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ΠΑΙΑΚΖΓΗ ΛΑΤΠΙΗΟΤ
Υηιηνηξαγνπδηζκέλν θάζηξν πνπ ζηεθαλώλεη ηελ πόιε από ηνλ
απόηνκν νκώλπκν βξάρν. Έξγν ησλ Βελεηώλ θαη ηεο θπξηαξρίαο
ηνπο ζηελ πόιε επί Φξαγθίζθνπ Κνξνδίλε, (1686) άιισζηε ην
«ιηνληάξη ηνπ Αγίνπ Κάξθνπ» εληνηρηζκέλν ζε πνιιά ζεκεία, έκβιεκα
ηεο άιινηε ζαιαζζνθξάηεηξαο, δελ αθήλεη ακθηβνιίεο. Σα 857 απόηνκα
ζθαινπάηηα, ιαμεκέλα ζην βξάρν, ζα ζαο θνπξάζνπλ ζηελ αλάβαζε,
όκσο ε ζέα από ςειά, κέζα από ηηο θακάξεο ζα ζαο αληακείςεη. ηελ
θνξπθή ηνπ ιόθνπ, ζα δείηε εξείπηα αξραίσλ νρπξώλ θαη ζην ςειόηεξν
ζεκείν ηνπ θάζηξνπ, πνπ ζεσξείην απόξζεην, ην ηζηνξηθό εθθιεζάθη
ηνπ Αγίνπ Αλδξέα ηεο επνρήο ησλ Βελεηώλ. Σν 1822 «η' Αλαπιηνύ ην
Παιακήδη» κεηά από πνιύκελε πνιηνξθία έπεζε ζηα ρέξηα
ησλεπαλαζηαηώλ ηνπ Κνξηά θαη ε πηώζε ηνπ εμέπιεμε ηνπο πάληεο.
Γείηε αλάκεζα ζηα θειηά ησλ θπιαθώλ επί Όζσλνο, θαη απηό πνπ
θπιαθίζηεθε από ηνπο... «θηιέιιελεο» ν Θνινθνηξώλεο.





ΑΘΡΟΛΑΤΠΙΗΑ

ηελ άθξε ηνπ βξάρνπ ηεο ρεξζνλήζνπ, ζηα πόδηα ηνπ
Παιακεδηνύ, επηθνηλσλνύζε καδί ηνπ κε κπζηηθό πέξαζκα. Υηηζκέλε
ζε ηξία επίπεδα δηαηεξεί εξείπηα θηηζκάησλ δηαθόξσλ επνρώλ θαη
θαηαθηεηώλ. Θα δείηε εξείπηα ειιεληθνύ θάζηξνπ αξραίαο αθξόπνιεο
θαη ην «θάζηξν ησλ Διιήλσλ», βπδαληηλό θαηάινηπν πάλσ ζε
κπθελατθό θηίζκα. Γπηηθά ην «Θάζηξν ησλ Φξάγθσλ», έξγν ησλ
Γάιισλ δνπθώλ Ληε Ια Ρνο κε ππξνβνιεία θη επάιμεηο, ελώ δελ
ππάξρεη ίρλνο από ην Δλεηηθό θάζηξν «θξνύξην Σόξν» γηαηί ζηα εξείπηα
ηνπ ρηίζηεθε μελνδνρείν(!!!). ηηο νρπξώζεηο ησλ Δλεηώλ αλάγιπθα ηνπ
Αγίνπ Κάξθνπ, ν πξνκαρώλαο ηνπ Γθξηκάλη (1706) θαη ην νρπξό ηνπ
Ληαληέι Ληνιθίλ (1701). Από ηελ παιηά πόιε ηνπ Λαππιίνπ
αλεθνξηθόο αζθαιηνζηξσκέλνο δξόκνο νδεγεί ζηελ Αθξνλαππιία,
ελώ παξαιηαθόο δξόκνο θηάλεη κέρξη ην εθθιεζάθη ηεο Παλαγίαο. 





