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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Tο Κάστρο δεν ήταν πάντα στους νεότερους χρόνους το 
καύχημα της πόλης της Χίου, όπως είναι σήμερα . αντί-
θετα, επανειλημμένες και επίμονες ήταν οι προσπάθειες 

μέσα στον 20ο αιώνα της απαξίωσής του, ακόμη και οι πιο ακραίες, 
όπως της ολοκληρωτικής εξαφάνισής του με τη συστηματική κατε-
δάφιση των τειχών του, σύμφωνα με απαίτηση μερίδας της χιακής 
κοινωνίας. Οι προφάσεις ήταν πολλές και διαφορετικές κάθε φορά: 
αρχικά ήταν η επίκληση της προστασίας της δημόσιας υγιεινής, όταν 
εγκαταστάθηκαν σε αυτό μικρασιάτες πρόσφυγες. Αργότερα, το 
πρόσχημα ήταν η τουριστική ανάπτυξη της Χίου, που εμπόδιό της 
έστεκε το παλιό Κάστρο. Στο τέλος του ίδιου αιώνα, η υπόσταση του 
Κάστρου ως ενός στιβαρού επιθαλάσσιου οχυρού απειλήθηκε από 
την κατασκευή ενός δρόμου ταχείας κυκλοφορίας μέσα στη θάλασ-
σα. Κύριο επιχείρημα σε όλες αυτές τις προσπάθειες ήταν η κακή 
κατάσταση διατήρησής του και ως μόνη λύση προβαλλόταν από με-
ρίδα πολιτών και φορέων η κατεδάφιση ή η αλλοίωσή του και όχι η 
αποκατάστασή του. 

Είναι γνωστό πως οι Οθωμανοί το παρέδωσαν το 1912 στον ελ-
ληνικό στρατό ακέραιο, με όλους τους πύργους του, τις επάλξεις, τις 
πύλες, την τάφρο ελεύθερη, τις γέφυρες, το συντριβάνι στην πλατεία, 
τις κρήνες του. Από τότε και μετά ξεκίνησε συστηματικά η καταστρο-
φή, η δολιοφθορά ακόμη και η εξαφάνιση: πύλες, πύργοι και τα τείχη 
ανατινάχθηκαν με πυρίτιδα, κατεδαφίστηκαν τμήματα των τειχών 
για να διανοιγούν νέα περάσματα προς την πόλη και το λιμάνι, επάλ-
ξεις καθαιρέθηκαν και το υλικό τους λιθολογήθηκε για να κτιστούν 
σπίτια σε νέες συνοικίες της πόλης έξω από το Κάστρο, μουσουλμα-
νικά μνημεία, όπως τζαμιά ή χαμάμ, εξαφανίστηκαν, κρήνες και συ-
ντριβάνια διαλύθηκαν σε μία νύχτα και άλλες κακοποιήσεις, μικρές ή 
μεγάλες, συνέβησαν στα πρώτα 70 χρόνια του αιώνα. 

Το Κάστρο άντεξε και στέκει ακόμη, γιατί μέσα σε αυτή τη λαί-
λαπα και υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες ήταν σταθερή η Αρχαιο-
λογική Υπηρεσία στον προσανατολισμό της ως προς την προστασία 
και στη διάσωση του μνημείου. Αυτό το μνημείο που σήμερα χαίρε-
ται όλη η πόλη, όλο το νησί και οι επισκέπτες του αποκατεστημένο, 
σώθηκε χάρη στην Υπηρεσία και στη σθεναρή της αντίσταση, όπως 
προκύπτει από την ανάγνωση του ημερήσιου Τύπου και των υπηρε-
σιακών Φακέλων στο ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Πολιτισμού. 

To έργο, που απολογισμό του συνιστά η παρούσα έκδοση, ήταν 
απαίτηση εδώ και δεκαετίες τόσο του ίδιου του μνημείου, όσο και 
της τοπικής κοινωνίας. Ο τίτλος του ήταν «Αποκατάσταση και ανάδει-
ξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από Προμαχώνα Α’ έως 
και Προμαχώνα Γ΄)» και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 τον Ιούλιο 
του 2016, με προϋπολογισμό 800.000 €. Αποτέλεσε την υλοποίηση 
μιας μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη της εξωτερικής 
παρειάς του δυτικού τείχους του Κάστρου Χίου» που είχε εκπονηθεί 
με δαπάνη του Δήμου Χίου το έτος 2013 και είχε εγκριθεί από το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2014. Σε πρώτη 
φάση αποκαταστάθηκε το τμήμα των τειχών που έχει μέτωπο προς 
την πόλη, από τον Προμαχώνα Α΄ (τον νοτιοανατολικό, προς το λιμά-
νι) έως και τον Προμαχώνα Γ’ (τον ημικυκλικό από τον οποίο ξεπρο-
βάλλει ο γενουατικός πύργος του 1425), έργο που ολοκληρώθηκε 
τον Δεκέμβριο του 2018 και είχε τελικό κόστος 716.634,75€. Σε δεύ-
τερη φάση, θα αποκατασταθεί το υπόλοιπο τμήμα των τειχών, μέχρι 
τη δυτική Πύλη, έργο που αναμένεται να αρχίσει εντός του 2019. 

Το έργο δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα χωρίς τη χρηματοδό-
τηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υπό την κ. Χριστιάνα Καλο-
γήρου, την οποια θερμά ευχαριστούμε και από αυτή τη θέση. Τίποτε 
δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση και υπο-
στήριξη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και κυρίως του Προϊ-
σταμένου της, κ. Γιώργου Πλακωτάρη, προς τον οποίο απευθύνουμε 
τις θερμότερες ευχαριστίες μας. Η διεπιστημονική ομάδα επίβλεψης  
– που εκτός των άλλων, συνέταξε τα κείμενα που ακολουθούν  – στά-
θηκε άξια στο έργο και το έφερε εις πέρας με υπευθυνότητα και μέσα 
από πλέγμα καλών συναδελφικών σχέσεων. Το ίδιο, συγχαρητήρια 
αξίζουν στην κ. Ειρήνη Καλογέρου που επωμίστηκε τo δύσκολο έργο 
της διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης μιας μεγάλης προσπά-
θειας με ιδιαίτερες απαιτήσεις, καθώς και στους 14 εργαζόμενους 
του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολήθηκαν σε αυτό. Και, 
όπως πάντα, η επιτυχία του εγχειρήματος οφείλει πολλά στη στήρι-
ξη από το παρασκήνιο όλου του μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, που συνέβαλε στην ολοκλήρωση ενός 
έργου που μας κάνει όλους περήφανους.

Όλγα Βάσση
Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου
Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας
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INTRODUCTORY NOTE

The Castle of Chios has not always been the pride of the city of 
Chios, as it is today, in modern times; in contrast, during the 
20th century there were repeated and insistent attempts to 

defile it, and in some extreme cases, to completely obliterate it, including 
some instances of systematic demolition of its walls, in line with the 
emphatic appeals of a portion of the Chian populace. Νumerous and 
varying pretexts were put forth each time: initially, there was a call to 
address the threats to public health, especially after refugees from Asia 
Minor, settled there permanently. Later on, the pretext used was the 
tourist development of Chios, which was hindered by the existence of 
the old Castle. Towards the end of the 20th century, the very existence 
of the Castle, as a massive coastal fortification was jeopardized by the 
construction of high-speed highway in the sea. The primary argument 
for the destruction of the Castle in all those cases was its bad state of 
preservation; thus, the only possible solutions posited by a portion 
of the populace and the administration? were either its complete 
demolition, or its partial mutilation, but never its restoration. 

However, the inhabitants of both the Castle and its neighboring 
districts were not unaccountable for the bad state of preservation 
that the Castle had fallen to. It is a well-known fact that the Ottomans 
handed the Castle over to the Greek army in 1912 intact, with all 
its towers, battlements, gates, open moat, bridges and drinking 
fountains. Since then the Castle has been systematically destroyed, 
undermined and even annihilated; gates, towers and whole sections 
of the walls were blown up with explosives, parts of the walls wεre 
demolished to open up new access passages to the city and the 
port, battlements were demolished and their building material was 
reused to build houses in new districts outside the Castle, Muslim 
monument, such as mosques and public baths disappeared, drinking 
and ornamental fountains were dismantled in a single night, and 
other minor or major damage continued throughout the next 70 years 
of the 20th century. The Castle survived and still stands today, only 
because the Archaeological Service remained steadfast on its intent 
to protect and preserve the monument throughout this frenzy, at 
times under exceptionally dire circumstances. Thus, today the whole 
city, the island and its visitors are able to enjoy this monument, finally 
restored and preserved thanks to the Archaeological Service and its 
firm stance, as is attested in numerous articles in the daily press and 
the records of the historical Archive of the Ministry of Culture.

The Castle’s restoration project, the account of which is the 
subject of this very book, has been demanded both by the monument 
itself, and the local community for decades. The formal title of the 
project was “Restoration and enhancement of the land wall of the 
Castle of Chios (Bastion A’ to Bastion C’)” and its was officially funded 
by the North Aegean Partnership Agreement for the Development 
Framework 2014-2020 (ESPA 2014-2020) in July 2016, with a budget 
of 800.000 €. The project is essentially the realization of the restoration 
proposal with the title “Restoration and enhancement of the outer 
face of the west walls of the Castle of Chios” that was commissioned 
by the Municipality of Chios in 2013, and had been approved by the 
Central Archaeological Council in April 2014. The first phase included 
the restoration of the section of the walls facing the city of Chios from 
Bastion A’ (in the southeast, to the port) to Bastion C’ (the semicircular 
bastion out of which protrudes the Genoese tower of 1425), and was 
concluded in December 2018, with a final cost of 716.634,75 €. In a 
second phase, the remainder of the walls up to the west Gate will be 
restored; this phase is expected to commence in the fall of 2019.

