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Α Ν Ν Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ

HΝίσυρος, με έκταση περίπου 41 τ.χλμ., ανήκει στα
μικρότερα νησιά του δωδεκανησιακού συμπλέγ-

ματος. Σύμφωνα με το Στράβωνα1, η Νίσυρος δημιουρ-
γήθηκε κατά τη Γιγαντομαχία, όταν ο Ποσειδώνας
καταδιώκοντας τον γίγαντα Πολυβώτη, απέσπασε
τμήμα από τη γειτονική Κω και το έριξε κατά πάνω του
και το θραύσμα έγινε νησί, η Νίσυρος, με τον γίγαντα να
κείτεται από κάτω. Από τότε λέγεται ότι ο γίγαντας ζει
κάτω από το νησί και δημιουργεί δονήσεις στην προ-
σπάθειά του να ελευθερωθεί. Ο μύθος αντανακλά την
έντονη σεισμική δραστηριότητα που υπήρχε στη Νίσυρο
από την αρχαιότητα.

Σημαντική οικονομική και καλλιτεχνική ακμή γνώ-
ρισε η Nίσυρος κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο,
όπως μαρτυρούν τα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα
από τη νεκρόπολη του 8oυ-5ου αι. π.X.2 H ακμή του νη-
σιού συνεχίζεται και στον 4ο αι. π.X., οπότε η Nίσυρος
αποτελεί αυτόνομη πόλη-κράτος, έχει δικό της νόμισμα3

και ανεξάρτητη κρατική υπόσταση, όπως αποδεικνύουν
και οι πολυάριθμες επιγραφές που έχουν βρεθεί στο
νησί4.

Η αρχαία πόλη της Νισύρου, το σημερινό Παλαιόκα-
στρο είναι κτισμένη στο φρύδι του λόφου5 πάνω από τον
οικισμό Μανδράκι, στο πλάτωμα και τη δυτική πλαγιά
του προς τη θάλασσα και κατέληγε στα βόρεια στον
βράχο όπου σήμερα ορθώνεται το μεσαιωνικό κάστρο
και το μοναστήρι της Παναγιάς της Σπηλιανής6. Στην
κλιτύ αυτή, που καταλήγει σε απότομο γκρεμό, βρί-
σκονταν οι οικίες της πόλης, όπως μαρτυρούν αναλημ-
ματικοί τοίχοι και δεξαμενές για τη συλλογή των

ομβρίων που διακρίνονται κατά τόπους. Η έκταση της
πόλης της Νισύρου έχει υπολογισθεί κατά προσέγγιση
σε 10 εκτάρια, δηλ. 100 στρέμματα, και ο πληθυσμός της
σε 2.000 κατοίκους περίπου7. Ο αρχαιολόγος Λουδοβί-
κος Ρος, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί από τις 9 έως τις
11 Αυγούστου 18418, κατέγραψε 500 οικογένειες και
2.500 κατοίκους. Στον Ρος εξ άλλου οφείλεται η πρώτη
περιγραφή των ορατών αρχαίων λειψάνων στο Παλαι-
όκαστρο, η κατάσταση των οποίων ευτυχώς δεν έχει αι-
σθητά διαφοροποιηθεί μέχρι σήμερα. Στο πλάτωμα του
λόφου, στο ἄκρον της πόλεως, θα υπήρχαν ασφαλώς τα
σημαντικότερα δημόσια κτήρια και ιερά. Τη συνέχιση της
λατρείας στον χώρο της ακρόπολης αποδεικνύει η
ύπαρξη μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 6ου
αι. μ.Χ.9

Το προς δυσμάς και βορρά τμήμα του λόφου κατα-
λήγει σε απόκρημνη βραχώδη ακτή, η οποία αποτελεί
φυσική οχύρωση του λόφου προς τη θάλασσα. Η αρχαία
πόλη έδωσε έτσι ιδιαίτερο βάρος στην οχύρωση της ανα-
τολικής και νότιας πλευράς της, οι οποίες ήταν και οι πιο
ευπρόσβλητες στις επιθέσεις από τα πεδινά. Το ισχυρό-
τατο πλεονέκτημα της θέσης οφείλεται στην ανάπτυξη
μιας πρακτικά απόρθητης ζώνης στα βορειοδυτικά
αυτής, χάριν του απότομου κρημνού. Το τείχος της αρ-
χαίας πόλης (εικ. 1) περικλείει προς νότο και προς ανα-
τολάς το στεριανό τμήμα του βραχώδους αυτού λόφου.
Τείχος και κρημνός οριοθετούν μια έκταση συνολικού
εμβαδού περί τα 130 στρέμματα. Η συνολική περίμετρος
αυτής της έκτασης είναι περίπου 2 χλμ., εκ των οποίων
περίπου το ένα αντιστοιχεί στην ακτή. Υπολογίζεται ότι



το προς τη στεριά μήκος του τείχους ήταν περί το 1 χλμ.
Η επιφάνεια της έκτασης αυτής είναι βαθμιδωτή. Αποτε-
λείται από πλατιές βαθμίδες, οι οποίες είναι διαμορφω-
μένες στον φυσικό βράχο προς την πλευρά της θάλασσας.
Την ίδια ανδηρωτή διάταξη σε έντονη εδαφική κατωφέ-
ρεια παρουσιάζουν και οι αρχαίες πόλεις των γειτονικών
νησιών Χάλκης και Τήλου10.

Η οχύρωση του Παλαιοκάστρου ανήκει κατά το με-
γαλύτερο τμήμα της στον 4ο αι. π.X., όπως μαρτυρούν
τα κινητά ευρήματα και ο τρόπος δόμησης, αλλά έχει και
άλλες οικοδομικές-ιστορικές φάσεις11. Η πόλη φαίνεται
ότι προϋπήρχε στην ίδια φυσικά οχυρή θέση τουλάχιστον
από τον 8ο/7ο αι. π.Χ. και διατηρήθηκε τουλάχιστον
μέχρι την ελληνιστική εποχή, όπως φανερώνουν και τα
ανασκαφικά ευρήματα που προέρχονται από το τείχος,
αλλά και τους τάφους αμέσως έξω από αυτό. Την πε-
ρίοδο, δηλαδή, όπου η οικοδομική τεχνολογία άκμασε
στον ελλαδικό χώρο και προσέφερε έργα που διακρί-
νονται, εκτός άλλων για τη λιθοξοϊκή τους ποιότητα, την
καλή συναρμογή, τους τρόπους μετακίνησης και τοπο-
θέτησης, εμπλοκής και τον σχεδιασμό τους γενικότερα.

Στο αμυντικό συγκρότημα της οχύρωσης διακρίνο-
νται τρεις βασικοί τομείς που αποτελούν ξεχωριστές
ενότητες ως προς την αρχιτεκτονική και οικοδομική τε-
χνολογία, με πιθανότητα να αντιστοιχούν και σε διαφο-
ρετικές οικοδομικές φάσεις:
1. Το κεντρικό τμήμα στην κορυφή του λόφου όπου σώ-

ζεται η μοναδική πύλη και διατηρείται σε άριστη κα-
τάσταση. Πιθανότατα αποτελούσε την ακρόπολη.

2. Το ακραίο προς δυσμάς τμήμα του νότιου σκέλους
της οχύρωσης, μέχρι την ακτή, είναι διαμορφωμένο
με μεγάλους αργούς λίθους είτε με τα μέτωπα του
βραχώδους πρανούς και του λατομείου, και τα λα-
ξευμένα τμήματα περιορίζονται στις περιοχές γύρω
από τους πύργους.

3. Η συνέχεια προς τα βορειοανατολικά του ανατολι-
κού σκέλους, το οποίο βρίσκεται σε απότομο πρανές
και δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση, ενώ ο τρό-
πος δόμησης και λάξευσης είναι διαφορετικός και ευ-
τελέστερος. Σε πολλά σημεία η συνέχεια του τείχους
διακόπτεται λόγω κατάρρευσης και απώλειας των
λίθων στον γκρεμό.

Το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του αρχαίου
τείχους της Νισύρου»12 επικεντρώθηκε στην πρώτη πε-
ριοχή της ακρόπολης που βρίσκεται στο υψίπεδο της
έκτασης της πόλης, καθώς τα υπόλοιπα τμήματα ήταν σε
σημαντικό βαθμό γκρεμισμένα, δυσανάγνωστα, κτι-
σμένα με ακανόνιστους κατά το πλείστον λίθους, με δύ-
σκολη πρόσβαση και χάνονται στην απότομη πλαγιά.