ΚΠΟΤΡΣΕΗ

Ορπξωκέλν μεξνλήζη-θξνύξην ζηελ είζνδν ηνπ

ιηκαληνύ ηνπ Λαππιίνπ. Δπί Βελεηώλ ην έλσλε κε

ηελ Αθξνλαππιία αιπζίδα πνπ έθξαδε ηελ είζνδν

ζην ιηκάλη γηα η' αλεπηζύκεηα θαξάβηα. Ορπξώζεθε

ην 1471 από ηνπο Βελεηνύο θη είρε ηδηαίηεξε ζηξαηεγηθή

ζεκαζία, ελώ νη Σνύξθνη αξγόηεξα ζπκπιήξσζαλ ηελ

νρύξσζε. Τπήξμε θαηνηθία ησλ δεκίσλ ηνπ Παιακεδηνύ θη

αξγόηεξα ιεηηνύξγεζε σο μελνδνρείν. ήκεξα είλαη

επηζθέςηκν κε βελδηλάθαην, αιιά παξακέλεη αζπληήξεην,

θαη γίλεηαη θαζεκεξηλά έλαο ζσξόο από πέηξεο... 





ΘΑΣΡΟ ΣΟΤ ΚΤΣΡΑ

Υηίζηεθε από ηνλ Γνπιηέικν Β' Βηιιεαξδνπίλν ζηελ
θνξπθή ηνπ ιόθνπ ηεο βπδαληηλήο θαζηξνπνιηηείαο ην
1249 θαη κεηά ηε κάρε ηεο Πειαγνλίαο έπεζε ζηα ρέξηα ησλ
βπδαληηλώλ γηα λα ρηηζηεί εθεί ν Κπζηξάο, πξσηεύνπζα ηνπ
Γεζπνηάηνπ. Κεηά από δύζθνιε αλάβαζε κηζήο ώξαο
αλάκεζα από πεξίηερλεο βπδαληηλέο εθθιεζίεο, εξείπηα
αλαθηόξσλ θαη αξρνληηθώλ, ζα θηάζεηε ζην θάζηξν όπνπ
ζώδνληαη ηκήκαηα ηεηρώλ, πεξηβόινπ, θπθιηθνύ
πξνκαρώλα, δεμακελώλ θαη θξάγθηθνπ πύξγνπ. Οη
νρπξσκέλεο πύιεο, ηνπ «Αλαπιηνύ» θαη ηεο
Κνλνκπαζηάο» νδεγνύλ ζηηο αλάινγεο θαηεπζύλζεηο. ηε λεθξή
πνιηηεία, γίλνληαη κε αξγνύο «θπζηθά» ξπζκνύο, εξγαζίεο
αλαζηπιώζεσο. 





ΘΑΣΡΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ

ηελ θνξπθή ηνπ ζεόξαηνπ θαη ηδηόκνξθνπ ζε ζρήκα
βξάρνπ ηεο κεζαηωληθήο - βπδαληηλήο θη ελεηηθήο,
ζηωπειήο, θαζηξνπνιηηείαο. ηα ξηδά ηνπ βξάρνπ ν
δξόκνο θέξλεη ζηελ πύιε ηνπ θάζηξνπ κε ηνπο καηάλδξνπο
ησλ ηεηρώλ πνπ ηνλ ζηεθαλώλνπλ. Ζ θζνξά ηνπ ρξόλνπ
είλαη κεγάιε, όκσο ην θάζηξν δηαηεξεί κηαλ αγέξσρε
έθθξαζε. Σα ιηνληάξηα ηνπ Αγίνπ Κάξθνπ θαη ηα ελεηηθά
ζύκβνια παληνύ. ε απόηνκε θνξπθή ε εθθιεζία ηεο
Αγίαο Άλλαο ρηηζκέλε από ηνλ Αλδξόληθν Β' (13νο αη.)
ζπάλην δείγκα νθηαγσληθήο κε ηξνύιν. Φειά από ην θάζηξν ηα ηείρε
θαη νη επάιμεηο θαίλνληαη λα γιηζηξάλε απόηνκα θη αζόξπβα ζηελ
άβπζζν ηεο ζάιαζζαο καδί κε ηα εξείπηα ηεο θάησ πόιεο. 