The realization of the project would not have been possible 
without the funding of the North Aegean Regional Administration 
under the direction of Ms. Christiana Kalogirou, to which we warmly 
express our gratitude here. Likewise, the project would not have 
proceeded without the unreserved support of the Intermediate 
Managing Authority and primarily its Head, Mr Giorgos Plakotaris, to 
whom we also express our gratitude. The interdisciplinary supervising 
group – the members of which authored the texts published herein 
– successfully carried out the project with competence, a sense of 
responsibility, and a spirit of camaraderie. Compliments are also 
due to Ms. Eirini Kalogerou, who assumed the difficult job of the 
administrative and accounting management of such a large, intricate 
and demanding undertaking and to the 14 members of the workman 
personnel that were employed in the project. Lastly, as always, the final 
success of this endeavor is owed to the behind-the-scenes support 
of the permanent and permanent-contract staff of the Ephorate of 
Antiquities of Chios, who contributed to the successful completion of 
a project we all take pride in.

Olga Vassi
Head of the Ephorate of Antiquities of Chios
Doctor of Byzantine Archaeology
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Η είσοδος στο Κάστρο μετά το 1922 
The entrance of the Castle after 1922

TΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

Αρχαιολογική τεκμηρίωση

THE RESTORATION PROJECT: 

Αrchaeological Documentation
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Εικ. 1. Γενική άποψη της υπό αποκατάσταση περιοχής
Fig. 1. Aerial view of the area under restoration
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HISTORICAL OVERVIEW

Τhe castle of the city of Chios, on the north side of the port, 
has an outline in the shape of an elongated, irregular 
quadrangle, with a 1.480 m long perimeter, enclosing an 

area of approximately 22 acres. In its current state, it incorporates 
a number of phases both in terms of date and fortification layouts 
that reflect both the history of the island and the development of 
fortification architecture in general (fig. 1). Excavation evidence 
confirms that the area has been continuously inhabited from 
Hellenistic times (if not earlier) and onwards. 

The earliest construction date cannot be ascertained from 
historical sources or archaeological investigations; however, it 
is most likely sometime in the early Byzantine period. The first 
historical record of the existence of the castle dates back to the 
11th century, when Anna Komnene mentions the existence of the 
perimeter walls, in her description of the siege staged by Turkish 
pirate Çaka. The exact form of the Byzantine era fortification still 
remains unknown. The current form of the castle constitutes a 

palimpsest composed by the Genoans that captured the island 
first in 1304, and later again in 1346, the Ottomans that conquered 
Chios in 1566, the Venetians, during their brief occupation of the 
island from 1694 to 1695, and once again by the Ottomans until 
1912. Subsequently, the castle suffered damage from the elements, 
but primarily from human intervention, during the construction of 
the modern port, and due to repurposing of building stone used to 
meet urgent housing needs after 1912. 

The castle of Chios, is thus a fortification work that was 
modified numerous times during the centuries, with each 
successive occupier of the island striving to provide some 
protection for the inhabitants from military threats. The primary 
aim of the continuous modifications of the design of the castle, was 
to adapt to the changing defensive requirements that arose with 
the rapid development of military technology, due to the invention 
of gunpowder in the 14th century, and the introduction of 
artillery in warfare. The bastion system that prevails in fortification 
architecture in the mid-16th century imposed the incorporation of 
the older fortifications into the new, massive earth-filled bastions. 

ΙΣΤΟΡΙΚΆ - ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ

Το Κάστρο της πόλης Χίου, βόρεια του λιμανιού, διαμορφώνει 
χάραξη επιμήκους ακανόνιστου τετραπλεύρου με περίμετρο 
1480 μέτρα και η έκτασή του ανέρχεται στα 88 στρέμματα. 

Η σημερινή του μορφή ενσωματώνει φάσεις πολλών χρονολογικών 
περιόδων και οχυρωματικών χαράξεων, αποτυπώνοντας, τόσο την 
ιστορία του νησιού, όσο και την εξέλιξη της οχυρωματικής αρχιτε-
κτονικής (εικ.1).  Η κατοίκηση εντός του χώρου τεκμηριώνεται του-
λάχιστον από την ελληνιστική εποχή και εξής, όπως προκύπτει από 
τα ανασκαφικά δεδομένα1.

Η χρονολογία της κατασκευής του δεν τεκμηριώνεται ιστορι-
κά ή αρχαιολογικά, αλλά πιθανολογείται ότι είναι η πρωτοβυζαντι-
νή εποχή2. Η πρώτη ιστορική μαρτυρία της ύπαρξης του Κάστρου 
ανάγεται στον 11ο αι., όταν η Άννα Κομνηνή3 περιγράφοντας την 
πολιορκία του Τούρκου πειρατή Τζαχά αναφέρει την ύπαρξη του 
τείχους. Η αρχική του μορφή κατά τη βυζαντινή περίοδο είναι προς 
το παρόν άγνωστη. Η σημερινή του μορφή αποτελεί ένα παλίμψη-
στο που διαμορφώθηκε από τους Γενουάτες που κατέκτησαν το 

νησί αρχικά το 1304 και οριστικά το 1346, τους Οθωμανούς που 
κατέλαβαν τη Χίο το 1566, τους Ενετούς με τη βραχύβια κατάκτη-
σή τους από το 1694 έως το 1695 και στη συνέχεια πάλι από τους 
Οθωμανούς μέχρι το 1912. Η καταστροφή του οφείλεται σε φυσικά 
φαινόμενα, αλλά κυρίως σε ανθρώπινη επέμβαση με τη διαμόρφω-
ση του νέου λιμανιού και  με τη λιθολόγησή του για να καλυφθούν  
οικιστικές ανάγκες μετά το 1922.

Το Κάστρο, οχυρωματικό έργο που αναμορφώθηκε πολλές 
φορές ανά τους αιώνες, μεταβάλλεται από κάθε κατακτητή προκει-
μένου να διασφαλίσει τον πληθυσμό από πολεμικές καταστροφές. 
Βασικός σκοπός του συνεχούς μετασχηματισμού της χάραξής του 
είναι η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες αμυντικές ανάγκες που 
προκύπτουν με τη ριζική αλλαγή της πολεμικής τεχνικής, που επέ-
βαλλαν η ανακάλυψη της πυρίτιδας τον 14ο αι. και η εισαγωγή των 
πυροβόλων όπλων. Το προμαχωνικό σύστημα στα μέσα του 16ου 
αι., που κυριαρχεί στην οχυρωτική αρχιτεκτονική, ενσωματώνει τις 
παλαιότερες οχυρώσεις στα νέα ογκώδη επιχωματωμένα οχυρά. Το 
πλάτος του τείχους αυξάνεται εγκιβωτίζοντας τις παλαιότερες οχυ-
ρωματικές φάσεις και προωθώντας προς τα έξω την κύρια γραμμή 
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Εικ. 2. Porta Maggiore
Fig. 2. The Porta Maggiore

Εικ. 3.  Μεταπύργιο Προμαχώνα Α΄- Porta Maggiore, 
 Διαμόρφωση τείχους
Fig. 3.  Curtain wall between Bastion A and Porta Maggiore, 

Parts of the wall

Εικ. 4.  Μεταπύργιο Porta Maggiore-Προμαχώνα Β΄, 
 Διαμόρφωση τείχους
Fig. 4.  Curtain wall between Porta Maggiore and Bastion B, 

Parts of the wall
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Thus, the width of the wall increases by incorporating older 
fortification elements, and the main line of defense is extended 
outwards. The older towers are converted into bastions, and the 
vertical curtain wall (Cortina) is reinforced on its exterior face 
with the addition of an inclined wall or scarp, the so called scarpa. 
Furthermore, the older battlements with arrow-slits are replaced 
by a parapet (parapetto) with canon ports.

The evolution of the castle of Chios stops before the full 
adoption of the bastion fortification system, the so called Forte 
Bastionato. Thus, the castle belongs to a transitional stage between 
the medieval and renaissance fortification forms, comparable to the 
castles of Ragusa (Dubrovnik), Rhodes, Kos, Chalkis (Negroponte), 
Nafplion, Methoni, Koroni, Zakynthos and the castle of Saint George 
at Kefalonia. In its current state, the castle preserves the land and 
sea walls, as the port walls were largely demolished, though its 
layout is still visible in the modern port. It is reinforced with eight 
bastions, of various shapes. The main gate, the Porta Maggiore, still 
survives intact in the south wall (fig. 2). Traces of the west gate, the 
Epano Portello, are also still visible on the west wall. Part of the third 

gate, the Porta di Marina, on the southeast part of the walls, which 
provided access to the old port, has been identified incorporated 
into a modern building. The water-filled moat that once enveloped 
the land walls is now filled up with earth.  

RESTORATION PROJECT

The restoration project includes the part of the castle 
between Bastions A and C. The curtain wall between Bastion A 
and Porta Maggiore, the Porta Maggiore, the curtain wall between 
Porta Maggiore and Bastion B, Bastion B, the curtain wall between 
Bastions B and C, and Bastion C. The curtain walls are composed 
of the following elements: the cortina (figs 3-4, n. 1, 3), reinforced 
with a scarpa, i.e. an inclined exterior revetment, on its lower part 
(figs 3-4, n. 2), the cordone (figs 3-4, n. 4), i.e. a stone band with 
semicircular cross-section, and the parapetto, a vertical parapet at 
the crown of the curtain wall that protects the castle’s defenders, 
and forms the higher-most line of defense, with canon port 
openings along its length.