Ο τομέας της ακρόπολης διαμορφώνεται σε δυο
σκέλη: Το ανατολικό σώζεται σε μεγάλο ύψος, μέχρι 8,50
μ, και σε μήκος περί τα 90 μ. και το νότιο σε ύψος μέχρι
10,77 μ. και σε μήκος περί τα 230 μ. Το πλάτος του τεί-
χους κυμαίνεται από 2,00 μ. στο νότιο μέχρι 3,65 μ. στο
ανατολικό τμήμα του. Τα μεταπύργια διαστήματα έχουν
μήκος από 23,4 έως 35,7 μ.

Στη συμβολή των δύο σκελών, στο εγκάρσιο τμήμα
του τείχους ακριβώς απέναντι από τον γωνιακό πύργο
ΠΝΑ βρίσκεται σε θέση αθέατη και προφυλαγμένη η
μοναδική πύλη της οχύρωσης. διασώζεται ακέραιη με
ιδιαίτερα στιβαρή και επιμελημένη κατασκευή και έχει
πλάτος 2,10 και ύψος 3,20 μ. Έκλεινε με δίφυλλη ξύ-
λινη θύρα, η οποία ασφάλιζε με οριζόντια αμπάρα η
οποία κατά το άνοιγμα εισχωρούσε σε διαμπερή οπή
του τοίχου13.

Για την ενίσχυση της άμυνας χτίστηκαν σε κανονικές
αποστάσεις οκτώ ορθογώνιοι πύργοι, από τους οποίους
διατηρούνται έξι στο νότιο και δύο στο ανατολικό τμήμα
του τείχους. Οι πύργοι έχουν σχεδόν τετράγωνη κάτοψη,
και είναι συμπαγείς μέχρι το ύψος της παρόδου του τεί-
χους. Στο νότιο σκέλος οι πύργοι έχουν πλευρές με μήκη
που κυμαίνονται από 5,9 έως 8,8 μ. Στο ανατολικό σκέ-
λος του τείχους εκτός από το γωνιακό πύργο ΠΝΑ σώ-
ζονται δύο ακόμη, ο ΠΑ2 σε απόσταση 22,1 μ. και ο
ΠΑ3 σε απόσταση 40 μ. από τον προηγούμενο. Οι μέ-
τριες διαστάσεις των πύργων και ο σχεδιασμός τους,
χωρίς θυρίδες και εσωτερικούς χώρους για την τοπο-
θέτηση βαλλιστικών μηχανών, συνηγορούν στη χρονο-
λόγηση του τείχους στον 4ο αι. π.Χ., πριν από τη μεγάλη
ανάπτυξη της πολιορκητικής.

Για τη διευκόλυνση των περιγραφών υιοθετήθηκε ένα
σύστημα κωδικογράφησης14 για τα επί μέρους τμήματα
του τείχους: για τους πύργους ένα κωδικό με γραμματικό
μέρος που αναφέρεται στον πύργο και τον προσανατο-
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λισμό του (ΠΝ: Πύργος Νότιος) και αριθμητικό που αν-
τιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό με αφετηρία μέτρησης τον
γωνιακό πύργο, τον ΠΝΑ (Πύργος Νότιος-Ανατολικός).
Όμοια σύμβαση ακολουθείται και για τα μεταπύργια δια-
στήματα και τις εσωτερικές κλίμακες του τείχους (ΤΝ3:
Τείχος Νότιο, 3ο διάστημα από τον γωνιακό πύργο, ΚΑ2:
Κλίμακα ανατολική, 2η από τη γωνία).

Περιμετρικά στην εσωτερική πλευρά του τείχους περ-
νούσε πλατύς δρόμος, από τον οποίο γινόταν η πρό-
σβαση στο τείχος μέσω κλιμάκων που αντιστοιχούν στα
μεσοπύργια τμήματα του τείχους. Στην εσωτερική πα-
ρειά του τείχους διασώζονται λίθινες κλίμακες ανόδου
στην πάροδο, στερεώς συνδεδεμένες με αυτό. Σε άριστη
κατάσταση διατηρούνται δύο κλίμακες στo ανατολικό
σκέλος στο ύψος των 16 και 18 βαθμίδων. Στη νότια
πλευρά του τείχους σώζονται τρεις κλίμακες που διευ-
κόλυναν την πρόσβαση στους αντίστοιχους πύργους.

Από αυτές, μόνο η πρώτη κλίμακα που οδηγούσε στον
δεύτερο πύργο της νότιας πλευράς του τείχους σώζεται
σε εξαιρετική κατάσταση και σε ύψος 15 βαθμίδων.

Το αρχαίο τείχος αποτελεί μία από τις καλύτερα σω-
ζόμενες αρχαίες οχυρώσεις του αιγαιακού χώρου15. Είναι
χτισμένο με μεγάλους λίθους από ηφαιστειογενή μαύρη
πέτρα, τον βασαλτικό ανδεσίτη16, στην οποία οφείλεται
τόσο το εντυπωσιακό, κοκκινόμαυρο χρώμα του τεί-
χους, όσο και η άριστη διατήρησή του στον χρόνο. Τα
ίχνη των τειχών της αρχαίας Νισύρου αποτελούν το σω-
ζόμενο τεκμήριο ενός σπουδαίου αρχιτεκτονικού έργου.
Η υψηλή ποιότητα της οικοδομικής τεχνολογίας του
τείχους, η ανθεκτικότητα του δομικού υλικού και το μέ-
γεθος των λίθων (βάρος μέχρι 3,5 τόνοι) είναι στοιχεία
της εξαιρετικής ποιότητας του έργου, αλλά και παρά-
γοντες που καθόρισαν τη μακροβιότητα του μνημείου
όχι μόνο έναντι των φυσικών καταστροφών, αλλά και
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των συνηθέστερων αιτίων φθοράς, που είναι οι ανθρώ-
πινες δραστηριότητες: Το τείχος ήταν πολύ δύσκολο να
κατεδαφιστεί και ακόμα δυσκολότερο να χρησιμεύσει
ως πηγή οικοδομικού υλικού, αφού οι λίθοι του δύσκολα
θα μπορούσαν να μεταφερθούν και ακόμα πιο δύσκολα
να τεμαχιστούν. Από τα ανθρώπινα έργα που γνωρί-
ζουμε να έγιναν ποτέ στο νησί, το τείχος αυτό είναι από
τεχνική άποψη το σπουδαιότερο και φυσικά το μακρο-
βιότερο. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η διεύθυνση
αυτού του τεχνικού έργου, η ικανότητα των τεχνιτών που
εργάστηκαν σε αυτό και η τεχνολογία που εφαρμόστηκε,
ιδίως όσον αφορά τα μετάλλινα εργαλεία κατεργασίας
του λίθου είναι επίσης αξιοθαύμαστα. H έκταση με τους
φυσικούς βράχους στα νοτιοδυτικά, μετά από προσε-
κτική παρατήρηση, δεν αφήνει αμφιβολίες ότι πρόκειται
για τη διαμόρφωση ενός εκτεταμένου λατομείου, από το
οποίο προήλθε ο δομικός λίθος του τείχους. Είναι αξιο-
πρόσεκτο ότι η λατόμευση έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε
τα προς νότο μέτωπα του λατομείου, ιδίως στο δυτικό-
τερο άκρο του τείχους, να αποτελέσουν τμήματα της
οχύρωσης17.

Το πιο αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό του μνημείου
είναι η πολύ υψηλή λιθοτεχνική ποιότητα της τοιχοποι-
ίας. to ιδιαίτερα σκληρό πέτρωμα δομής, ένα από τα
σκληρότερα πετρώματα στη φύση, έχει υποστεί κατερ-
γασία με λιθουργικά εργαλεία σαν να επρόκειτο για ένα
από τα πιο μαλακά και ευκατέργαστα υλικά. Με γενι-
κούς υπολογισμούς περί τα 15 στρέμματα εδρών λίθων
επιπεδώθηκαν και συναρμόστηκαν εν ξηρώ με αξιοθαύ-
μαστο τρόπο18.

