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Το έργο με τίτλο «Aποκατάσταση και Ανάδειξη 

Ανατολικού Τείχους στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας» 

πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από

1.9.2012 έως 21.12.2015 με αυτεπιστασία από την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ-

ΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

(ΔΕΠΙΝ 2007-2013) με τη συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικού

προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ.  
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H αναζήτηση ασφάλειας και η ανάγκη για προφύλαξη 

οδήγησαν ήδη από τους αρχαίους χρόνους στην 

οργάνωση δικτύου οχυρώσεων, η οποία συνεχίζει και

στους βυζαντινούς χρόνους. Η Μονεμβασία, 

πόλη φυσικά οχυρή, διέθετε, όπως και οι περισσότερες

πόλεις, τριμερή οχυρωματική οργάνωση. Στο υψηλότερο

σημείο βρισκόταν η ακρόπολη, και χαμηλότερα 

δύο σειρές αμυντικών περιβόλων, διαιρώντας την πόλη 

σε επιμέρους τμήματα. Ο εσωτερικός περίβολος 

συμπλήρωνε τη φυσική οχύρωση που πρόσφερε 

ο απότομος βράχος και οριοθετούσε την Άνω Πόλη,

το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο με τις κατοικίες 

των αρχόντων. Ο εξωτερικός περίβολος περιέκλειε και

προστάτευε από τρεις πλευρές την Κάτω Πόλη, 

το εμπορικό κέντρο της καστροπολιτείας με τα 

εργαστήρια και τις οικίες των ναυτικών και εμπόρων. 

H αναζήτηση της ασφάλειας και η ανάγκη για 

προφύλαξη οδήγησαν ήδη από τους αρχαίους χρόνους

στην οργάνωση δικτύου οχυρώσεων.

Η Μονεμβασία, πόλη φυσικά οχυρή, διέθετε, όπως 

και οι περισσότερες πόλεις, τριμερή οχυρωματική 

οργάνωση. Στο υψηλότερο σημείο βρισκόταν 

η ακρόπολη, και χαμηλότερα δύο σειρές αμυντικών

περιβόλων, διαιρώντας την πόλη σε επιμέρους τμήματα.

Ο εσωτερικός περίβολος συμπλήρωνε τη φυσική 

οχύρωση που πρόσφερε ο απότομος βράχος και 

οριοθετούσε την Άνω Πόλη, το διοικητικό και 

στρατιωτικό κέντρο με τις κατοικίες των αρχόντων. 

Ο εξωτερικός περίβολος περιέκλειε και προστάτευε 

από τρεις πλευρές την Κάτω Πόλη, το εμπορικό κέντρο

της καστροπολιτείας με τα εργαστήρια και τις οικίες

των ναυτικών και εμπόρων. 
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Η αρχική φάση κατασκευής των οχυρώσεων 