άμυνας. Οι πύργοι μετατρέπονται σε προμαχώνες και η ευθύγραμμη 
cortina ενισχύεται στην εξωτερική παρειά της με κεκλιμένο τείχος, 
τη λεγόμενη scarpa. Επιπλέον, οι επάλξεις με τις τοξοθυρίδες αντι-
καθίστανται από parapetto με κανονιοθυρίδες. Η εξέλιξη του Κά-
στρου της Χίου σταματά πριν την εφαρμογή του προμαχωνικού συ-
στήματος (Fronte Bastionato). Ως εκ τούτου, ανήκει στην κατηγορία 
του μεταβατικού σταδίου από τη μεσαιωνική στην αναγεννησιακή 
μορφή, αντίστοιχο με τα κάστρα της Ραγούζας-Dubrovnik, Ρόδου, 
Κω, Χαλκίδας-Negroponte, Ναυπλίου, Μεθώνης, Κορώνης, Ζακύν-
θου και Αγίου Γεωργίου Κεφαλλονιάς. Το Κάστρο στη σημερινή 
του μορφή διατηρεί το χερσαίο και το επιθαλάσσιο τείχος ακέραιο, 
καθώς επίσης και τμήμα του επιλιμένιου. Προστατεύεται από οκτώ 
προμαχώνες διαφόρων κατόψεων. Στο νότιο τμήμα του διατηρείται 
ακέραια η κεντρική πύλη, Porta Maggiore (εικ. 2). Στο δυτικό τμήμα 
του διακρίνονται ίχνη της δυτικής πύλης («Επάνω Πορτέλλο»). Τμήμα 
της τρίτης πύλης, Porta di Marina, στη νοτιοανατολική πλευρά, που 
αποτελούσε την πρόσβαση στο λιμάνι, έχει εντοπιστεί ενσωματω-
μένο σε νεότερο κτίσμα. Ένυδρη τάφρος, που προστάτευε άλλοτε 
τα χερσαία τείχη, σήμερα έχει επιχωματωθεί4.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο περιελάμβανε το τμήμα του Κάστρου από τον Προμα-
χώνα Α΄ έως και τον Προμαχώνα Γ΄, δηλαδή το Μεταπύργιο μεταξύ 
του Προμαχώνα Α΄ και της Porta Maggiore, την Porta Maggiore, το 
Μεταπύργιο μεταξύ της Porta Maggiore και του Προμαχώνα Β΄, τον 
Προμαχώνα Β΄, το Μεταπύργιο μεταξύ του Προμαχώνα Β΄ και του 
Προμαχώνα Γ΄, καθώς και τον Προμαχώνα Γ΄. Τα μεταπύργια έχουν 
την εξής διάταξη: αποτελούνται από την cortina (εικ. 3, 4, αρ.1, 3), 
που στο κάτω τμήμα της ενισχύεται με scarpa (εικ. 3, 4, αρ.2) -κεκλι-
μένη εξωτερική επένδυση-, το cordone (εικ. 3, 4, αρ.4) -λίθινη ται-
νία ημικυκλικής διατομής στη στέψη της cortina- και το parapetto, 
κατακόρυφο στηθαίο για την προστασία των αμυνόμενων στην 
απόληξη του τείχους που διαμορφώνει την άνω γραμμή άμυνας και 
όπου ανοίγονται κανονιοθυρίδες5. Το μεταπύργιο στο κάτω τμήμα 
του διαμορφώνεται από ένα κάθετο τείχος (εικ. 3, 4, αρ.1) που ενι-
σχύεται εξωτερικά με scarpa και ένα επάλληλο επικλινές (εικ. 3, 4, 
αρ.3). Η απόληξη της scarpa εφάπτεται με το άνω επικλινές τείχος 
διαμορφώνοντας μία ενιαία ομαλή κλίση του εξωτερικού τείχους. 
Οι λίθοι της τοιχοδομίας προέρχονται από ντόπια κυρίως λατομεία 
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Εικ. 6.  Αρχαία επιγραφή εντοιχισμένη στο Μεταπύργιο  
Porta Maggiore-Προμαχώνα Β΄

Fig. 6.  Ancient inscription embedded into the curtain wall 
between Porta Maggiore and Bastion B

Εικ. 5.  Αρχιτεκτονικό μέλος εντοιχισμένο στο Mεταπύργιο 
Προμαχώνα Β΄- Προμαχώνα Γ΄

Fig. 5.  Spolium embedded into the curtain wall   
between Bastion B and Bastion C

Εικ. 7.  Κυκλική υποδοχή ικριώματος
Fig. 7.  Circular cross-section putlog hole

Εικ. 8.  Τετράπλευρη υποδοχή ικριώματος
Fig. 8.  Rectangular cross-section putlog hole
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The curtain wall consists of a vertical wall on the lower level 
(figs 3-4, n. 1) reinforced on its exterior face with an inclined scarpa 
(figs 3-4, n. 2) and an equally inclined wall higher up (figs 3-4, n. 
3). The crown of the scarpa meets the upper inclined wall, forming 
a uniformly inclined exterior face. The masonry stones come 
mostly from local quarries (Korakaris, Latomi, Thymiana), but also 
from quarries outside the island, as is attested by the use of white 
marble and grey stone ashlars from Erythrai. The stone pieces of 
the cordone also originate from the ancient city of Erythrai. Lastly, 
shallow tunnels (contramine) have been carved into the thickness 
of the curtain wall along its length.

Repurposed architectural members (spolia) such as cornices, 
door and window frames, columns and impost blocks have also 
been incorporated into the masonry (fig. 5). The discovery of a 
member bearing a possible dedicatory inscription to Demeter, 
dated to the 4th c. B.C. is particularly noteworthy (fig. 6).

Moreover, putlog holes for the support of scaffolding 
have been discovered along the entire length of the wall under 

restoration. The putlog holes typically have a square cross-section, 
except for Bastion C and the west face of Bastion B, where their 
cross-section is round. These holes are sometimes found empty, 
while in other instances they are filled with stone or brick, leading 
to the conclusion that these would have been routinely filled and 
sealed, but that the seals have gradually crumbled with time. The 
most likely reason for that would be that the filling material was 
inserted after the completion of the construction of the curtain wall, 
and thus does not possess the cohesiveness required to withstand 
the elements. Identifiable construction levels or platforms can be 
discerned every 0.90-1.30 m. It must also be noted that putlog 
holes are routinely placed between stone blocks, their sides lined 
with stones or bricks, as is the rule in rubble masonry (figs 7, 8). 

(Κορακάρη, Λατομίου, Θυμιανών), αλλά και από λατομεία εκτός 
νησιού, όπως καταδεικνύουν η χρήση του λευκού μαρμάρου και 
του γκρίζου λίθου από την Ερυθραία της Μικράς Ασίας. Το υλικό 
του cordone προέρχεται από την αρχαία πόλη των Ερυθρών. Τέ-
λος, στο πάχος του τείχους και κατά μήκος αυτού ανοίγονται στοές 
(contramine).

Αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση (spolia) όπως γείσα, 
περιθυρώματα, κίονες, επιθήματα χρησιμοποιήθηκαν στην τοιχο-
ποιία ως υλικά δομής (εικ. 5). Αξιοσημείωτος είναι ο εντοπισμός 
αναθηματικής πιθανόν επιγραφής στη θεά Δήμητρα που χρονολο-
γείται τον 4ο αι. π.Χ.6 (εικ. 6).

Επιπλέον, εντοπίστηκαν οι υποδοχές ικριωμάτων («σκαλότρυ-
πες») σε όλο το μήκος του υπό αποκατάσταση τμήματος. Οι σκαλό-
τρυπες είναι τετράπλευρης διατομής σε όλο το έργο, με εξαίρεση 
τον Προμαχώνα Γ΄ και τη δυτική παρειά του Προμαχώνα Β΄, όπου 
είναι κυκλικές. Άλλοτε ήταν ανοιχτές και άλλοτε σφραγισμένες με 
λίθο ή πλίνθο, πράγμα που σημαίνει ότι σφραγίζονταν, αλλά τα πε-
ρισσότερα σφραγίσματα είχαν αποκολληθεί. Αυτό συνέβαινε, διότι 

τα υλικά συμπλήρωσης τοποθετήθηκαν μετά τη δόμηση του τεί-
χους και δεν παρουσίαζαν την απαιτούμενη συνεκτικότητα με την 
τοιχοποιία. Η υψομετρική διαφορά των επιπέδων εργασίας κυμαί-
νεται από 0,90 μ. έως 1,30 μ. Οι σκαλότρυπες τοποθετούνται μεταξύ 
των λίθων και πλαισιώνονται με λίθους ή πλίνθους, όπως είθισται 
στην εγχόρηγη τοιχοποιία7 (εικ. 7, 8).

ΜΕΤΆΠΎΡΓΙΟ ΜΕΤΆΞΎ ΠΡΟΜΆΧΏΝΆ Ά’ 
ΚΆΙ PORTA MAGGIORE

Το Μεταπύργιο μεταξύ Προμαχώνα Α’ και Porta Maggiore έχει 
μήκος 12,22 μ. και ακολουθεί τη προαναφερθείσα τριμερή διάταξη 
με το κατώτερο κατακόρυφο τείχος, το ανώτερο επικλινές τείχος 
και τη scarpa, έμπροσθεν και σε επαφή με το κατώτερο τμήμα του 
τείχους. Το κατώτερο κατακόρυφο τείχος φέρει τοιχοποιία από λα-
ξευμένους, ημιλαξευμένους και αργούς λίθους, με πλίνθους στους 
κάθετους και οριζόντιους αρμούς των λίθων, χωρίς κανονικότη-
τα και ασβεστοκονίαμα ως συνδετικό υλικό, που προσιδιάζει στο 
ατελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα (εικ. 9). Το ατελές πλινθοπερί-
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Εικ. 9.  Μεταπύργιο Προμαχώνα A΄- Porta Maggiore, τοιχοποιία
Fig. 9.  Curtain wall between Bastion Α and Porta Maggiore, masonry detail

Εικ. 10.  Μεταπύργιο Porta Maggiore - Προμαχώνα B΄, τοιχοποιία
Fig. 10. Curtain wall between Porta Maggiore and Bastion Α, masonry detail
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CURTAIN WALL BETWEEN BASTION A 
AND THE PORTA MAGGIORE

The curtain wall between Bastion A and Porta Maggiore has 
a length of 12.22 m. and is constructed using the aforementioned 
tripartite design, with a lower vertical wall, an upper inclined wall 
and a scarpa attached to the front face of the lower wall. The lower 
vertical wall is composed of cut and semi-cut stones, as well as 
rubble masonry, with bricks laid along the vertical and horizontal 
joints, built in an irregular fashion, and using lime mortar as binding 
medium, in a manner similar to pseudo-cloisonné masonry (fig. 9). 
The use of pseudo-cloisonné masonry in the monuments of Chios 
points an early construction date. This particular part of the wall 
belongs to an earlier phase of the castle, before its conversion into 
a bastion fortress that was necessitated after the developments 
in military technology brought on by the widespread use of 
gunpowder. This building phase has been identified as an outer 
wall, based on the typology of the vertical wall and the different 
masonry system compared to the upper inclined wall. Furthermore, 
the year 1471 – the date of construction of the scarpa, according 

to an inscription embedded in the curtain wall between Porta 
Maggiore and Bastion B (fig. of the unit)– constitutes a terminus 
ante quem for the dating of the lower vertical part of the wall, since 
its construction predates that of the scarpa.