Οι τοίχοι είναι δομημένοι εν ξηρώ, χωρίς συνδετικό
κονίαμα ή άλλο μέσο σύνδεσης. Το πάχος του τείχους
κυμαίνεται από 3,65 μ. (στο ανατολικό σκέλος) μέχρι 2 μ.
(στο νότιο). Μεγαλύτερα πάχη, όπως στο νότιο σκέλος
που φτάνει τα 4,25 μ., οφείλονται σε παραμορφώσεις.
Κατά κανόνα το τείχος διαθέτει δυο θώρακες δομημέ-
νους με κατά το μάλλον ή ήττον κανονικούς λαξευτούς
λίθους και γέμισμα με αργούς λίθους και λατύπες. Οι
πύργοι είναι κτισμένοι με δυο σειρές δρομικών λίθων, οι
οποίες συνδέονται κατά θέσεις με διατόνους (μπατι-
κούς). Εξαίρεση αποτελεί ο πύργος ΠΑ2 που έχει μόνο
μία εξωτερική σειρά λαξευτών λίθων και μία ανεξάρτητη

εσωτερική από μικρούς αργούς λίθους, η οποία συνδέει
με την εσωτερική επίχωση. Το σύστημα δόμησης των τοί-
χων στους πύργους του νοτίου σκέλους και στην περιοχή
του τείχους γύρω από την πύλη είναι με αρκετά καλή
προσέγγιση ισόδομο τραπεζοειδές, ενώ στη βάση του
τείχους υπάρχει διαμορφωμένος επίπεδος τοιχοβάτης.
Στην εσωτερική πλευρά του τείχους, στο μεταπύργιο
ΤΑ2 και στον πύργο ΠΑ2 το σύστημα δόμησης είναι το
τραπεζιόσχημο ακανόνιστο,19 δηλαδή με σχεδόν ισοϋ-
ψείς στρώσεις, οι οποίες συχνά διασπώνται με διαμόρ-
φωση αναβαθμού ή παρεμβολή πολυγωνικών λίθων20.
Ειδικά στο ΤΑ2 οι χαμηλότερες στρώσεις διαμορφώνο-
νται από ακανόνιστους ή πολυγωνικούς λίθους, ενώ τα
υπόλοιπα τμήματα με τραπεζιόσχημους λίθους, όπου οι
αρμοί δεν είναι ευθύγραμμοι, αλλά ελαφρώς τεθλασμέ-
νοι. Στην περιοχή του πύργου ΠΑ2 του ανατολικού σκέ-
λους το τείχος σε κάτοψη στρέφεται ελαφρώς προς τα
ανατολικά, ενώ στην εξωτερική και εσωτερική πλευρά
του μεσοπυργίου νοτίως του πύργου παρατηρείται
σαφής διαφοροποίηση του συστήματος δόμησης εκατέ-
ρωθεν ενός κατακόρυφου ορίου. Συνεπώς, μάλλον το
τμήμα αυτό προς βορρά είναι πρωιμότερο ή αποτελεί
διαφορετική οικοδομική φάση.

Όσον αφορά την κατεργασία των επιφανειών των
λίθων, στα περισσότερα τμήματα της οχύρωσης είναι κυ-
ρίως επιφάνειες λατομείου, δηλαδή πελεκημένες και χον-
δρολαξευμένες προβάλλοντας μια αδρή, αλάξευτη ή
ημιλαξευτή επιφάνεια η οποία εξέχει, δημιουργώντας κυ-
φώσεις, ή αλλιώς έξεργο, που φτάνει μέχρι και τα 25 εκ.
Εξαίρεση αποτελούν οι ανώτερες στρώσεις του ελληνι-
στικού πύργου ΠΝ5, όπου τα πρόσωπα των λίθων έχουν
διαμορφωθεί με βελόνι. Η κατεργασία των περιθωρίων
στα πρόσωπα των λίθων του ίδιου πύργου έχει γίνει με
τις χαρακτηριστικές λαξευτές λοξότμητες περιτένειες, το
συνολικό μήκος των οποίων πρέπει να φτάνει περίπου
τα 20 χλμ. αναπτύγματος.

Γύρω στο 350-325 π.Χ.21 χρονολογείται και η σπάνια
επιγραφή που είναι χαραγμένη στην εξωτερική παρειά
του ανατολικού σκέλους του τείχους και σε τμήμα του
πύργου ΠΑ2 και αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη
χρονολόγησή του. Αναφέρει: δΑΜΟΣιΟΝ ΤΟ ΧΩΡιΟΝ
ΠΕΝΤΕ ΠΟδΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕιΧΕ(ΟΣ)22 και ορίζει το ελάχι-
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στο πλάτος, περίπου 1,50 μ., της δημόσιας ζώνης γύρω
από το τείχος, η οποία όφειλε να παραμείνει ελεύθερη
από κάθε χρήση για αμυντικούς λόγους23.

Το αρχαίο τείχος, μετά την εγκατάλειψη αιώνων, είχε
αποκρυβεί από την άγρια βλάστηση και τις επιχώσεις που
έφταναν, σε πολλά σημεία, τις ανώτερες στρώσεις του, με
αποτέλεσμα να είναι εμφανές μόνον τμήμα του ανατολι-
κού του σκέλους. Το φυσικό ανάγλυφο είχε αλλοιωθεί
από τις μεταγενέστερες φυσικές ή τεχνητές επιχώσεις που
είχαν επικαλύψει τους διάσπαρτους λίθους από τα κα-
ταρρεύσαντα τμήματα του τείχους. Η μοναδική σωζόμενη
πύλη του τείχους ήταν φραγμένη με χώματα και λίθους,
τουλάχιστον μέχρι το 1969, έτος απεικόνισής της σε το-
πικό ημερολόγιο. Τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βα-
σιλικής του 6ου αι. μ.Χ., που είχε επισημανθεί εντός του
τείχους, ήταν επίσης πνιγμένα στη βλάστηση. Ορατά
ήταν μόνον διάσπαρτα κιονόκρανα24. Εκτός του τεί-
χους, οι πλαγιές του λόφου, διαμορφωμένες με τους
παραδοσιακούς αναλημματικούς τοίχους σε επιμήκη
χωράφια, καλλιεργούνταν συστηματικά από τους
αγρότες του νησιού, με επιφανειακή καλλιέργεια, λόγω
αδυναμίας προσέγγισης μηχανημάτων για την άροση
του χώρου. Έτσι δεν προκλήθηκαν καταστροφές στο
αρχαίο νεκροταφείο που απλώνεται στις πλαγιές του
λόφου, ενώ διατηρήθηκε και το φυσικό ανάγλυφο του
εδάφους, με τα επάλληλα άνδηρα. Καλλιεργήσιμα χω-
ράφια υπήρχαν παλαιότερα και εσωτερικά του τείχους,
τα οποία όμως εγκαταλείφθηκαν, όταν οι κάτοικοι του
νησιού άρχισαν να ασχολούνται με τον τουρισμό. Για
να διευκολυνθεί η καλλιέργεια των κτημάτων, οι αγρό-
τες μετέφεραν και συσσώρευαν αργούς λίθους σε
επαφή με το τείχος, με αποτέλεσμα οι κλίμακες που οδη-
γούσαν στους πύργους στην εσωτερική πλευρά του,
αλλά και ορισμένα μεσοπύργια που σώζονταν σε χαμη-
λότερο ύψος, να αποκρυβούν σχεδόν ολοκληρωτικά από
τους λιθοσωρούς.

Οι μόνες ορατές κλίμακες ήταν οι ΚΑ 1 και ΚΑ 2,
στο ανατολικό σκέλος του τείχους. Όλες οι κλίμακες
του δυτικού σκέλους ήταν χωσμένες κάτω από τους
λιθοσωρούς ή αθέατες λόγω της οργιώδους βλάστη-
σης. Έτσι, όταν έγινε η πρώτη αποτύπωση του τείχους
το 1999, μόνον ενδεικτικά σημειώθηκαν οι θέσεις των
κλιμάκων αυτής της πλευράς. H πρώτη κλίμακα ΚΝ 1
ήταν τελείως χωσμένη κάτω από σωρό χωμάτων και

λίθων και μόνο η θέση της ήταν ορατή στις αρχές του
20ού αιώνα25.

Απορρέοντα βασικά προβλήματα ήταν η δυσκολία
αναγνωσιμότητας τμημάτων του τείχους, ο κίνδυνος επι-
πλέον καταστροφής και ερείπωσης του μνημείου από τις
ρίζες και τα κλαδιά, αλλά και από τη διάβαση αιγών και
βοοειδών που κατέστρεφαν τις ξερολιθιές και προκα-
λούσαν καταρρεύσεις λίθων του τείχους. Το τείχος στο
πλάτωμα του λόφου της ακρόπολης παρουσίαζε τοπικές
μόνον καταρρεύσεις. Τα αίτια των καταρρεύσεων και
αποκλίσεων οφείλονται στη διάβρωση του στερεού υπο-
βάθρου θεμελίωσης από τα όμβρια ύδατα εντός του τεί-
χους, αλλά και στις διαφορικές μετακινήσεις εκατέρωθεν
μικρών ρηγμάτων του βράχου26. Επί πλέον οι σεισμοί
προκάλεσαν πτώσεις σε ήδη παραμορφωμένες και τρω-
τές περιοχές του τείχους.