της Μονεμβασίας τοποθετείται στη βυζαντινή 

περίοδο. Στους χρόνους που ακολούθησαν 

την πτώση του Δεσποτάτου του Μορέως 

στους Οθωμανούς, τα τείχη της καστροπολιτείας 

επισκευάστηκαν και τμήματά τους 

ανακατασκευάστηκαν. Παράλληλα, το αμυντικό 

σύστημα θωρακίσθηκε και εκσυχρονίστηκε 

με τη διαμόρφωση προμαχώνων και κανονιοστασίων,

σύμφωνα με τα δεδομένα που επέβαλε

η ανακάλυψη νέων πολεμικών μεθόδων.  
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Το ανατολικό τείχος αποτελεί αναπόσταστο τμήμα 
του οχυρωματικού περίβολου της Κάτω Πόλης. 
Πρόκειται για σχεδόν ευθύγραμμο τείχισμα, 
συνολικού μήκους 80,60 μ. εγκάρσια τοποθετημένο
στις ισοϋψείς καμπύλες του εδάφους. Οι παρειές 
του είναι κατακόρυφες και θεμελιωμένες στον γκρίζο
ασβεστολιθικό βράχο. Στη βόρεια απόληξή του 
διαμορφώνεται πύργος με προμαχώνα και στη νότια
μικρό φυλάκιο που συνδέεται με το επιθαλάσσιο 
τείχος. Σε όλο το μήκος του αναπτύσεται στηθαίο 
με επάλξεις και τυφεκιοθυρίδες. Την εσωτερική 
παρειά του διατρέχει βαθμιδωτός περίδρομος 
για τη διευκόλυνση της κίνησης των αμυνόμενων και
την πρόσβασή τους στον ορόφο του πύργου. 
Στο μέσον περίπου του τείχους ανοίγεται τοξωτή πύλη,
που εγγράφεται σε ορθογώνιο πώρινο πλαίσιο, 
απλής μορφής. Η πύλη συνδέει την κεντρική μέση 
οδό της Κάτω Πόλης με το ανατολικό τμήμα του 
βράχου και εξυπηρετούσε στρατιωτικούς αλλά και 
εμπορικούς σκοπούς. Σε άμεση συνάρτηση με την
πύλη, σώζονται τα ερείπια ορθογώνιου κτίσματος –
πυργίσκου, για τη φύλαξη της και την 
αποτελεσματικότερη άμυνα. 

The eastern wall, a segment of the fortified enclosure of the Lower Town, is a straight defensive wall, of a total
length of 80.60m, placed crosswise on the ground’s curves of equal height. The wall surfaces are vertical and
they are founded on the grey limestone rock. At the north end of the wall there is a tower with a bastion and 
at the south one, a small guardhouse which is linked to the seaside fortifications.  Its entire length is run by a
parapet with battlements and gun emplacements. Internally, the wall bears a tiered wall-walk to facilitate 
the defenders in moving about and in accessing the tower’s upper floor.
Close to the middle of the eastern wall fortifications, there is the opening of an arched gate outlined by a plain,
rectangular porous frame. The gate links the Lower Town's main street to the eastern part of the rock and
served military as well as commercial purposes. In direct link with the gate, there are extant ruins of a small
tower’s rectangular structure destined to protect the gate and make its defense stronger. 
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Στη νοτιοανατολική γωνία του 

τείχους, στο ύψος των 

επάλξεων, βρίσκεται τρουλωτός

πυργίσκος - φυλάκιο με δύο

μικρά τοξωτά ανοίγματα για την

εποπτεία του θαλάσσιου χώρου.

Δύο, επίσης, τοξωτά ανοίγματα με

επιμελημένα πώρινα πλαίσια συν-

δέουν τον περίδρομο του 

ανατολικού με τον περίδρομο του

επιθαλάσσιου τείχους.  

Σε χαμηλότερο επίπεδο 

δημιουργείται μία δεύτερη γραμμή

άμυνας με τη διαμόρφωση δύο

κανονιοστάσιων, χοανοειδούς

μορφής και μια θυρίδας μικρού

πυροβόλου όπλου. 
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Στη βόρεια απόληξη του τείχους έχει 

κατασκευαστεί οχυρωματικός πύργος. 

Αναπτύσσεται σε δύο στάθμες και καλύπτεται με θόλο. 

Το εσωτερικό του διαχωρίζεται με ξύλινο μεσοπάτωμα 

και η επικοινωνία των δύο επιπέδων επιτυγχάνεται με 

κλίμακα. Στον ανατολικό τοίχο του ορόφου 

διαμορφώνεται τζάκι για τις ανάγκες διαμονής της φρουράς.

Για την πρόσβαση και την επικοινωνία του πύργου 

με τον περίδρομο και τον προμαχώνα ανοίγονται θύρες

στη νότια και βόρεια όψη του.  

Ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία του κτίσματος 

αποτελούν το παράθυρο του ισογείου με το πώρινο 

αετωματικό ανώφλι και οι πώρινοι γεισίποδες της εστίας. 
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Ανατολικά του πύργου διαμορφώνεται 

προμαχώνας με δύο κανονιοθυρίδες, γνωστός 

σε βενετικά έγγραφα, με την επωνυμία 

«Posto di San Rocco». Η εξωτερική επιφάνειά του

σχηματίζει κεκλιμένο επίπεδο (σκάρπα) 

και κοσμείται με ημικυκλικής διατομής 

πώρινο κυμάτιο (cordone). Στη δυτική πλευρά 

η πρόσβαση στον προμαχώνα και τον πύργο 

γινόταν μέσω οθρογώνιου κτίσματος, 

που λειτουργούσε ως πρόπυλο και σήμερα 

σώζεται αποσπασματικά. 
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Η ανασκαφική έρευνα κατά μήκος των 

