
 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, 
Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία 



 



Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Λακωνίας. 

 

    Το όνομα «Μονεμβασιά» προέρχεται από τις λέξεις  

       «Μόνη Έμβασις» δηλαδή μοναδική είσοδος . 



     

   Ιδρύθηκε τον 60 αι. μ.Χ. από τους κατοίκους της           
Σπάρτης (πρόσφερε προστασία από τις επιδρομές 
και εξασφάλιζε από τη θάλασσα επικοινωνία με 
την Κων/πολη και την υπόλοιπη αυτοκρατορία) 

   Το 1248 καταλαμβάνεται από τους Φράγκους . 

   Το 1464 καταλαμβάνεται από τους Ενετούς. 

    Το 1540 παραδίδεται στους Τούρκους. 

    Στις 21 Ιουλίου 1821 παραδίδεται στον 
Κατακουζηνό. 

   



 

                                                 σπίτια Πάνω Πόλης 

           Καστροπολιτεία  

                                                 σπίτια Κάτω Πόλης 

 

           Ερείπια ενός τετράγωνου φρουρίου στο υψηλότερο 
σημείο του βράχου 

           

            Ανασυρόμενη γέφυρα 

 



          Αγία Σοφία 

                  οκταγωνικός ναός με τρούλο 

           

          Ελκόμενος Χριστός 

                Τρίκλιτη θολοσκέπαστη 

                 βασιλική με τρούλο 

 

 

 



          Ναός Παναγίας Μυρτιδιώτισσας 

            Μονόκλιτη βασιλική με τρούλο 

 

          

         Ναός Αγίου Νικολάου 

          Τρίκλιτη θολοσκέπαστη βασιλική 

          με  τρούλο 

 

         Ναός Παναγίας Χρυσαφίτισσας 

         Τετραγωνική αίθουσα με χαμηλό τρούλο 



  

  Ακατέργαστες πέτρες 

  Πωρόλιθος 

  Μάρμαρο 

  Λάσπη 

  Ξύλο 

  Τούβλο από αργόλιθο 

  μακρόστενα κεραμίδια 

 

 

 

 



           

              Ο εμβαπτισμός των θυρόφυλλων 

              Η μέθοδος του εμβαπτισμού 

              Η διαδικασία του εμβαπτισμού 

              Τα αποτελέσματα του εμποτισμού 

              Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου 

              της πύλης 

              Αποκατάσταση και επανατοποθέτηση 

              θυρόφυλλων 



 

             Αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου της  

             πύλης 

              

             Αποκατάσταση των θυρόφυλλων 

 

             Επανατοποθέτηση των θυρόφυλλων 



Βρίσκεται στην Πελοπόννησο, στο νομό Λακωνίας, 

 στην ανατολική πλευρά του βουνού Ταϋγέτου . 

 

    Ήκμασε τους δύο τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. 

 

 



Το 1249 ο ηγεμόνας της Αχαΐας  Γουλιέλμος Β’ 
Βιλλεαρδουίνος χτίζει το κάστρο. 

          

          Το όνομά Μυστράς  

ή Μυζιθράς προέρχεται                   από το όνομα του         
παλαιότερου ιδιοκτήτη  

                                                         ή 

 λόγω του σχήματός  

του βουνού 



    Το 1259 παραχωρείται στο Βυζαντινό αυτοκράτορα         
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο. 

          Το 1262 περνά στα χέρια των Βυζαντινών. 

        

   Το 1460 πέφτει στα χέρια του κατακτητή Μωάμεθ. 

        

        Από το 1443 μέχρι και το 1449 Δεσπότης του Μυστρά 
είναι ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος. 

          

     Το 146ο Μυστράς παραδίνεται στους Τούρκους και 
από τότε αρχίζει η παρακμή του.   

           



       Χαρακτηριστικά          στοιχεία ελλαδικής παράδοσης                 
αρχιτεκτονικής               νέες τάσεις από την πρωτεύουσα 

                                     δυτικές επιρροές 

        

        Βυζαντινό παλάτι 

       

        Αριστοκρατικές οικίες 

 

         Εκκλησίες            «μεικτός τύπος» 

       

 

 



  

     Άγιος Δημήτριος (Μητρόπολη) 

  Ευαγγελίστρια 

  Άγιοι Θεόδωροι 

  Αφεντικό 

  Παντάνασσα 

  Αγία Σοφία 

  Άγιος Νικόλαος 

                                                     ναός της Οδηγήτριας (Αφεντικό) 



     Πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοποιίας 

 

     Τετράπλευρες πέτρες (πωρόλιθο) 

      Πλίνθοι (τούβλα)  

      Μάρμαρο  

                                               

    

 
 Το πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοποιίας  

Αγίας Σοφίας. 