Το 1999 έγινε για πρώτη φορά δυνατή η τοπογρα-
φική και σχεδιαστική αποτύπωση του τείχους27, ενώ το
2001 ανατέθηκε η μελέτη-πιλότος για την ένταξη του
έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
Ν. Αιγαίου.

Το 2003 ξεκίνησαν οι εργασίες στερέωσης, αναστή-
λωσης και ανάδειξης της αρχαίας οχύρωσης και του πε-
ριβάλλοντα χώρου. Προτεραιότητα των επεμβάσεων
αποκατάστασης δόθηκε στις περιοχές οι οποίες είτε πα-
ρουσίαζαν προβλήματα ετοιμορροπίας που απαιτούσαν
άμεση αντιμετώπιση είτε είχαν δυνατότητα αναστήλω-
σης. βασικούς στόχους αποτέλεσαν η συντήρηση και
προστασία του δομικού υλικού, η δομική αποκατάσταση
και η βελτίωση της αναγνωσιμότητας, η διάσωση από πε-
ραιτέρω κατάρρευση και η μελλοντική προστασία του
μνημείου. Οι εργασίες στερέωσης και αναστήλωσης επι-
κεντρώθηκαν έτσι στα παρακάτω τμήματα.

Πύργος ΠΝ5 (εικ. 2)

Ο 5ος πύργος του νοτίου σκέλους της οχύρωσης έχει
κτιστεί σε δύο φάσεις: Το νότιο πρόσθιο τμήμα ανήκει
στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο, γύρω στο 300 π.Χ.,
για να ενισχύσει τον πρωιμότερο πύργο του 4ου αι. π.Χ.
Ο ελληνιστικός πύργος διαστάσεων 8,50 × 8,50 μ. είναι
πλατύτερος από τον κλασικό κατά 0,85 μ. και κτισμένος
με το ψευδοισόδομο ορθογωνικό σύστημα δόμησης με
τακτική εναλλαγή δρομικών και διάτονων λίθων (έμ-
πλεκτον). Αυτός ο χαρακτηριστικός τρόπος δόμησης

Α Ν Α Σ Τ Η Λ Ω Σ Η Κ Α ι Α Ν Α δ Ε ι Ξ Η Τ Η Σ Α Ρ Χ Α ι Α Σ Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Η Σ Ν ι Σ Υ Ρ Ο Υ

245

23. ΦιΛήΜΟΝΟΣ 1993, 139-146.
24. ΛΑΖΑΡίδΗΣ 1954, 238-239.
25. DawkiNs - wace 1905-6, 167.

26. βΟΥΓιΟΥΚΑΛάΚΗΣ 2003.
27. Νείλος Πιτσινός, Γεωργία βασιλειάδου, βλ. ΦιΛΗΜΟΝΟΣ 1999,

958.



των εξωτερικών τοίχων προήλθε από τις μικρασιατικές
ακτές28. Ο πύργος είχε υποστεί κατάρρευση καθώς θε-
μελιώνεται σε βράχο που έχει υποστεί διαφορική καθί-
ζηση29. Οι πεσμένοι λίθοι βρίσκονταν θαμμένοι κάτω από
τα χώματα στη δυτική πλευρά. Ο δυτικός τοίχος ήταν
ερειπωμένος. Το ανώτερο τμήμα του από κοινού με το
προς δυσμάς άκρο του νότιου τοίχου βρισκόταν σε κα-
τάσταση ετοιμορροπίας. Οι λίθοι είχαν υποστεί έντονη
στροφή και εκτροπή προς τα έξω, οι αρμοί είχαν ανοίξει
και οι ανώτεροι λίθοι βρίσκονταν σε ασταθή κατάσταση
ισορροπίας. Οι ανασκαφικές εργασίες αποκάλυψαν 150
αρχαίους λίθους, θαμμένους στις επιχώσεις, καθώς και
τμήματα της κατεστραμμένης εσωτερικής παρειάς των
τοίχων.

Το αναστηλωτικό έργο30 περιλάμβανε ανάταξη 22 αρ-
χαίων λίθων της νοτιοδυτικής γωνίας με διόρθωση των
αποκλίσεων, και συμπλήρωση 43 διάσπαρτων λίθων μετά
από αναγνώριση της αρχικής τους θέσης. Οι εργασίες
πραγματοποιήθηκαν με γερανογέφυρα που στήθηκε
κατά μήκος του νοτίου τοίχου. Οι εργασίες αποκατά-
στασης δεν επεκτάθηκαν πέραν του σημείου αυτού λόγω

διατήρησης μεταγενέστερης υστερορρωμαϊκής φάσης
που σωζόταν στον δυτικό τοίχο. Η αναστήλωση των αρ-
χαίων λίθων, η συμπλήρωση του συνδετικού υλικού με-
ταξύ των παρειών των τοίχων, αλλά και η στερέωση της
εσωτερικής επίχωσης βελτίωσαν σημαντικά τη στατική
επάρκεια και την αναγνωσιμότητα του πύργου.

Πύργος ΠΝΑ - Μεσοπύργιο ΤΑ1

Η δεύτερη σημαντική αναστηλωτική επέμβαση έγινε
στην περιοχή του τείχους γύρω από την πύλη31. Η νο-
τιοανατολική γωνία του πύργου έχει υποστεί καθίζηση
πιθανόν λόγω του ίδιου ρήγματος32 που διατρέχει το
νότιο σκέλος της οχύρωσης, με επακόλουθες ρηγμα-
τώσεις στη μάζα των τοίχων. Η κατάσταση εκτιμήθηκε
σταθερή, αλλά δεν επιδεχόταν αποκατάσταση, η οποία
θα απαιτούσε αποσυναρμολόγηση, έτσι η επέμβαση πε-
ριορίστηκε στη συμπλήρωση διάσπαρτων λίθων που
ταυτίστηκαν στις ανώτερες στρώσεις. Με χρήση οικο-
δομικού γερανού αναστηλώθηκαν 20 αρχαίοι λίθοι στον
γωνιακό πύργο, 11 στην εξωτερική πλευρά του μετα-
πυργίου και 16 στην εσωτερική.

ΠΑ2 (εικ. 3-5)
Επόμενο βήμα ήταν η πλήρης αναστήλωση του 2ου πύρ-
γου του ανατολικού σκελους έως και τη στάθμη της πα-
ρόδου33. Ο πύργος, που φέρει και την επιγραφή που
προαναφέρθηκε, έχει σχεδόν τετράγωνη κάτοψη, με
μήκος περί τα 7 μ. και αρχικό ύψος 7,50 μ. Αρχικά ήταν
συμπαγής μέχρι τη στάθμη του περιδρόμου. Η κατά-
σταση διατήρησής του ήταν ερειπιώδης λόγω διάβρωσης
του βράχου θεμελίωσης και καθίζησης του ανατολικού
τοίχου. Οι θεμέλιοι λίθοι είχαν κυλίσει πάνω στο κεκλι-
μένο έδαφος της ανατολικής πλευράς, συμπαρασύρο-
ντας σε κατάρρευση τις υπερκείμενες στρώσεις. Ο κύριος
όγκος του διάσπαρτου υλικού παρέμεινε γύρω από τον
πύργο εν είδει τεράστιου σωρού, όμως αρκετοί λίθοι βρί-
σκονταν θαμμένοι σε απομακρυσμένες επιχώσεις ή είχαν
κυλίσει στην απότομη πλαγιά.

Ο προσδιορισμός της αρχικής τους θέσης και η πλή-
ρης γνώση της αρχικής μορφής επιτεύχθηκε με επίπονη
και χρονοβόρα σχεδιαστική και κυρίως επιτόπια διερεύ-
νηση. Συνολικά ανασύρθηκαν 110 αρχαίοι λίθοι, από
τους οποίους 83 ταυτίστηκαν και αναστηλώθηκαν στις
αρχικές τους θέσεις.
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28. karlssoN 1992, 67-95.
29. βΟΥΓιΟΥΚΑΛΑΚΗΣ 2003.
30. ΖΑΜΠΑΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝιΟΥ 2001.

31. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2006.
32. βΟΥΓιΟΥΚΑΛΑΚΗΣ 2003.
33. ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ - ΖΑΜΠΑΣ 2005· ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ 2007, 2009.

Εικ.2. Ο πύργος ΠΝ5 μετά τις εργασίες αποκατάστασης.



ΤΑ2
Σύγχρονη με του πύργου ΠΑ2 πρέπει να ήταν και η κα-
τάρρευση μεγάλου τμήματος του εξωτερικού θώρακα
του γειτονικού μεταπυργίου ΤΑ2. Συνακόλουθα, προ-
κλήθηκε η αποσταθεροποίηση των εφαπτόμενων σε
αυτό τμημάτων, τα οποία, εξ αιτίας αυτού παρουσίαζαν
έντονη απόκλιση από την κατακόρυφο και υπήρχε ορα-
τός ο κίνδυνος κατακρήμνισής τους. Σε πρώτη φάση,
το 2004 συντάχθηκε μελέτη για τη στερέωση του πλέον
παραμορφωμένου τμήματος αυτού34. Οι εργασίες έγι-
ναν με γερανογέφυρα και ηλεκτροκίνητο βαρούλκο. Η
επέμβαση συμπεριλάμβανε αποσυναρμολόγηση και
επανατοποθέτηση των έξι ανώτερων στρώσεων προς
διόρθωση των γεωμετρικών παραμορφώσεων.

Στη συνέχεια του έργου, με το ΕΣΠΑ 2010-2013,
εφαρμόστηκε και η νέα μελέτη αναστήλωσης35 ολό-
κληρου του κεντρικού τμήματος του μεσοπυργίου που

είχε υποστεί κατάρρευση από τα θεμέλια και σε μεγα-
λύτερη έκταση στις ανώτερες στρώσεις. Συνολικά ανα-
σύρθηκαν 105 αρχαίοι λίθοι, από τους οποίους 78
ταυτίστηκαν και αναστηλώθηκαν στις αρχικές τους θέ-
σεις. Το τμήμα αυτό αποτελεί και τη σύνδεση του νό-
τιου με το βόρειο σωζόμενο τμήμα. Η συμπλήρωσή του,
αλλά και οι διορθώσεις των σημαντικών παραμορφώ-
σεων της προς νότο συνέχειάς του ήταν δράσεις απα-
ραίτητες και κρίσιμες για το μέλλον ολόκληρου του
μεσοπυργίου ΤΑ2.

Μεσοπύργιο ΤΝ1 και κλίμακα ΚΝ1 (εικ. 6)

Στην περιοχή του μεσοπυργίου εξωτερικά κι εσωτερικά
πραγματοποιήθηκαν αποχωματώσεις με συστηματική
ανασκαφή τεράστιας κλίμακας. Το τείχος που ήταν
σχεδόν εξ ολοκλήρου επιχωμένο αποκαλύφθηκε σε
ύψος 4 μ. περίπου. Μαζί με αυτό, αποκαλύφθηκε και η

Α Ν Α Σ Τ Η Λ Ω Σ Η Κ Α ι Α Ν Α δ Ε ι Ξ Η Τ Η Σ Α Ρ Χ Α ι Α Σ Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Η Σ Ν ι Σ Υ Ρ Ο Υ

247

34. ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ - ΖΑΜΠΑΣ 2004.
35. ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ 2010.

Εικ. 3. Ο πύργος ΠΑ2 και το μεταπύργιο ΤΑ2. Αρχική κατά-
σταση.

Εικ. 4. Ο πύργος ΠΑ2 και το μεταπύργιο ΤΑ2 μετά τις ανα-
στηλωτικές εργασίες (βλ. και έγχρ. Πίν. 12β).

Εικ. 5. Ο πύργος ΠΑ2 και το μετραπύργιο ΤΑ2. Σχέδιο αποκατάστασης (Ά. Αποστόλου).



κλίμακα ΚΝ1, ενώ αναστηλώθηκαν τρεις λίθοι στην
εσωτερική του πλευρά και δύο στην κλίμακα ΚΝ1 απο-
δίδοντας έτσι σχεδόν την αρχική τους μορφή.

Πύργοι ΠΝ4-ΠΝ6

Για την ανάδειξη του τέταρτου και του έκτου πύργου του
νοτίου σκέλους ΠΝ4 και ΠΝ6, έγιναν εκτεταμένες απο-
χωματώσεις με ανάσυρση 24 και 112 διάσπαρτων λίθων
που ανήκουν στους αντίστοιχους πύργους. Οι πύργοι
αποκαλύφθηκαν μέχρι την θεμελίωση σε ύψος 11 και 15
δόμων αντίστοιχα. Τα ειδικά στατικά προβλήματα, κοινά
και στους δύο πύργους, δημιουργούμενα από μετακινή-
σεις του υπεδάφους και καθιζήσεις τμήματος των τοίχων
κατέστησαν αδύνατη την όποια περαιτέρω επέμβαση.

Το δεοντολογικό πλαίσιο για όλες τις εργασίες ανάδειξης
και αποκατάστασης στο τείχος βασίστηκε στις διεθνείς
συμβάσεις και κυρίως στον Χάρτη της βενετίας, λαμβά-
νοντας υπόψη κάθε φορά τις καινούργιες αντιλήψεις
τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο τεχνι-
κών, υλικών και μέσων. Μεταξύ αυτών:
• Τη μακροχρόνια επιτόπια έρευνα και συστηματική

ανασκαφή ως βάση για τις επεμβάσεις και την ανα-
προσαρμογή στόχων και δράσεων ανάλογα με τα
στοιχεία τεκμηρίωσης που προέκυπταν κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών.

• Την πραγματοποίηση εκτεταμένων αναστηλώσεων
αποκλειστικά μετά από την αναγνώριση της αρχικής

θέσης των αρχαίων μελών και τον περιορισμό στο
απειροελάχιστο της συμπλήρωσης με νέο υλικό. Η
συμπλήρωση βάσει υποθέσεων αποκλείστηκε εξ
αρχής. Ο πύργος ΠΝ5 και τα τμήματα ΠΝΑ, ΤΑ1,
ΚΝ1 και ΤΑ2 αναστηλώθηκαν με χρήση αποκλει-
στικά αρχαίου υλικού, ενώ ο πύργος ΠΑ2 με χρήση
95% αυθεντικού υλικού.

• Ο σεβασμός στην αυθεντικότητα των στοιχείων του
μνημείου και του αρχαίου δομικού συστήματος οδή-
γησε στην αποφυγή διατάραξης της αρχικής δομής
και επομένως η διάλυση και ανασύνθεση περιορί-
στηκε σε ετοιμόρροπα ή ήδη διαταραγμένα τμήματα
και εφόσον αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για
την αναστήλωση.

• Ταυτόχρονα με τη διατήρηση του συνόλου τηρήθηκε
ο σεβασμός στην αυθεντικότητα της ύλης, η οποία
σώζει σημαντικά ιστορικά και αρχαιολογικά τεκμή-
ρια (ίχνη κατεργασίας, λαξεύματα κ.λπ.) και είναι ιδι-
αίτερα σημαντική στα αρχαία και ειδικά στα κλασικά
μνημεία.

• Αρμονική σχέση, αλλά και διακριτός διαχωρισμός
των ελάχιστων συμπληρώσεων από τα αυθεντικά
τμήματα. Η επιλογή τοπικού φυσικού λίθου –από το
πέτρωμα δομής του τείχους– για τις ελάχιστες νέες
συμπληρώσεις και η λάξευσή τους κατά τον αρχαίο
τρόπο με τύκο και βελόνι συνέβαλε στην αρμονική
ένταξη του νέου υλικού. Η διάκριση από το αυθεντικό
γίνεται με τη διακριτική εγχάραξη της χρονολογίας
επέμβασης. Ο διαχωρισμός των αναστηλωμένων από
τα αυθεντικά τμήματα επιτυγχάνεται με παρεμβολή
διακριτού υλικού (φύλλο μολύβδου).

• Τέλος, η εξασφάλιση της αναστρεψιμότητας, απο-
τέλεσε βασική αναστηλωτική αρχή, ενώ η χρήση
νέων υλικών στις επεμβάσεις περιορίστηκε στο ελά-
χιστο δυνατό.