This part of the wall can be tentatively dated to the 14th up 
to the first half of the 15th century. A brick band indicates the 
construction joint between the two phases, namely the lower 
vertical wall and the upper inclined wall. The upper wall masonry 
consists mostly of cut and semi-cut stones, with a smaller proportion 
of rubble masonry, some bricks along the joints, and lime mortar. 
This part of the wall can be dated to the Ottoman period, similar to 
the corresponding part of the curtain wall between Porta Maggiore 
and Bastion B. The scarpa is built adjacent to the front face of the 
lower vertical wall. Its structure consists primarily of rubble masonry 
with some bricks sporadically placed in the joints, and lime mortar. 
It can be dated to 1471, in the same manner as the scarpa of the 
curtain wall between Porta Maggiore and Bastion B.

A noteworthy finding is that putlog holes are found only on 

κλειστο σύστημα σε μνημείο της Χίου εντοπίζεται για πρώτη φορά 
μεταξύ του 13ου αι. και των αρχών του 14ου αι.8  Το εν λόγω τμήμα 
ανήκει στην αρχική φάση του Κάστρου και πιθανόν ταυτίζεται με το 
προτείχισμα του μεσαιωνικού Κάστρου. Αργότερα με τη μετατρο-
πή του σε προμαχωνικό οχυρό που επέβαλε η αλλαγή της πολεμι-
κής τεχνικής με τη χρήση της πυρίτιδας, το προτείχισμα ενσωμα-
τώθηκε στο διευρυμένο πλέον νέο οχυρό που εγκιβώτισε όλες τις 
προηγούμενες φάσεις9. Η ταύτιση της εν λόγω οικοδομικής φάσης 
με το προτείχισμα βασίζεται στην τυπολογία της κατακόρυφης δι-
άταξης και στη διαφορετική τοιχοποιία σε σχέση με το επάλληλο 
επικλινές τείχος. Επιπλέον, η χρονολογία 1471, έτος κατά το οποίο 
προστέθηκε η scarpa, σύμφωνα με άλλοτε εντοιχισμένη επιγραφή 
στο Μεταπύργιο μεταξύ της Porta Maggiore και του Μεταπυργί-
ου Β΄ (εικ. τίτλου ενότητας), αποτελεί terminus ante quem για τη 
χρονολόγηση του κατώτερου κατακόρυφου τμήματος του τείχους, 
καθώς προηγείται η κατασκευή του από αυτήν της scarpa. Το τμή-
μα αυτό του τείχους χρονολογείται πιθανόν στον 14o–α’ μισό του 
15oυ αι.10  Μεταξύ των δύο επάλληλων φάσεων, της υποκείμενης 
κάθετης και της υπερκείμενης επικλινούς τοιχοποιίας, πλίνθινη 

ζώνη οριοθετεί τον αρμό συρραφής. Η τοιχοποιία του ανώτερου 
επικλινούς αποτελείται κυρίως από λαξευτούς και ημιλαξευτούς 
λίθους και λιγότερο από αργούς πλίνθους στους αρμούς και ασβε-
στοκονίαμα ως συνδετικό υλικό. Το τμήμα αυτό του τείχους χρο-
νολογείται κατά την οθωμανική περίοδο κατ’ αναλογία με το Με-
ταπύργιο Porta Maggiore-Προμαχώνα Β΄11. Η scarpa, μπροστά από 
το κατώτερο κατακόρυφο τμήμα του τείχους, φέρει τοιχοποιία από 
αργολιθοδομή με σποραδικές πλίνθους στους αρμούς και ασβε-
στοκονίαμα ως συνδετικό υλικό. Αξιοσημείωτος είναι ο εντοπισμός 
υποδοχών ικριωμάτων μόνο στο κατώτερο κατακόρυφο τμήμα της 
τοιχοποιίας και στη scarpa. Επιπλέον, παρατηρείται πως τα επίπεδα 
εργασίας είναι διαφορετικά στο κατώτερο κατακόρυφο τμήμα του 
τείχους από τα επίπεδα εργασίας στη scarpa, στοιχείο που καταδει-
κνύει επιπλέον την κατασκευή του Μεταπυργίου σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους. Τέλος, ο εντοπισμός ιστορικών κονιαμάτων με 
διαφορετική σύσταση στη scarpa και στο κατώτερο κατακόρυφο 
τείχος μετά από μακροσκοπική εξέταση, έρχεται να επιβεβαιώσει 
τις διαφορετικές οικοδομικές φάσεις.
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Εικ. 11. Porta Maggiore, Οικοδομικές φάσεις
Fig. 11. Porta Maggiore, Building phases

Εικ. 12. Porta Maggiore, Οικοδομικές φάσεις
Fig. 12. Porta Maggiore, Building phases
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the lower vertical wall and the scarpa. Additionally, it is evident 
that the construction levels or platforms are arranged differently in 
the lower vertical wall and the scarpa, providing further evidence 
that the surviving curtain wall was constructed in different phases. 
Lastly, the detection of historic mortars in the scarpa and the lower 
vertical wall that, macroscopically at least, appear to have different 
compositions further substantiates their construction in separate 
phases.

PORTA MAGGIORE

The Porta Maggiore, the main gate of the castle, owes its 
current form first to the Venetians in 1694-1695, and later on to the 
Ottomans. A marble inscription found on the upper part of the Porta 
Maggiore, framed with marble pilasters and cornices, attributes the 
design of the gate to the Venetians (fig. 2). A total of three separate 
building phases can be identified in the gate. The first is evident in 
the interior of the gate, and is constructed of rubble masonry with 
bricks in the joints, and lime mortar as binding material (figs 11, 12, 

n.1). This phase also includes a barrel vault made of bricks and lime 
mortar. The second building phase can be discerned in the pilaster 
added onto the edge of the exterior face of the first phase, that 
protrudes from the face of the side walls, and supports a reinforcing 
arch (figs 11, 12, n.2). Its masonry is composed of cut stones built 
with lime mortar. The exterior face of the arch lunette retains traces 
of render that confirms that this must have been on the façade of 
the gate before the addition of the third phase. The third phase can 
be dated to the late Ottoman period, and constitutes the gate’s 
present façade. The gate façade of this phase is composed of a 
protruding archway crowned with a semicircular arch. Its masonry 
is made up of well-cut stone in lime mortar (figs 11, 12, n.3).

 

CURTAIN WALL BETWEEN PORTA MAGGIORE 
AND BASTION B

The curtain wall between Porta Maggiore and Bastion B has a 
length of 34.70 m. and has a similar design and building account 
as the curtain wall between Bastion A and Porta Maggiore. That is, 

PORTA MAGGIORE

Η Porta Maggiore, η κεντρική πύλη του Κάστρου, οφείλει τη 
σημερινή μορφή της αφενός στους Βενετούς το 1694-5 και αφετέ-
ρου στους Οθωμανούς. Στο ανώτερο τμήμα της προβάλλει μαρμά-
ρινη επιγραφή12, η οποία πλαισιώνεται από λιθόκτιστες παραστά-
δες με μαρμάρινα επίκρανα και επιστέφεται από μαρμάρινο γείσο. 
Η επιγραφή αποδίδει τη διαμόρφωση της πύλης στους Βενετούς 
(εικ. 2). Συγκεκριμένα, διακρίνονται τρεις διαφορετικές οικοδομι-
κές φάσεις. Η πρώτη αφορά στο εσωτερικό τμήμα της πύλης και 
αποτελείται από αργολιθοδομή με πλίνθους στους αρμούς και 
ασβεστοκονίαμα ως συνδετικό υλικό (εικ. 11, 12, αρ. 1). Στην ανω-
δομή της διαμορφώνει καμάρα από πλινθοδομή και ασβεστοκονί-
αμα. Η δεύτερη οικοδομική φάση, η οποία εντοπίζεται στις κτιστές 
παραστάδες, είναι συνάλληλη στην άλλοτε εξωτερική παρειά της 
πρώτης φάσης. Οι παραστάδες εξέχουν και διαμορφώνουν στην 
ανωδομή τόξο (εικ. 11, 12, αρ. 2). Η τοιχοποιία της φάσης αυτής 
συνίσταται από λαξευμένους λίθους με ασβεστοκονίαμα. Στο αρ-
χικά εξωτερικό μέτωπο του τόξου διατηρούνται ίχνη επιχρίσματος 
που καταδεικνύουν πως αποτελούσε την εξωτερική παρειά της 

πύλης πριν την προσθήκη της τρίτης οικοδομικής φάσης. Η τρίτη 
οικοδομική φάση που εντάσσεται χρονικά στην όψιμη οθωμανική 
περίοδο, ταυτίζεται με την υφιστάμενη εξωτερική διαμόρφωση 
της πύλης. Διαμορφώνει πύλη με προεξέχουσα τοξωτή απόληξη η 
οποία στέφεται με κτιστή συμπαγή σαμαρωτή κατασκευή. Λαξευ-
μένοι λίθοι συναρμοσμένοι με ασβεστοκονίαμα αποτελούν την τοι-
χοδομία (εικ. 11, 12, αρ. 3). 

