμθαηνχκ ηαζ απθχκ επζζηεπηχκ, εα ιπμνμφζε κα ακαπηοπεεί 

έκαξ πμζμηζηυξ πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ μ μπμίμξ εα έπεζ εηήζζα δζάνηεζα. Αοηυ εα έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία ηςκ πνμτπμεέζεςκ εηείκςκ βζα ιία ημζκςκζημ – μζημκμιζηή 

ακάπηολδ ημο ηυπμο ιε υνμοξ αεζθμνίαξ, αθθά ηαζ ηδ δζαζθάθζζδ ηςκ ιέζςκ ηαζ ηςκ 

μζημκμιζηχκ πυνςκ βζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ πνμζηαζία ηςκ ηάζηνςκ. 

Καηά ζοκέπεζα, δ έκκμζα ηδξ πμθζηζζηζηήξ δζαπείνζζδξ πνδζζιμπμζείηαζ εδχ ςξ ημ εθαθηήνζμ 

βζα ηδκ ακάδεζλδ ημο ιεζαζςκζημφ πανεθευκημξ ηδξ Λαηςκίαξ, πμο είπε εκ πμθθμίξ παναιεθδεεί 

ιέπνζ πνζκ ηάπμζα πνυκζα, αθθά ηαζ ςξ ημ ιέζμκ ηαζ ενβαθείμ βζα ηδκ μοζζαζηζηή πνμζηαζία ηαζ 

πνμαμθή ημο μπονςιαηζημφ απμεέιαημξ. Σαοηυπνμκα, ιέζς ηδξ μνεήξ πμθζηζζηζηήξ 

δζαπείνζζδξ, ιε ζηυπμοξ ηαζ εκένβεζεξ ζφιθςκεξ ιε ημ πκεφια ημο αεζθυνμο πμθζηζζηζημφ 

ημονζζιμφ, ιπμνεί κα δζαιμνθςεμφκ εοηαζνίεξ βζα ημπζηή ακάπηολδ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ.  
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