Οι μελέτες στηρίχθηκαν στη λεπτομερή καταγραφή,
αποτύπωση και επιτόπια παρατήρηση (ίχνη κατεργασίας,
λαξεύματα, ίχνη φθοράς κ.λπ.) του αρχαίου μνημείου και
των 480 περίπου διάσπαρτων μελών που συνολικά ανα-
σύρθηκαν.

Η διεπιστημονική συνεργασία ήταν απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την εκτέλεση του έργου. Εκτός από τις αρ-
χιτεκτονικές-αναστηλωτικές μελέτες και τη μελέτη
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, εκπονήθηκε
από το ι.Γ.Μ.Ε.36 γεωλογική μελέτη διερεύνησης των αι-
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36. βΟΥΓιΟΥΚΑΛaΚΗΣ 2003.

Εικ. 6. Η πύλη της οχύρωσης. Άποψη με τη νέα κλίμακα
πρόσβασης.



τίων κατάρρευσης και ζημιών του τείχους. Επίσης εκπο-
νήθηκαν διερευνητικές μελέτες με προτάσεις συντήρη-
σης των λίθων από το Κέντρο Λίθου37.

Στις αναστηλωτικές επεμβάσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν, εφαρμόστηκε όμοια μεθοδολογία. Η τεχνολο-
γία των επεμβάσεων συνδυάζει τις αρχαίες τεχνικές με
τη σημερινή επιστημονική γνώση και τα σύγχρονα τε-
χνικά μέσα.

Η μεταφορά και η τοποθέτηση των λίθων έγινε με
ηλεκτροκίνητα βαρούλκα οικοδομικού γερανού ή γερα-
νογέφυρας, αλλά η ακριβής τοποθέτηση γινόταν με από-
λυτο έλεγχο της κίνησης κατά τον αρχαίο τρόπο, με
λοστούς που εφαρμόστηκαν στα αρχαία λαξευμένα μο-
χλοβόθρια. Οι λίθοι εδράζονταν εν ξηρώ και στερεώ-
νονταν με το βάρος τους, απουσία συνδέσμων, όπως
επέβαλε το αυθεντικό δομικό σύστημα. Η χρήση νέων
υλικών στις επεμβάσεις περιορίστηκε στο ελάχιστο δυ-
νατό και έγινε μετά από διεπιστημονική έρευνα ώστε να
είναι συμβατά, αναστρέψιμα και αβλαβή για το μνημείο:
• Οι ελάχιστοι λίθοι που δεν βρέθηκαν, αντικαταστά-

θηκαν με νέο λίθο από το πέτρωμα δομής του μνη-
μείου. Η διαμόρφωση των νέων μελών έγινε με
καλούπι και η λάξευσή τους με τύκο και βελόνι κατά
τον αρχαίο τρόπο.

• Οι συμπληρώσεις μικρών τμημάτων των λίθων που
έχουν απωλεσθεί έγιναν με χυτό υλικό μετά την το-
ποθέτηση, όπου κρίθηκε απαραίτητο για τη στερέ-
ωσή τους, όπου δηλαδή εξέλειπε σημαντικό τμήμα
έδρας.

• Η αποκατάσταση της μονολιθικότητας των θραυ-
σμένων λίθων έγινε με συγκόλληση με λευκό τσι-
μέντο portland και συνδέσμους τιτανίου σε αφανή
τυφλά διατρήματα, ενώ όσα είχαν μικρή απώλεια από
την αρχική μάζα, συμπληρώθηκαν με νέο χυτό υλικό
μετά την τοποθέτησή τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνε-
ται η ασφαλής έδρασή τους. Σύνδεσμοι από τιτάνιο
χρησιμοποιήθηκαν και για τη στατική ενίσχυση των
ανώτερων αναστηλωμένων στρώσεων του πύργου
ΠΝ5.

• Φύλλα μολύβδου χρησιμοποιήθηκαν στις επιφάνειες
εδράσεως ώστε να εξασφαλίζεται η επαφή των λίθων
και η ομοιόμορφη κατανομή των θλιπτικών τάσεων.
Εφαρμόστηκαν επίσης για τον διαχωρισμό των ανα-
στηλωμένων από τα αυθεντικά τμήματα.

• Η τελική επίστρωση του δώματος του πύργου κατα-

σκευάστηκε κατ’ αναλογία με την αυθεντική, με
ασβέστη και τοπικά ηφαιστειακά αδρανή, χωρίς τσι-
μέντο, προσδίνοντας στεγάνωση και φυσικό αισθη-
τικό αποτέλεσμα.

• Η υποθεμελίωση του πύργου ΠΑ2 και του μεσοπυρ-
γίου ΤΑ2 αποκαταστάθηκε με σύγχρονα υλικά, ειδικά
μελετημένα για ανάλογες περιπτώσεις, δηλαδή από
σκυρόδεμα με ανοξείδωτο χαλύβδινο οπλισμό, καθώς
το παλιό υπόβαθρο ήταν κατεστραμμένο σε βάθος
και δεν επιδεχόταν συντήρηση ή αποκατάσταση.

Τo έργο της διαμόρφωσης

Το έργο της διαμόρφωσης που υλοποιήθηκε είχε ως βα-
σικούς στόχους την ανάδειξη του μνημείου και της ενό-
τητας του ιστορικού, αρχαιολογικού και φυσικού τοπίου,
και τη δημιουργία ενός επισκέψιμου αρχαιολογικού
πάρκου.

Οι αποχωματώσεις με συστηματική ανασκαφή είχαν
στόχο την ανάδειξη των τμημάτων του τείχους στο μέ-
γιστο δυνατό βαθμό και την αρχαιολογική και αρχιτε-
κτονική τεκμηρίωση του μνημείου. Σε αυτή τη φάση της
ανάδειξης και διαμόρφωσης έγιναν ακόμη η αποχωμά-
τωση και η αποκάλυψη του 2ου πύργου του νοτίου σκέ-
λους (ΠΝ2) και του γειτονικού μεσοπυργίου ΤΝ1
εσωτερικά κι εξωτερικά, η αποκάλυψη της 1ης κλίμακας
στο ίδιο σκέλος (ΚΝ1) και μπροστά της μίας δεύτερης
που ανήκει στην ελληνιστική περίοδο. Τέλος αποκαλύ-
φθηκε τμήμα ανεξάρτητου ενισχυτικού τείχους - διατει-
χίσματος, μήκους 15,20 μ., εξωτερικά του πύργου ΠΝ4,
που χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο, καθώς και
το αρχικό κατώφλι της πύλης του τείχους (εικ. 6) που είχε
καλυφθεί από νεώτερες κατασκευές, οι λαξευμένες υπο-
δοχές (στροφείς θύρας κ.λπ.), καθώς και η διαμπερής οπή
για τον μοχλό - αμπάρα, που ασφάλιζε την ξύλινη θύρα
της πύλης. Τα κινητά αρχαιολογικά ευρήματα ήταν πολύ-
τιμα για τη χρονολόγηση των φάσεων κατασκευής, την
αρχαιολογική και ιστορική τεκμηρίωση του μνημείου.

Το τελικό στάδιο των εργασιών αποτέλεσε η διαμόρ-
φωση του χώρου (εικ. 7) ως αρχιτεκτονική τοπίου. Επι-
δίωξη του σχεδιασμού38 ήταν η προστασία και ανάδειξη
του μνημείου, καθώς και η ηπιότερη και διακριτικότερη
δυνατή επέμβαση στο περιβάλλον ως φυσική του από-
ληξη, πάνω στον βράχο, αντλώντας από αυτόν τα υλικά
κατασκευής. Η διαμόρφωση (εικ. 8, 9) περιλάμβανε κα-
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37. Από τη δρ. Κ. Κουζέλη, Προϊσταμένη του Κέντρου Λίθου. 38. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2006.
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Εικ. 7. Σχέδιο διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου (Ά.Αποστόλου).

Εικ. 8. Αεροφωτογραφία του αρχαιολογικού χώρου μετά τις
εργασίες διαμόρφωσης.
Εικ. 9. Διαμόρφωση εσωτερικά του νοτίου σκέλους με την
αποκαλυφθείσα κλίμακα ΚΝ1.
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Εικ. 10. Άποψη της οχύρωσης από τα νοτιοανατολικά. Διαμόρφωση εισόδου και διαδρομών (βλ. και έγχρ. Πίν. 13α).

Εικ. 11. Πανοραμική άποψη του αρχαιολογικού χώρου. Δια-
μόρφωση διαδρομών και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκε-
πτών.
Εικ. 12. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών (βλ. και
έγχρ. Πίν. 13β).