ΜΕΤΆΠΎΡΓΙΟ ΜΕΤΆΞΎ PORTA MAGGIORE 
ΚΆΙ ΠΡΟΜΆΧΏΝΆ Β΄

Το Μεταπύργιο μεταξύ Porta Maggiore και Προμαχώνα Β΄ μή-
κους 34,7 μ. έχει παρόμοια διαμόρφωση και οικοδομική εξέλιξη 
με το προηγούμενο Μεταπύργιο, μεταξύ Προμαχώνα Α΄ και Porta 
Maggiore. Τουτέστιν, αποτελείται από το κατακόρυφο κατώτερο 
τμήμα με την αμελή πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία πιθανόν του 
14ου - α’ μισού του 15ου αι., από το υπερκείμενο επικλινές τείχος 
του 17ου αι., όπως προκύπτει από εντοιχισμένο οθωμανικό νόμι-
σμα, και από τη scarpa του 1471 (εικ. 4, 10). Επιπλέον, παρατηρείται 
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Εικ. 13. Μεταπύργιο Porta Maggiore-Προμαχώνα Β΄, δυτικό τμήμα
Fig. 13. Curtain wall between Porta Maggiore and Bastion B, west part
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it consists of a vertical lower part with pseudo-cloisonné masonry 
possibly dating back to the 14th or early 15th century, and an 
upper, inclined wall dating to the 17th century as is attested by the 
discovery of an Ottoman coin embedded in the masonry and by 
the scarpa itself, which is dated to 1471. Furthermore, a different 
arrangement of putlog holes is seen on the lower, vertical wall, 
versus the upper, inclined wall, which together with the different 
spacing of building levels/platforms corroborate the different 
construction dates of the two phases The horizontal distance 
between the putlog holes in the vertical wall is larger than that of 
the holes in the inclined wall.

Towards the west part of the curtain wall between Porta 
Maggiore and Bastion B, and particularly in the upper part of the 
wall, a separate corner is formed with vertical wall protruding out 
of the inclined wall of the rest of the curtain wall; moreover, this 
protruding corner is constructed with a different masonry type 
compared to the rest of the curtain wall (figs 4, 10). This masonry 
consists of cut stones, mainly from the quarry of Thymiana, bricks 
in the joints, bound together with mortar. The different typology 

(vertical wall), different masonry type, and the construction joint 
indicate that this must be a subsequent addition. Two corbels 
project out of this part of the wall. These corbels are possibly part 
of a protruding structure that might have functioned as a murder-
hole. A murder-hole positioned in a corner between a bastion and 
the curtain wall is typical in fortification architecture. Additionally, 
another series of putlog holes appears in the west part of the 
curtain wall compared to the rest of the wall. Lastly, a macroscopic 
examination of historic mortars shows that different surface 
mortars were used in the west part of the curtain wall versus the 
rest of the wall, thus confirming that these belong to separate 
building phases. 

BASTION B

Bastion B has a rectangular plan, measuring 12.50 m. (south 
side) by 2.50 m. (east side) by 12.50 m. (west side) and is a later 
addition to the preexisting curtain wall between Porta Maggiore 
and Bastion B (fig. 14). Bastion B retains at least two distinct building 

η διαφορετική διάταξη των υποδοχών ικριωμάτων στο κατώτερο 
κατακόρυφο τμήμα της τοιχοποιίας και στο υπερκείμενο επικλινές, 
όπου διακρίνονται διαφορετικά επίπεδα εργασίας και ως εκ τού-
του, διαφορετικές οικοδομικές φάσεις. Η απόσταση μεταξύ των 
υποδοχών ικριωμάτων στο κατακόρυφο τμήμα της τοιχοποιίας 
είναι μεγαλύτερη από αυτήν στο επικλινές τμήμα της τοιχοποιίας. 

Στο δυτικό τμήμα του Μεταπυργίου και συγκεκριμένα στο 
ανώτερο τμήμα της τοιχοποιίας διαμορφώνεται γωνία με κατα-
κόρυφη τοιχοδομία-σε αντίθεση με το υπόλοιπο μεταπύργιο που 
είναι επικλινής - και διαφορετική τοιχοποιία από το υπόλοιπο μετα-
πύργιο (εικ. 13). Η τοιχοποιία συνίσταται από λαξευμένους λίθους, 
κυρίως από το λατομείο των Θυμιανών, πλίνθους στους αρμούς και 
κονίαμα ως συνδετικό υλικό. Η διαφορετική τυπολογία (κατακόρυ-
φο τείχος), η διαφορετική τοιχοποιία και ο αρμός συρραφής απο-
τελούν ενδείξεις ότι πρόκειται για διαφορετική οικοδομική φάση13.  
Στο τμήμα αυτό εξέχουν δύο φουρούσια που αποτελούν πιθανόν 
κατάλοιπο κατασκευής που προεξείχε και που ταυτιζόταν ίσως με 
καταχύστρα. Η θέση της καταχύστρας στο σημείο αυτό, δηλαδή σε 
γωνία ανάμεσα σε πύργο και τείχος, συνηθίζεται στην οχυρωματική 

αρχιτεκτονική14. Επιπλέον στο δυτικό τμήμα του μεταπυργίου εντο-
πίζεται μία επιπλέον σειρά υποδοχών ικριωμάτων που δεν εντοπί-
ζεται στο υπόλοιπο μεταπύργιο. Τέλος, η μακροσκοπική εξέταση 
των ιστορικών κονιαμάτων κατέδειξε ότι υπάρχουν διαφορετικά 
είδη επιφανειακών κονιαμάτων στο δυτικό τμήμα του μεταπυργίου 
από το υπόλοιπο μεταπύργιο, στοιχείο που επιβεβαιώνει τις διαφο-
ρετικές οικοδομικές φάσεις.

ΠΡΟΜΆΧΏΝΆΣ Β΄

Ο Προμαχώνας Β΄ έχει ορθογώνια χάραξη, διαστάσεων 12,5 
μ. (νότια παρειά) x 2,5 μ. (ανατολική παρειά) x 12,5 μ. (δυτική πα-
ρειά) και αποτελεί διαφορετική οικοδομική φάση σε σχέση με το 
Μεταπύργιο μεταξύ Porta Maggiore και Προμαχώνα Β΄15 (εικ. 14). 
Στον Προμαχώνα Β΄ διατηρούνται δύο τουλάχιστον οικοδομικές 
φάσεις. Η μία αφορά στην ανατολική και νότια παρειά και η δεύ-
τερη στη δυτική παρειά. Στη νότια παρειά του, στη δυτική γωνία, 
είναι εμφανής ο αρμός συρραφής των δύο φάσεων. Η ανατολι-
κή και νότια πλευρά έχουν κατακόρυφο άνω τμήμα και σκαρπω-
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Εικ. 14. Προμαχώνας Β΄, νότια όψη
Fig. 14. Bastion B, south façade

Εικ. 15. Προμαχώνας Β΄, δυτική παρειά
Fig. 15. Bastion B, west façade 
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phases. The first one consists of the east and south face, and the 
second one of the west face. The construction joint between the 
two phases is visible on the west corner of the south face. The east 
and south faces have a vertical upper part and an inclined lower 
part, similar to that of the curtain wall between Porta Maggiore and 
Bastion B. The masonry consists mostly of cut, and semi-cut stones 
and a few areas of rubble masonry, bricks in the joints and lime 
mortar as binding material. There is an abundance of cut stones 
from the Thymiana quarry.

The scarpa is identified as a subsequent addition, first because 
its masonry is of a different type - uncut and cut stones, few bricks 
in the joints, built with lime mortar, but with little use of Thymiana 
quarry stones – and secondly because both the location and height 
of the putlog holes differ between the scarpa and the upper part 
of the wall. The removal of deteriorated mortar from the east face 
of Bastion B revealed an oblong shooting slit that widens towards 
the interior, and a circular opening framed with radially arranged 
bricks, that constitutes an early type of canon port. Both of these 
elements, the shooting slit and the circular canon port, indicate 

that Bastion B is not a solid structure, but must rather contain 
various spaces in its interior. Four corbels are also visible on the 
vertical part of the south wall. These corbels are also the remains 
of a prior protruding structure. Thus, it can be assumed that the 
west part of the curtain wall between Porta Maggiore and Bastion 
B, and the east and south faces of Bastion B belong to the same 
building phase, based on their identical typology (inclined upper 
part), masonry and the presence of putlog holes and corbels on 
the same level.

Bastion B, as well as the western part of the curtain wall 
between the Porta Maggiore and Bastion B, possibly belong to 
older construction phases of the existing fortification, since the 
upper part of their masonry is vertical and not inclined – a defensive 
feature that is found solely on fortifications meant to resist 
firearms – and because they exhibit features of older fortification 
technologies (arrow-slit, circular opening for firearms, corbels) 
before the conclusive adoption of the bastion fortification system.

The west, later face of Bastion B (fig. 15) differs in typology 

τό κάτω τμήμα, αντίστοιχο με το δυτικό τμήμα του Μεταπυργίου 
Porta Maggiore-Προμαχώνα Β΄. Η τοιχοποιία αποτελείται κυρίως 
από λαξευμένους και ημιλαξευμένους λίθους και λιγότερο αργούς, 
πλίνθους στους αρμούς και ασβεστοκονίαμα ως συνδετικό υλικό. 
Η παρουσία λίθων από το λατομείο των Θυμιανών είναι έντονη. Η 
προσθήκη της scarpa έλαβε χώρα σε μεταγενέστερη περίοδο, αφε-
νός γιατί διαφοροποιείται η τοιχοποιία της -αργοί και λαξευμένοι 
λίθοι, λίγες πλίνθοι στους αρμούς συναρμοσμένες με ασβεστοκο-
νίαμα, χωρίς την εκτεταμένη όμως χρήση λίθων από το λατομείο 
Θυμιανών- και αφετέρου διότι διαφοροποιούνται η θέση και το 
ύψος των υποδοχών ικριωμάτων σε σύγκριση με το υπερκείμενο 
τμήμα. Στην ανατολική πλευρά του Προμαχώνα με την καθαίρεση 
των σαθρών κονιαμάτων αποκαλύφθηκαν ορθογώνια θυρίδα βο-
λής ανοιχτή προς τα μέσα (τοξοθυρίδα) και κυκλικό άνοιγμα που 
περιβάλλεται από πλίνθους ακτινωτά διατεταγμένες και αποτελεί 
μια πρώιμη μορφή κανονιοθυρίδας16. Τόσο η ορθογώνια θυρίδα 
όσο και η κυκλική κανονιοθυρίδα αποτελούν ενδείξεις ότι ο Προ-
μαχώνας Β΄ δεν είναι συμπαγής, αλλά ότι εσωτερικά του διαμορ-
φώνονται χώροι. Τέσσερα φουρούσια, που είναι τοποθετημένα 