 



   1984  «Επιτροπή Αναστήλωσης Μνημείων                   
Μυστρά»                 

    1985         Αρχαιολογική εταιρία  

 1996  αρχαιολόγος Αδαμάντιος Αδαμάντιος 

 

 Παλάτι 

  Τείχη 

 Οικισμοί 

  Κτήρια  εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής 

 



        





 

   

 

          Που βρίσκεται; 

          Βρίσκεται πάνω από το παλιό λιμάνι της Ρόδου. 

 

         Πότε χτίστηκε; 

         Χτίστηκε περίπου τον 14 αιώνα.  

 

          Από ποιους χτίστηκε; 

          Χτίστηκε από τους Ιωαννίτες ή Οσπιτάλιους              
Ιππότες ή Ιππότες της Μάλτας ή Ιππότες της 

Ρόδου (Ιπποτικό Τάγμα ). 

 

   

 

   





 

• Ως διοικητικό κέντρο των Ιπποτών 

 

• Τα δωμάτια που στέγαζε χρησιμοποιήθηκαν ως: 

• Στάβλοι 

• Αποθήκες 

• Κουζίνες 

• Τραπεζαρίες 
  

 





    Άρχισε το 1912, δηλαδή στην αρχή της         
Ιταλοκρατείας και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα 
με μικρές διακοπές για διάφορους λόγους. 

   Οι στόχοι και η μέθοδος μέριμνας του κάστρου 
επηρεάστηκαν από: 

• Την εθνική ιδεολογία 

• Την πολιτική ιδεολογία 

• Την οικονομική δυνατότητα του κρατικού 
φορέα που επέβλεπε τα έργα. 

 

 

 

 



                            . 



                         . 

 



 Για πρώτη φορά εντοπίζεται οχύρωση του λόφου 
του Καστελίου κατά τα Ελληνιστικά χρόνια, ενώ θα 
οχυρωθεί κατά τον 7ο αι. μ.Χ. 

 

 Το 1204 οι Ενετοί προσαρτούν την Κρήτη στα εδάφη 
τους. Το 1252 αποφασίζουν να ανοικοδομήσουν και 
να προστατεύσουν τα Χανιά με φρούριο στο λόφο 
Καστέλι και ισχυρά τείχη που αγκαλιάζουν 
σημαντικά μεγαλύτερο τμήμα της πόλης σε σχέση 
με τα βυζαντινά τείχη.  

  
 



   Περί τα μέσα του 16ου αιώνα εξαιτίας του φόβου της     
επικείμενης τουρκικής επίθεσης αποφασίζεται η εκ 
νέου οχύρωση του λόφου. 

                         . 

 



 Η όψη του κυρίως τείχους είναι ισχυρότερης 
κατασκευής για να αντέχει στις επιθέσεις, ενώ ο 
εσωτερικός τοίχος, το αντιτείχισμα και οι 
επιπρομαχώνες διακρίνονται για το αμελέστερο της 
κατασκευής τους.  

  



 Η κύρια όψη του τείχους είναι κατασκευασμένη 
από ψαμμίτες από γειτονικά λατομεία, που 
μεταφέρονταν δια θαλάσσης στην πόλη. Η κύρια 
όψη των οχυρώσεων οικοδομήθηκε με 
ορθογωνισμένους ψαμμίτες και άφθονο 
ασβεστοκονίαμα, που δημιουργούσε παχύ 
ακανόνιστο αρμό. Ορισμένες γωνίες των 
προμαχώνων, είναι κτισμένες από αδρά 
επεξεργασμένους ογκόλιθους. 



 Ένα μεγάλο μέρος των εργασιών της 
αποκατάστασης του δυτικού τμήματος των 
Ενετικών οχυρώσεων της παλιάς πόλης των 
Χανίων, συνίσταται στην αντικατάσταση των 
φθαρμένων λίθων και στη συμπλήρωση διαφόρων 
τμημάτων του μνημείου με νέους.  





• Σωστή ενημέρωση            

                     εκτίμηση αξίας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

• Συνεργασία και αμοιβαία κατανόηση  μεταξύ 

            Αρχαιολόγων – τοπικών κοινωνιών 

 

• Αρχαιολογικοί χώροι          παράγοντες ανάπτυξης. 

 

• Η προστασία υπερισχύει από τη χρήση. 
 

 

 

 

 



http://www.matia.gr 

http://nylou.com 

http://www.iranon.gr/ELLADA 

http://nvlou.com 

Πάπυρος Larousse -> Ιωαννίτες Ιππότες 

http://el.wikipedia.org 

http://www.xenonasmazaraki.gr 

http://www.visitgreece.gr  

http://micro-kosmos.uoa.gr 

http://www.culture.gr 

Κάστρα-οι θησαυροί της Ελλάδας 

Στέφανος Σίνος -Το έργο της Επιτροπής Αναστήλωσης                            
Μνημείων Μυστρά 

  

 

 