ΘΑΣΡΟ ΣΖ ΘΑΡΤΣΑΗΛΑ

Από ηα εληππωζηαθόηεξα ηεο Πεινπνλλήζνπ. Υηηζκέλν
από ηνλ Ούγθν Ληε Κπξπγηέξ (1245) θη νλνκάζηεθε «Σνιέδν ηεο
Διιάδαο» δείγκα ραξαθηεξηζηηθό γαιιηθήο αξρηηεθηνληθήο. Από ηνλ
Γάιιν θξνύξαξρν ην εμαγόξαζε ν Αλδξόληθνο Παιαηνιόγνο (1320)
νπόηε ρηίζηεθαλ βπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα. Θαηόπηλ πέξαζε
γηα ιίγν ζηνπο Σνύξθνπο, ζηνπο Δλεηνύο θαη πάιη ζηνπο Σνύξθνπο
κέρξη ηελ επαλάζηαζε νπόηε έγηλε νξκεηήξην ηνπ Θνινθνηξώλε πνπ
δελ θαηάθεξε κήηε ν Ηκπξαήκ λα ην πξνζβάιεη. Σν εζσηεξηθό ηνπ
θάζηξνπ ηεο Θαξύηαηλαο είλαη εξεηπσκέλν ελώ εμσηεξηθά δηαηεξείηαη ε
νρπξσκαηηθή γξακκή ηνπ. Αλεθνξηθό κνλνπάηη κέζα από ηα
θαιληεξίκηα ηεο Θαξύηαηλαο ζα ζαο νδεγήζεη ζ' απηό. Γείηε ην
βπδαληηλό θακπαλαξηό ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο (14νπ αη.). 





ΘΑΣΡΟ ΥΙΔΚΟΤΣΗ

Υηίζηεθε από ηνλ Γνδεθξείγν Α' Βηιιεαξδνπίλν (1220),
παξαθζνξά ηνπ αξραίνπ νλόκαηνο Υειωλάηα, θαη ζεσξήζεθε ην
σξαηόηεξν γλήζην παξάδεηγκα Γαιιηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 13νπ αη.
ζηελ Διιάδα. Από Φξάγθνπο θαη Βελεηνύο πήξε δηάθνξα νλόκαηα.
Ιόγσ ηεο πξνλνκηαθήο ζέζεσο, δέζπνδε όρη κόλν ηνπ θάκπνπ
ηεο Γιαξέληδαο(Θπιιήλε) αιιά έδηλε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ησλ
απέλαληη λεζηώλ θαη ηεο Αηησιναθαξλαλίαο. Απξόζηην θαη ηζρπξό
νρπξό γηα ηελ αηείρηζηε Αλδξαβίδα, πξσηεύνπζα ηνπ πξηγθηπάηνπ ηνπ
Κνξέσο, ην ζπνπδαηόηεξν θη επηβιεηηθόηεξν όισλ θαη ην θαιύηεξα
δηαηεξεκέλν ζήκεξα. Δδώ ιεηηνύξγεζε λνκηζκαηνθνπείν πνπ έθνβε ηα
ηνξλέδηθα λνκίζκαηα. Πεξηιακβάλεη δύν νρπξσκαηηθνύο πεξηβόινπο (εμσηεξηθή
θη εζσηεξηθή ζεηξά ηείρνπο κε εμαγσγηθό ζρήκα). Θνισηέο αίζνπζεο, ίρλε
εζηηώλ, κεγάιε αίζνπζα ππνδνρήο, δεμακελέο λεξνύ, παξεθθιήζην. Παξά ηηο
θαηαζηξνθέο, δηαηεξεί ηελ αηκόζθαηξα ησλ εκεξώλ αίγιεο πνπ γλώξηζε.
Γίλνληαη εξγαζίεο αλαζηύισζεο. 