στο κατακόρυφο τμήμα της νότιας παρειάς, αποτελούν επίσης κα-
τάλοιπο προεξέχουσας κατασκευής (πιθανόν καταχύστρας). Ως εκ 
τούτου, η αναγωγή σε ενιαία οικοδομική φάση του δυτικού τμήμα-
τος του μεταπυργίου μεταξύ Porta Maggiore και Προμαχώνα Β΄ και 
της ανατολικής και νότιας παρειάς του Προμαχώνα Β΄, στηρίζεται 
στην ίδια τυπολογία (ανώτερο κατακόρυφο τμήμα), στην ίδια τοι-
χοποιία και στην παρουσία φουρουσιών και οπών ικριωμάτων στο 
ίδιο επίπεδο. Ο Προμαχώνας Β΄, καθώς επίσης και το δυτικό τμήμα 
του Μεταπυργίου μεταξύ Porta Maggiore και Προμαχώνα Β΄ πιθα-
νόν αποτελούν παλαιότερες οικοδομικές φάσεις της υφιστάμενης 
οχύρωσης, διότι το άνω τμήμα της τοιχοποιίας είναι κατακόρυφο 
και όχι επικλινές -αμυντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των πυ-
ροβόλων όπλων- και γιατί εμφανίζουν στοιχεία οχυρωτικής (τοξο-
θυρίδα, κυκλικό άνοιγμα για πυροβόλα όπλα, φουρούσια) πριν την 
οριστική καθιέρωση του προμαχωνικού συστήματος. 

Ο δυτικός (εικ. 15) τοίχος του Προμαχώνα Β΄, διαφοροποιείται 
τυπολογικά από τον νότιο και τον ανατολικό, καθώς έχει σπαρπωτή 
διάταξη σε όλο το ύψος και η τοιχοποιία του φαίνεται να ανήκει σε 
ενιαία οικοδομική φάση. Λαξευμένοι, ημιλαξευμένοι και αργοί λί-
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Εικ. 17. Μεταπύργιο Προμαχώνα Β΄- Προμαχώνα Γ΄, 
 δυτικό τμήμα
Fig. 17. Curtain wall between Bastion B and Bastion C, 
 western part

Εικ. 16. Μεταπύργιο Προμαχώνα Β΄- Προμαχώνα Γ΄
Fig. 16. Curtain wall between Bastion B and Bastion C

Εικ. 18. Μεταπύργιο Προμαχώνα Β΄- Προμαχώνα Γ΄, 
 ανατολικό τμήμα
Fig. 18. Curtain wall between Bastion B and Bastion C, 
 eastern part
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from the south and east faces, as it resembles a scarpa along its 
entire height, and its masonry appears to belong to a single building 
phase. Cut, semi-cut and uncut stones, scarcely any bricks in the 
joints, and lime mortar make up the masonry of this face. Traces 
of three canon ports can be detected in that part of the lower wall 
that is still visible. Thus, there must have been two distinct lines of 
fire, one at the height of the moat, and a second one at the crown of 
the Bastion providing lateral firing angles to the defenders. Putlog 
holes appear only on the scarpa, as opposed to the south and east 
faces of the Bastion where they appear along th entire height of 
the wall, providing further evidence that they belong to a different 
building phase. Moreover, this conclusion is further substantiated 
by the fact that the putlog holes in the west face have a circular 
cross-section, in contrast to those on the south and east face of 
the Bastion. Pottery fragments and a worn copper coin that was 
discovered during the removal of deteriorated surface mortar 
allow us to date the west face to the Ottoman period, with the 17th 
century as a terminus post quem.

 

CURTAIN WALL BETWEEN BASTION B AND BASTION C

The curtain wall between Bastions B and C has a length of 54 
m. and a similar typology with the aforementioned Bastions (figs 
16-18). The masonry of the cortina and scarpa are similar as they 
are both composed of cut, semi-cut and uncut stones, few bricks 
in the joints, and lime mortar. Upon macroscopic examination, the 
historic surface mortar of the scarpa appears to differ from that 
of upper, inclined wall, providing a clue that they must belong to 
different building phases. Putlog holes have only been found in 
the scarpa. The entrance to a vaulted tunnel that extends along the 
length of the curtain wall can be seen on the west part (fig. 17). A 
canon port was also discovered in the lower level of the west end of 
the curtain wall. This curtain wall predates the west face of Bastion 
B, as is attested by the construction joint that shows that the end of 
the west face of Bastion B was subsequently built adjacent to the 
curtain wall (fig. 19). Ottoman coins, some of them heavily worn, 
found embedded in the masonry set the 17th century as terminus 
post quem for this part of the castle.

θοι, ελάχιστες πλίνθοι στους αρμούς συναρμοσμένες με ασβεστο-
κονίαμα, συνθέτουν την τοιχοποιία του. Ίχνη τριών κανονιοθυρίδων 
εντοπίζονται στο ορατό πλέον κάτω τμήμα του. Διαμορφώνονται 
έτσι δύο γραμμές πυρός, μία στο επίπεδο της τάφρου και άλλη μία 
στην άνω απόληξη του Προμαχώνα για τη πλαγιοβολή. Οι υποδο-
χές ικριωμάτων εντοπίζονται μόνο στη scarpa, σε αντίθεση με την 
νότια και ανατολική παρειά του Προμαχώνα που εντοπίζονται σε 
όλο το ύψος, στοιχείο που ενισχύει επίσης την αναγωγή σε δια-
φορετική κατασκευαστική φάση. Επιπλέον, αυτό το συμπέρασμα 
ενισχύεται από το γεγονός ότι οι σκαλότρυπες της δυτικής πλευράς 
είναι κυκλικής διατομής, σε αντίθεση με τη νότια και ανατολική πα-
ρειά του Προμαχώνα. Όστρακα και φθαρμένο χάλκινο νόμισμα που 
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αφαίρεσης της σαθρού επιφανεια-
κού κονιάματος, χρονολογούν τη δυτική παρειά στην περίοδο της 
Τουρκοκρατίας, από τον 17ο αι. και εξής17. 

ΜΕΤΆΠΎΡΓΙΟ ΜΕΤΆΞΎ ΠΡΟΜΆΧΏΝΆ Β΄ 
ΚΆΙ ΠΡΟΜΆΧΏΝΆ Γ΄

Το Μεταπύργιο μεταξύ Προμαχώνα Β΄ και Προμαχώνα Γ΄, μή-
κους 54 μ., έχει παρόμοια τυπολογική διάταξη με τα προαναφερ-
θέντα μεταπύργια (εικ. 16-18). Η τοιχοποιία της cortina και της 
scarpa είναι παρόμοιες. Λαξευμένοι, ημιλαξευμένοι και αργοί λίθοι, 
ελάχιστες πλίνθοι στους αρμούς και ασβεστοκονίαμα ως συνδετι-
κό υλικό συνιστούν την τοιχοποιία. Η μακροσκοπική διερεύνηση 
των ιστορικών επιφανειακών κονιαμάτων δείχνει ότι διαφοροποι-
ούνται τα κονιάματα της scarpa από τα κονιάματα του υπερκείμε-
νου επικλινούς τείχους, πράγμα που καταδεικνύει τις διαφορετικές 
περιόδους κατασκευής. Υποδοχές ικριωμάτων εντοπίστηκαν μόνο 
στη scarpa. Στο δυτικό τμήμα του Μεταπυργίου ανοίγεται είσοδος 
θολωτού διαδρόμου (contramina) που οδηγεί σε στοά που διατάσ-
σεται κατά μήκος του Μεταπυργίου (εικ. 17). Κανονιοθυρίδα εντο-
πίζεται στο κάτω τμήμα της δυτικής απόληξης του Μεταπυργίου. 
Το εν λόγω Μεταπύργιο είναι προγενέστερο της δυτικής πλευράς 
του Προμαχώνα Β΄, όπως προκύπτει από τον αρμό συρραφής που 
δείχνει ότι η δυτική παρειά του Προμαχώνα Β΄ εφάπτεται και δε 

TΟ ΈΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΙΚΗ ΤΈΚΜΗΡΙΩΣΗ  |  THE RESTORATION PROJECT: ΑRCHAEOLOGICAL DOCUMENTATION



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ  |  RESTORATION AND ENCHANCEMENT OF THE LAND WALLS IN THE CASTLE OF CHIOS

38

Εικ. 19. Μεταπύργιο Προμαχώνα Β΄-Γ΄, Αρμός συρραφής
Fig. 19. Curtain wall between Bastions B and C, construction joint
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BASTION C

Bastion C has a horse-shoe shaped plan, and incorporates into 
its structure an earlier square shaped higher tower that protrudes 
from Bastion C, thus converting it into a double bastion (fig. 20). 
The horse-shoe shaped Bastion has a chord length of 9 m. and a 
vertical exterior face. It is noteworthy that it does not have a scarpa-
like inclined wall, in contrast to the rest of the fortification under 
restoration, a definite clue attesting to its earlier date. Its masonry 
is composed of cut, semi-cut and uncut stones, with bricks in both 
vertical and horizontal joints, and lime mortar as binding material, 
resembling the pseudo-cloisonné masonry system. The surface 
mortar protrudes slightly from the stone faces, encasing the stones’ 
outline. An arched doorway that was sealed at a later date, is found 
on the east part of the Bastion. The crown of the Bastion is equipped 
with a crenellated parapet with shooting ports for artillery pieces. 

Two distinct building phases for the crenellation have been 
identified. The earlier crenellation is lower than the existing one, and 
its openings widen toward the exterior face of the parapet (fig. 21). 