τασκευή διαδρομών πρόσβασης μέσα κι έξω από το τεί-
χος, λιθόκτιστες πεζούλες για οριοθέτηση του χώρου,
καθώς και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των επισκεπτών
(φυλάκιο-εκδοτήριο, τουαλέτες και χώρο υγιεινής για
ΑμεΑ). Η επιλογή του τρόπου επέμβασης είχε στόχο να
αποδώσει στην διαμόρφωση την αισθητική φυσικού το-
πίου που περιβάλλει αρμονικά το μνημείο και αποτελεί
αισθητική ενότητα με αυτό.

Ο αρχαιολογικός χώρος διαμορφώθηκε με λιθόκτι-
στες κατασκευές στο ύφος των τοπικών ξερολιθιών του
περιβάλλοντος χώρου, και με ποικιλία φυσικών βράχων
ποικίλων μεγεθών. Η λιθόκτιστη σκάλα πρόσβασης στην
πύλη του τείχους κατασκευάστηκε στην πιθανότερη
θέση της αρχαίας πρόσβασης που όμως δεν σώζεται. Οι
επιστρώσεις των διαδρομών (εικ. 10) και των πλατωμά-
των κατασκευάστηκαν από άνυδρο ασβέστη και τοπικά
αδρανή χωρίς προσθήκη τσιμέντου, όντας ταυτόχρονα
ανθεκτικές στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες και με

φυσική εμφάνιση πατημένου χώματος. Η τοποθέτηση
ενημερωτικών πινακίδων σε επιλεγμένα σημεία επο-
πτείας του τείχους συμβάλλει στην κατανόηση του
μνημείου.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επι-
σκεπτών έγιναν ημιυπόσκαφες για την προστασία των
απόψεων (εικ. 11, 12) του μνημείου. Η κατασκευή
τους έγινε στην απόληξη του παλαιού μονοπατιού που
οδηγεί από τον οικισμό στο τείχος και ακολουθεί το
ύφος των παραδοσιακών κτισμάτων της τοπικής υπαί-
θρου. Η υδροδότηση των νέων εγκαταστάσεων έγινε
με αποκατάσταση και επανάχρηση του παραδοσιακού
συστήματος συγκέντρωσης του βρόχινου νερού σε
υπάρχουσα υπόγεια δεξαμενή.

Η ασφάλεια κατά την κίνηση των επισκεπτών και η
προσαρμογή του χώρου στις ανάγκες Α.Μ.Κ. αποτέλε-
σαν καθοριστικούς παράγοντες για τον σχεδιασμό.

Το έργο ολοκληρώθηκε με μελετημένη φύτευση εν-
δημικών φυτών (λεβάντα, θυμάρι, ρείκι, ρίγανη, θρούμπι,
ματζουράνα, φασκόμηλο, απήγανο, κακτοειδή, κ.λπ.) με
κριτήρια αισθητικά, αλλά και με βάση την ανθεκτικό-
τητα στις τοπικές συνθήκες και στα φυτοφάγα ζώα που
κυκλοφορούν ελεύθερα στο νησί.

Στο εσωτερικό διαμορφώθηκε χώρος προορισμένος
για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τέλος, ο ηλεκτροφωτισμός (εικ. 13) που εγκαταστά-
θηκε με προσεκτική τοποθέτηση και διακριτική ένταξη
των φωτιστικών σωμάτων στις λιθόκτιστες διαμορφώ-
σεις, ανέδειξε την εικόνα του μνημείου τις νυχτερινές
ώρες.

Το έργο έχει τιμηθεί με έπαινο από την europa No-
stra (2009) για την υποδειγματική συντήρηση και ανα-
στήλωση, ενώ το αρχιτεκτονικό έργο της διαμόρφωσης
βραβεύτηκε από το περιοδικό διεθνής Επιθεώρησης Αρ-
χιτεκτονικής δΟΜΕΣ και παρουσιάστηκε στην έκθεση
6η Biennalle Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων τo 2010.
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Εικ. 13. Νυχτερινή άποψη του ηλεκτροφωτισμένου αρχαιολο-
γικού χώρου.

ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αρχιτέκτων μηχανικός
apostoloua@yahoo.gr



ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Α. - Κ. ΖΑΜΠΑΣ 2004. Μελέτη στερέωσης του τμή-
ματος ΤΑ.2 του ανατολικού σκέλους του τείχους (ανέκδοτη
μελέτη εγκεκριμένη από το Κ.Α.Σ.), aθήνα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Α. - Κ. ΖΑΜΠΑΣ 2005. Μελέτη αποκατάστασης του
πύργου ΠΑ.2 του ανατολικού σκέλους του αρχαίου τείχους
(ανέκδοτη μελέτη εγκεκριμένη από το Κ.Α.Σ.), aθήνα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Α. 2001-2004. «Επεμβάσεις στον ελληνιστικό πύργο
ΠΝ5», «Εργασίες στο τμήμα ΤΑ2 του ανατολικού σκέλους
του τείχους», και «Μελέτες και αναστηλωτικές εργασίες», ΑΔ
56-59, β΄6 Χρονικά, 332-336.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Α. 2005α. Μελέτη αναστήλωσης του μεσοπυργίου
τμήματος ΤΑ.1 και του γωνιακού πύργου ΠΝΑ του αρχαίου
τείχους (ανέκδοτη μελέτη εγκεκριμένη από το Κ.Α.Σ.),
aθήνα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Α. 2005β. «Μελέτη και επίβλεψη στερέωσης και
αναστήλωσης τμημάτων του αρχαίου τείχους Νισύρου», στο:
1η Επιστημονική Συνάντηση Αποφοίτων του ΔΠΜΣ: Προ-
στασία Μνημείων, ΕΜΠ, 25-26 Νοεμβρίου (αδημοσίευστο).

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Α. 2006. Μελέτη διαμόρφωσης και ανάδειξης της αρ-
χαίας οχυρωμένης ακρόπολης της Νισύρου (ανέκδοτη μελέτη
εγκεκριμένη από το Κ.Α.Σ.), aθήνα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Α. 2007. «Η αναστήλωση του πύργου ΠΑ.2 του αρ-
χαίου τείχους της Νισύρου», στο: Πρακτικά Διεθνούς επιστη-
μονικού Συνεδρίου: Ιστορία των δομικών κατασκευών, Ξάνθη,
29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου (ψηφιακή έκδοση).

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Α. 2009. «Η αναστήλωση του πύργου ΠΑ.2 του αρ-
χαίου τείχους της Νισύρου», στο: Πρακτικά 2ουΠανελλήνιου
Συνέδριου Αναστηλώσεων, ΕΤΕΠΑΜ, Αθήνα, 34-36.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Α. 2010. Μελέτη αποκατάστασης του τμήματος ΤΑ.2
του ανατολικού σκέλους του τείχους (ανέκδοτη μελέτη εγκε-
κριμένη από το Κ.Α.Σ.), aθήνα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Α. 2011. «H αναστήλωση του πύργου ΠΑ.2 και η
διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου στην αρχαία οχυ-
ρωμένη ακρόπολη της Νισύρου»,στο: 2η Επιστημονική Συ-
νάντηση Αποφοίτων του ΔΠΜΣ: Προστασία Μνημείων
(αδημοσίευστο).

βΟΛΟΝΑΚΗΣ, ι. 1994. «Τα Παλαιοχριστιανικά Μνημεία της Νισύ-
ρου», Νισυριακά 13, 158-159.

βΟΥΓιΟΥΚΑΛΑΚΗΣ, Γ. 1998. Νίσυρος, Αθήνα.
βΟΥΓιΟΥΚΑΛΑΚΗΣ, Γ. 2003. Πιθανά αίτια των παρατηρούμενων κα-

ταστροφών στο Παλαιόκαστρο Νισύρου, Πρόδρομη γεωλογική
έκθεση, Αθήνα.

Ζάμπας, Κ. - Κ. Χατζηαντωνίου 2001. Μελέτη αποκατάστασης
του πύργου ΠΝ5 (ανέκδοτη μελέτη εγκεκριμένη από το
Κ.Α.Σ.), aθήνα.

kΑΤΣιΩΤΗ, Α. 2011. «Νίσυρος. Από τα Παλαιοχριστιανικά έως τα
Νεώτερα Χρόνια», στο ΣΤΑΜΠΟΛιδΗΣ - ΤΑΣΟΥΛΑΣ - ΦιΛΗΜΟ-
ΝΟΣ-ΤΣΟΠΟΤΟΥ, 322.

kΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡ. 1966. «Αρχαιότητες και μνημεία δωδε-
κανήσου», ΑΔ 21, β΄2, Χρονικά, 436-456.