παρειών του τείχους αποκάλυψε σημαντικά

στοιχεία που σχετίζονται με τον πολεοδομικό

ιστό της πόλης και την οχύρωσή της στους

ύστερους βυζαντινούς χρόνους. Εξωτερικά, 

εντοπίστηκαν λείψανα υδατοδεξαμενής 

και κτιστών πεσσών από το αρχικό αμυντικό

τείχισμα. Στην εσωτερική πλευρά του τείχους

αποκαλύφθηκαν δρόμοι επιστρωμένοι 

με καλντερίμι, θολωτή κινστέρνα, 

αποτελούμενη από τρεις χώρους και ερείπια  

κτισμάτων. Ήλθε επίσης στο φως ερειπωμένος

ναός, που ανήκει στον τύπο της μονόχωρης 

θολοσκέπαστης βασιλικής. Η βόρεια πλευρά

του διαρθρώνεται εσωτερικά με δύο ζεύγη 

τυφλών αψιδωμάτων και διατηρεί 

σπαράγματα γραπτού διακόσμου. 

Το αρχικό κτίσμα του ναού, που μπορεί να 

χρονολογηθεί στην υστεροβυζαντική περίοδο,

ερειπώθηκε στους μεταβυζαντινούς χρόνους

και τμήμα της αψίδας του ενσωματώθηκε 

στη θεμελίωση του τείχους. Τα ανασκαφικά

στοιχεία τεκμηριώνουν ότι το ανατολικό τείχος

με τον πύργο και το φυλάκιο του 

ανακατασκευάστηκε από τους Οθωμανούς 

στα μέσα του 17ου αιώνα, στοιχείο που 

επιβεβαιώνεται και από γραπτές πηγές. 

Στη θεμελίωση του ενσωματώθηκαν 

παρακείμενα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και 

τμήματα της αρχικής οχύρωσης. Την περίοδο

της β΄ Ενετοκρατίας (1690-1715) 

διαμορφώθηκε στη βορειοανατολική 

γωνία του τείχους ο προμαχώνας και 

πραγματοποιήθηκαν επισκευαστικές εργασίες 

(υπερύψωση περιδρόμου, φραγή 

κανονιοθυρίδων, επίχριση όψεων).
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Η κατάσταση διατήρησης του τείχους λόγω της μακροχρόνιας

δράσης των παραγόντων φυσικής φθοράς επέβαλε την ανάληψη

των εργασιών συστηματικής συντήρησής του. Τα κριτήρια και 

η μεθοδολογία επιλογής υλικών και σχεδιασμού επεμβάσεων

στο μνημείο βασίσθηκαν στην  τεκμηρίωση της αρχικής μορφής

του, στη διατήρηση των αυθεντικών του στοιχείων, στην αποτίμηση

των παραγόντων που συνετέλεσαν στην αλλοίωσή τους, στην

αναστρεψιμότητα των επεμβάσεων, στην αναγνωσιμότητα των

νέων κατασκευών και στη χρήση συμβατών υλικών και τεχνικών.

Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με εγκεκριμένη

μελέτη που εκπόνησε επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λακωνίας (τέως 5η ΕΒΑ). 
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Για την περαιτέρω προβολή της οχυρωματικής

μέσα από το παράδειγμα του ανατολικού τείχους

της Κάτω Πόλης Μονεμβασίας, τοποθετήθηκαν 

σε επιλεγμένα για τον επισκέπτη σημεία 

πινακίδες με πληροφοριακό και εποπτικό υλικό,

σχετικά με την οχύρωση στη Μονεμβασία, 

το ανατολικό τείχος και τις εργασίες 

αποκατάστασής του, εκτυπώθηκε φυλλάδιο 

στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα 

καθώς και σε γραφή Braille και σχεδιάστηκε 

ταινία που προβάλλεται στο πωλητήριο του 

ΤΑΠΑ στην κεντρική πύλη της καστροπολιτείας. 
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Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση, 

αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του κειμένου, 

των φωτογραφιών και των σχεδίων του εντύπου

χωρίς έγγραφη άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία.
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