These belong to the same building phase as the rest of the Bastion. 
The later crenellation is formed on a reinforced parapet made of 
square-cut Thymiana stones, and its openings widen towards the 
interior, a clue that points to a later date, while the merlon tops have 
a triangular shape. This second building phase raised the level of 
the defensive line. Furthermore, the parapet is also equipped with 
smaller, rectangular shooting slits intended for smaller firearms, 
that belong to the late Ottoman building phase. The last use of the 
bastion, namely its conversion to housing for refugees from Asia 
Minor, is attested in its current state, in the abundant fragments of 
ceramic factory “Elefas” roof-tiles found in it. 

Macroscopic examination of the historic surface mortars 
indicated the different building phases of the Bastion, since the 
mortar used in the parapet differs from that used in the rest of the 
tower. Bastion C predates the curtain wall between Bastions B and 
C, as is attested in the construction joint where the curtain wall 
appears to have been built over the sealed doorway of the Bastion, 
meaning that the Bastion was constructed after the door ceased 
to be used (fig. 22). The putlog holes that appear along the entire 

συνδέεται δομικά με το Μεταπύργιο (εικ. 19). Νομίσματα οθωμανι-
κά, αρκετά φθαρμένα, εντοιχισμένα στην τοιχοποιία χρονολογούν 
το Μεταπύργιο από τον 17ο αι. και εξής.

ΠΡΟΜΆΧΏΝΆΣ Γ’

Ο Προμαχώνας Γ΄ είναι πεταλόσχημης κάτοψης και ενσωμα-
τώνει προγενέστερο τετράγωνο πύργο που προεξέχει και τον με-
ταβάλλει σε επιπρομαχώνα (εικ. 20). Ο πεταλόσχημος Προμαχώ-
νας έχει μήκος χορδής 9 μ. και κατακόρυφη εξωτερική επιφάνεια18. 
Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση πως δε διαμορφώνει σκαρπωτή 
διάταξη, σε αντίθεση με το υπόλοιπο τμήμα της υπό αποκατάστα-
ση οχύρωσης, στοιχείο που τεκμηριώνει την πρωιμότερη χρονο-
λόγησή του σε σχέση με αυτό. Η τοιχοποιία του αποτελείται από 
λίθους, λαξευτούς, ημιλαξευτούς και αργούς με πλίνθους στους 
κάθετους και οριζόντιους αρμούς και ασβεστοκονίαμα ως συνδε-
τικό υλικό, μιμούμενη το ατελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Το 
επιφανειακό κονίαμα εφαρμόζεται σε προεξοχή από το πρόσωπο 
της τοιχοποιίας καλύπτοντας μεγάλο τμήμα της επιφάνειας του λί-

θου. Στο ανατολικό τμήμα του Προμαχώνα ανοίγεται θύρα με το-
ξωτή απόληξη, η οποία τοιχίστηκε σε μεταγενέστερη φάση. Στην 
άνω απόληξη του Προμαχώνα διαμορφώνεται ένα στηθαίο άμυνας 
όπου ανοίγονται θυρίδες βολών για την τοποθέτηση πυροβόλων 
όπλων. Έχουν εντοπιστεί δύο οικοδομικές φάσεις: κατά την πρώ-
τη οικοδομική φάση οι θυρίδες διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερο 
επίπεδο από τις υφιστάμενες και ανοίγονταν προς τα έξω (εικ. 21). 
Ανήκουν στην αρχική οικοδομική φάση του Προμαχώνα. Οι μετα-
γενέστερες θυρίδες είναι οι υφιστάμενες, διαμορφώνονται σε ενι-
σχυμένο στηθαίο από θυμιανούσικους τετραγωνισμένους λίθους 
και ανοίγονται προς τα μέσα -στοιχείο που σημαίνει οψιμότητα- και 
στο άνω τμήμα τους διαμορφώνουν τριγωνική απόληξη. Με τη 
δεύτερη αυτή οικοδομική φάση, η αμυντική γραμμή τοποθετήθη-
κε ψηλότερα. Επιπλέον, στην τοιχοδομία του στηθαίου ανοίγονται 
μικρότερες θυρίδες βολών ορθογώνιας διατομής για τη χρήση μι-
κρότερων όπλων. Ανήκουν στην όψιμη οθωμανική περίοδο. Η πιο 
πρόσφατη χρήση του χώρου, που αφορά στη μετατροπή του σε 
οικήματα για τη στέγαση των Μικρασιατών προσφύγων, αποτυπώ-
νεται στην υφιστάμενη μορφή στα υπολείμματα των κεραμιδιών 
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Εικ. 21. Προμαχώνας Γ΄, Θέση αρχικής κανονιοθυρίδας
Fig. 21. Bastion C, detail of earlier canon port crenellation

Εικ. 20. Προμαχώνας Γ΄, Θέση αρχικών κανονιοθυρίδων 
Fig. 20. Bastion C, earlier canon port crenellations
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exterior face of the Bastion have a circular cross-section. Bastion C 
appears to be an earlier tower that was part of the outer wall of the 
medieval fortifications, and was later incorporated, together with 
other earlier building phases, into an extensive fortification in the 
form of a Bastion. The pseudo-cloisonné masonry, and the lack of 
an inclined scarpa further support this hypothesis. Thus, Bastion C 
must probably be contemporaneous with the vertical wall parts 
found behind the scarpa of the curtain walls between Bastion A 
and Porta Maggiore, and Porta Maggiore and Bastion B, and date to 
the 15th century.

The protruding tower has a square plan measuring 8.5 m. by 
7.0 m. and is dated to the year 1425 according to an inscription. (fig. 
20) Its masonry is composed of uncut and cut stones with a few 
bricks in the joints, and lime mortar. This tower opens up towards 
the interior of the castle and is equipped with battlements. It is a 
remnant of an earlier fortification phase, and is identified with a 
tower that belonged to the earlier medieval fortification.

REMOVAL OF ACCUMULATED EARTH

The project “Restoration and enhancement of the land walls 
of the castle of Chios (Bastion A to C)” also included the removal 
of accumulated earth in the area of the castle under restoration, in 
particular the rampart-walk between Porta Maggiore and Bastion 
C. Cleaning was conducted between April 2017 and January 2018. 
A total area of approximately 1044 sq.m. was cleared up, though 
only to a depth that unearthed the floor of the rampart-walk (figs 
23-25).

The rampart-walk resulted from filling in with earth the area 
between the previous wall and outer wall, in order to upgrade the 
medieval fortifications into a form that would allow it to meet the 
new requirements imposed by the developments in military and 
fortification technology after the adoption of firearms and the 
introduction of the bastion fortification system. 

The removal of accumulated earth revealed the layout of the 
inner wall, and allowed a survey of the dimensions of the walls and 
rampart-walk (fig. 24). The inner wall consists of a double wall, each 

της κεραμοποιίας «Ελέφας», που εντοπίζονται στη στέψη των θυ-
ρίδων. Επιπλέον, η μακροσκοπική εξέταση των επιφανειακών ιστο-
ρικών κονιαμάτων κατέδειξε τις διαφορετικές οικοδομικές φάσεις 
του Προμαχώνα, καθώς το κονίαμα του στηθαίου διαφοροποιείται 
από το κονίαμα του υπόλοιπου σώματος του πύργου. Ο Προμαχώ-
νας Γ΄ είναι προγενέστερος του Μεταπυργίου μεταξύ Προμαχώνα 
Β΄ και Προμαχώνα Γ΄, όπως φαίνεται από τον αρμό συρραφής όπου 
το Μεταπύργιο εφάπτεται στον Προμαχώνα (εικ. 22)19. Επιπλέον, το 
Μεταπύργιο εφάπτεται στην πλήρωση της θύρας του Προμαχώνα, 
πράγμα που σημαίνει ότι οικοδομήθηκε αφού σταμάτησε η χρήση 
της θύρας. Οι υποδοχές ικριωμάτων που εντοπίζονται σε όλη την 
επιφάνεια του Προμαχώνα είναι κυκλικής διατομής. Ο Προμαχώνας 
Γ΄ είναι πιθανόν να αποτελεί πύργο του μεσαιωνικού προτειχίσμα-
τος που αργότερα με τον εγκιβωτισμό των παλαιών φάσεων σε ένα 
διευρυμένο οχυρό πήρε τη θέση Προμαχώνα. Η τοιχοποιία του, που 
προσιδιάζει στο αμελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα και η έλλειψη 
κεκλιμένης διάταξης -scarpa- ενισχύουν την παραπάνω υπόθεση. 
Ως εκ τούτου, πιθανόν είναι σύγχρονος με τα κατακόρυφα τμήματα 
πίσω από τη scarpa των Μεταπυργίων μεταξύ Προμαχώνα Α΄ και 

Porta Maggiore και μεταξύ Porta Maggiore και Προμαχώνα Β΄ και 
ανάγεται χρονικά στον 15ο αι.

 Ο πύργος που προεξέχει είναι τετράγωνος διαστάσεων 8,5 μ. 
x 7 μ. και χρονολογείται με επιγραφή στο 142520 (εικ. 20). Αργοί και 
λαξευμένοι λίθοι με λιγοστές πλίνθους στους αρμούς και ασβεστο-
κονίαμα ως συνδετικό υλικό συνθέτουν την τοιχοποιία του. Είναι 
ανοιχτός προς το εσωτερικό του κάστρου και διαμορφώνει επάλ-
ξεις. Αποτελεί υπόλειμμα προγενέστερης φάσης και ταυτίζεται με 
πύργο της παλαιότερης οχύρωσης. 