ΛΑΖΑΡιδΗΣ, Π. 1954. «Συμβολή εις την μελέτην των παλαιοχρι-
στιανικών μνημείων της δωδεκανήσου», στο: Πεπραγμένα

του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη
1953, 227-248.

ΜΠΑϊΡΑΜΗ, Κ. 2012. «Ο δε δαίμων έφθασε τους χους: εγχυτρι-
σμός νεαρού ατόμου από το Παλαιόκαστρο Νισύρου», στο:
Δινήεσσα. Τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου,
Θεσσαλονίκη, 269-276.

ΟιΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, Ρ. 2001. Νίσυρος. Ιστορία και αρχιτεκτονική,
Αθήνα.

ΣΤΑΜΠΟΛιδΗΣ, Ν. - Γ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ - Μ. ΦιΛΗΜΟΝΟΣ (επιμ.) 2011.
Άγονη Γραμμή. Ένα αρχαιολογικό ταξίδι στο Καστελλόριζο, στη
Σύμη, στη Χάλκη, στην Τήλο και τη Νίσυρο, Αθήνα, 308-319.

ΦιΛΗΜΟΝΟΣ, Μ. 1980. «Νισυριακά ι», ΑΔ 35, Α΄, Μελέτες, 60-87.
ΦιΛΗΜΟΝΟΣ, Μ. 1993. «Ανασκαφικές έρευνες στη Νίσυρο», Νι-

συριακά 12, 139-146.
ΦιΛΗΜΟΝΟΣ, Μ. 1999. «Νίσυρος - Αρχαίο τείχος», ΑΔ 54, β΄2,

Χρονικά, 958.
ΦιΛΗΜΟΝΟΣ, Μ. 2001-2004. «Μανδράκι, Αρχαίο τείχος», ΑΔ 56-

59, β΄6, Χρονικά, 332-336.
ΦιΛΗΜΟΝΟΣ, Μ. 2005. «Νίσυρος. Αρχαίο τείχος», ΑΔ 60, β΄2,

Χρονικά, 1167-1168.
ΦιΛΗΜΟΝΟΣ-ΤΣΟΠΟΤΟΥ, Μ. 2013. «Το Παλαιόκαστρο της Νισύ-

ρου», Νισυριακά 20, 149-171.
ΦιΛΗΜΟΝΟΣ, Μ. - Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2008. «Νίσυρος. διαμόρφωση

αρχαιολογικού χώρου ακρόπολης Παλαιοκάστρου», ΑΔ, 63,
β΄2, Χρονικά, 1320-1321.

ΦιΛΗΜΟΝΟΣ, Μ. - Α. δΡΕΛιΩΣΗ - e. ΦΑΡΜΑΚιδΟΥ 2001. «tοπο-
γράφηση αρχαιολογικών μνημείων στη Nίσυρο, στο Φαρμα-
κονήσι και τη Nύμο», στο: H Συμβολή του Yπουργείου
Aιγαίου στην έρευνα και ανάδειξη του Πολιτισμού του Aρχι-
πελάγους, aθήνα, 64.

ΧΑβιΑΡΑΣ, Μ. 1913. «Νισύρου επιγραφαί», ΑE, 16.

Αpostolou, Α. - M. filiMoNos 2009. «protection, restoration and
landscape planning of the ancient fortification wall of Ni-
syros», στο: Proceedings of International Congress: Manage-
ment of the Monumental Environment and its Landmarks,
EUROPA NOSTRA XLV meeting of En Scientific Council, Rh-
odes-Greece, October, 75-88.

asHtoN, r. 1999. «the coinage of Nisyros», στο: Travaux de nu-
mismatique grecques offerts à Georges Le Rider, london, 15-24.

BeaN, G.e. - J.M. cook, 1957. «the carian coast iii», BSA 52,
118-119.

DawkiNs, r. - a. wace 1905-1906. «Noteς from the sporades,
astypalaea, telos, Nisyros, leros», BSA 12, 165-171.

GaertriNGeN, f. Hiller voN 1895. IG Xii 3, 87-166; 86, syll.3 936.
GaertriNGeN, f. Hiller voN 1899. Landschaften und Monumente

von den ostlichen dorischen Sporaden Rhodos, Kasos, Karpa-
thos, Saros, Chalke, Nisyros und Telos (Thera i), Berlin.

Gerola, G. 1916. «i monumenti medioevali delle tredici spo-
radi», ASAtene 2, 21-356.

Jacopi, G. 1932/3. «scavi e ricerche di Nisiro», ClRh vi-vii, 469-
552.

Α Ν Α Σ Τ Η Λ Ω Σ Η Κ Α ι Α Ν Α δ Ε ι Ξ Η Τ Η Σ Α Ρ Χ Α ι Α Σ Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Η Σ Ν ι Σ Υ Ρ Ο Υ

253

B i B Λ ι Ο Γ ΡΑ Φ ι Α



HellMaNN, M.cHr. 1999. Choix d’ Inscriptions Architecturales
Grecques, paris.

HoepfNer, w. (επιμ.) 1999. Geschichte des Wohnens, stuttgart.
HorNBlower, s. 1982. Mausolus, oxford.
karlssoN, l. 1992. «fortification towers and Masonry techni-

ques in the Hegemony of syracuse, 405-211 B.c.», Acta Insti-
tuti Romani Regni Sueciae, Series 40, 67-95.

lawreNce, a.w. 1979. Greek Aims in Fortification, oxford.
MaJer, f.G. 1959. Griechische Mauerbauinschriften i, Heidelberg.
ΜcNicoll, a.w. 1999. Hellenistic Fortifications, From The Aegean

to Euphrates, oxford.
peek, w. 1967. «epigramme und andere inschriften von Nisy-

ros», Wiss. Z. Univ. Halle 16, 369-387.

piMouGuet-péDarros, l. 2000. Archéologie de la Défense. Histoire
des fortifications antiques de Carie (époques classique et helléni-
stique), paris.

ross, l. 1843. Reisen auf den griechischen Inseln ii, stuttgart-
tübingen.

scraNtoN, l.r. 1941. Greek Walls, cambridge, Massachusetts.
sHerwiN-wHite, s.M. 1978. Ancient Kos (Hypomnemata 51),

Gottingen.
wiNter, f.f. 1971. Greek Fortifications, london.
wiNter, f.f. 1994. «problems in tradition and innovation in

Greek fortifications in asia Minor, late fifth to third cen-
tury B.c.», REA 96, 29-42.

Α . Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ

254

s u M M a r y

restoratioN, laNDscapiNG aND Display of tHe aNcieNt acropolis of Nisyros

aNNa apostolou

the fortification wall of Nisiros (4th century B.c.) is one
of the best saved ancient fortifications in the aegean re-
gion and is distinguished for its robust and impressive
structure made of volcano black stone. the long-lasting
abandonment of the wall lead to its collapse in many sec-
tions, while the access to the wall was impossible, due to
the native plantation.

within the framework of the reconstruction and pre-
sentation program for the ancient wall of Nisyros (2003-
2013), three towers and three curtain walls along the
fortification circuit have been reconstructed with auth-
entic material and with the use of modern sustainable
techniques and materials, the sections that were in dan-

ger of collapse have been restored and the wall has re-
gained, in many sections, its imposing height.

the final organisation of the surrounding area was
based on landscape design of the archaeological site as a
whole that gives the monument new management
aspects and use. pathways and various accesses were
constructed – walks inside and outside the fortification
wall, stone built terraces for demarcation – stone fen-
cing of the area and stone-made discrete areas for the
public service, while it was completed with the study of
lighting, the installation of informative signs and plan-
ting of the area.
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α. Νίσυρος, αρχαία ακρόπολη. Πανοραμική άποψη του τείχους της αρχαίας οχύρωσης.

β. Νίσυρος, αρχαία ακρόπολη. Άποψη της οχύρωσης από τα νοτιοανατολικά. Διαμόρφωση εισόδου και διαδρομών.
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a. Νίσυρος, αρχαία ακρόπολη. Ο πύργος ΠΑ2 και το μεταπύργιο ΤΑ2 μετά τις αναστηλωτικές εργασίες.

β. Νίσυρος, αρχαία ακρόπολη. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών.