ΕΡΓΆΣΙΕΣ ΆΠΟΧΏΜΆΤΏΣΗΣ

Στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερ-
σαίων τειχών του Κάστρου της Χίου (από τον Προμαχώνα Α΄ έως 
και Γ΄)» έλαβαν χώρα εργασίες αποχωμάτωσης. Στον περίδρομο 
μεταξύ της Porta Maggiore και του Προμαχώνα Γ΄ διενεργήθηκε 
αποχωμάτωση σε χώρο με εμβαδόν περίπου 1044 τμ., χωρίς όμως 
να φτάσει σε βάθος πέραν της αποκάλυψης του δαπέδου του περι-
δρόμου (εικ. 23-25).  
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Εικ. 22. Προμαχώνας Γ΄- Μεταπύργιο Προμαχώνα Β΄- Γ΄, 
 Αρμός συρραφής
Fig. 22. Bastion C – Curtain wall between Bastions B and C, 

construction joint

Εικ. 23. Ανασκαφή
Fig. 23. Excavation
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measuring 1.10 m. wide (fig. 25, n.1). Its masonry consists of uncut, 
semi-cut and cut stones built with lime mortar. The outer wall has 
a width of 1.70 m. The width of the rampart-walk along the curtain 
wall between Porta Maggiore and Bastion B is 19.00 m., while that 
between Bastions B and C is 6.80 m.

The surviving inner wall (fig. 25, n.1) can probably be identified 
as the earlier, medieval outer wall, before the radical transformation 
of the fortifications that was effected by the incorporation of all 
previous fortification phases into a wide and extensive bastion system 
fortress. Moreover, the discovery of the layout of the earlier outer wall 
indicates that the north side of the tower that has been incorporated 
into Bastion C coincides with the layout of that wall, and thus further 
substantiates the notion that the tower is indeed part of the earlier 
fortification (figs 24, 25). The layout of the inner wall changes course 
at bastion B and forms a corner towards the south, evidence that 
another earlier tower must have stood at that spot. 

The removal of accumulated earth from the rampart-walk 
also revealed fragmentary traces of the parapet that runs along the 

outer wall, and which is regularly interrupted forming openings for 
the canon ports, the remains of which are still visible (fig. 26). This 
parapet (parapetto) is built with cut Thymiana stones, though the 
exact dimensions of its height and width cannot be ascertained 
due to the fragmentary nature of their excavation. The canon ports 
consist of openings with triangular plan that widen towards the 
exterior face of the wall (fig. 25, n.2). These openings are framed 
by the parapet (parapetto) while the stone paved floor is inclined 
towards the exterior of the wall, probably in order to counteract 
the recoil momentum of the canon upon firing. The canon port 
parapet is also constructed of well-cut, rectangular slabs from the 
Thymiana quarry. 

Canon ports were discovered in the curtain wall between 
Porta Maggiore and Bastion B, the south and west side of Bastion 
B, and in the curtain wall between Bastions B and C. A similarly 
arranged canon port also appears on Bastion A. These same canon 
ports in the curtain wall between Bastions B and C (fig. 25, n.2) are 
also depicted in a 1877 woodblock print by A. Testevuide.

Ο περίδρομος προέκυψε από την επιχωμάτωση του χώρου 
μεταξύ του τείχους της παλαιότερης οχύρωσης-που ταυτίζεται με 
το εσωτερικό της υφιστάμενης οχύρωσης- και του προτειχίσμα-
τος της παλαιότερης οχύρωσης, που συμπληρώθηκε καθ’ ύψος και 
αποτελεί πλέον το εξωτερικό τείχος της υφιστάμενης οχύρωσης. 
Αυτή η μετατροπή έλαβε χώρα προκειμένου να αναμορφωθεί το 
μεσαιωνικό οχύρωμα για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που 
προέκυψαν με την εξέλιξη της οχυρωματικής τεχνολογίας, μετά την 
καθιέρωση των πυροβόλων όπλων και την εφαρμογή του προμα-
χωνικού συστήματος.

Με το πέρας των εργασιών αποκαλύφθηκε η χάραξη του 
εσωτερικού τείχους της υφιστάμενης οχύρωσης και ως εκ τούτου 
τα μετρικά στοιχεία του τείχους και του περιδρόμου (εικ. 24). Το 
εσωτερικό τείχος είναι διπλό, με πλάτος 1,10 μ. εκάστου τμήματος 
(εικ. 25, αρ.1). Η τοιχοποιία του αποτελείται από αργούς, ημιλαξευ-
μένους και λαξευμένους λίθους συναρμοσμένους με ασβεστοκο-
νίαμα. Το εξωτερικό τείχος έχει πάχος 1,70 μ. Το πλάτος του περι-
δρόμου στο μεταπύργιο μεταξύ Porta Maggiore και Προμαχώνα Β΄ 
ανέρχεται στα 19 μ., ενώ στο μεταπύργιο μεταξύ Προμαχώνα Β΄ και 

Προμαχώνα Γ΄ ανέρχεται στα 6,80 μ.

Το υφιστάμενο εσωτερικό τείχος (εικ. 25, αρ.1) ταυτίζεται με 
το μεσαιωνικό τείχος πριν την αναμόρφωση της οχύρωσης που 
επέβαλε τον εγκιβωτισμό των προηγούμενων φάσεων σε ένα δι-
ευρυμένο τείχος. Επιπλέον, με την αποκάλυψη της χάραξης του 
υφιστάμενου εσωτερικού τείχους τεκμηριώνεται ότι ο πύργος που 
έχει ενσωματωθεί στον Προμαχώνα Γ’, εντάσσεται στη χάραξη της 
παλαιότερης οχύρωσης. Το βόρειο πέρας του ανατολικού και δυτι-
κού τοίχου του πύργου βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το εσωτερικό 
τείχος (εικ. 24, 25). Το εσωτερικό τείχος αλλάζει πορεία στην περι-
οχή του Προμαχώνα Β΄ και διαμορφώνει γωνία προς νότο, στοιχείο 
που αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη προγενέστερου πύργου στο 
σημείο αυτό21.

Με την αποχωμάτωση του περιδρόμου αποκαλύφθηκαν απο-
σπασματικά ίχνη του στηθαίου-parapetto κατά μήκος του εξωτε-
ρικού τείχους, το οποίο διακόπτεται κατά διαστήματα προκειμέ-
νου να διαμορφωθούν θυρίδες βολών (κανονιοθυρίδες), όπου και 
σώζονται υπολείμματά τους (εικ. 26). Συγκεκριμένα, το στηθαίο 
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Εικ. 25.  Ο περίδρομος μετά τις εργασίες αποχωμάτωσης 
 (σχ. Λ. Στεφανίδη, Ν. Σγουράκη, Θ. Ν. Γαλάτουλα)
Fig. 25.  The rampart-walk after removal of accumulated earth. 

Plan view (L. Stefanidi – N. Sgouraki – Th. N. Galatoula)

Εικ. 24.  Ο περίδρομος μετά τις εργασίες αποχωμάτωσης, αεροφωτογραφία 
Fig. 24.  The rampart-walk after removal of accumulated earth. Aerial view
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The parapetto and canon ports can be dated to the late 
Ottoman period. Thy typology of the canon ports – widening 
towards the exterior face of the wall – the widespread use of 
Thymiana stone, and the embedded repurposed marble relief 
(spolium) in masonry of the canon port overlooking the west side 
of Bastion B - a terminus post quem, itself – substantiate the notion 
that these must be dated to the late Ottoman period.

On the south side of the curtain wall between Porta Maggiore 
and Bastion B, the excavations on the rampart-walk also unearthed 
the upper part of the tunnels that run along the length of the wall, 
indicating that these tunnels were covered with stone vaulting. 
Moreover, part of an arch springing that possibly belongs to a 
gate/doorway of some kind was discovered on the edge of the 
inner wall, along the same axis as Bastion B (fig. 25, n.3). The notion 
that this arch must belong to a doorway is corroborated first by the 
fact that it lies on the same axis as a major street in the settlement, 
and second by the observation that traces of steps can be seen one 
either side of the doorway. Furthermore, this doorway may also be 
associated with the existence of an earlier tower in this position, 

as was mentioned previously. The shallow excavation that was 
possible during the restoration project prevents one from reaching 
any concrete conclusion, and further excavation is called for to 
provide more evidence.

The stone pavement of the rampart-walk was also unearthed in 
various instances; this was composed of stone slabs or repurposed 
spolia. The stone slabs come from the quarries of Thymiana and 
Erythrai, but there are also marble slabs from Latomi or imported 
from abroad (fig. 25, n.4, 30).

The fragmentary nature of their state of preservation is 
mostly due to the repurposing of building material from the castle, 
particularly in times of need.

The findings that were collected during the removal of 
accumulated earth from the rampart-walk belong to superficial 
strata that have been disturbed due to the infill of the earlier 
fortifications, in order to transform it into a castle that can meet the 
new defensive requirements that the adoption of firearms effected. 
Additionally, the erection of modern, 20th century buildings in the 

(parapetto) είναι κτιστό με θυμιανούσικους λαξευμένους λίθους, 
όπου τα μετρικά του στοιχεία του ύψους και του πλάτους δεν έγι-
ναν γνωστά λόγω της αποσπασματικής αποκάλυψης. Οι δε θυρίδες 
βολών διαμορφώνουν τριγωνικά σε κάτοψη ανοίγματα που διευ-
ρύνονται προς την εξωτερική παρειά του τείχους (εικ. 25, αρ. 2). 
Τα ανοίγματα αυτά ορίζονται με στηθαίo (parapetto) και το λίθινο 
δάπεδό τους παρουσιάζει κατωφερική κλίση προς την εξωτερική 
πλευρά του τείχους προκειμένου να ισορροπήσει η οπισθοδρόμη-
ση του κανονιού που εκπυρσοκροτεί. To στηθαίο των κανονιοθυρί-
δων επενδύεται από λίθινες ορθογωνισμένες πλάκες από τα λατο-
μεία των Θυμιανών. 

Οι θυρίδες βολών αποκαλύφθηκαν στο Μεταπύργιο μεταξύ 
Porta Maggiore και Προμαχώνα Β΄, στη νότια και δυτική πλευρά του 
Προμαχώνα Β΄ και στο Mεταπύργιο μεταξύ Προμαχώνα Β΄ και Προ-
μαχώνα Γ΄(εικ.25, αρ.2). Παρόμοιας διαμόρφωσης άνοιγμα εντο-
πίζεται και στον Προμαχώνα Α΄. Σε ξυλογραφία του A. Testevuide 
του 187722 είναι ορατές οι θυρίδες βολής στο Mεταπύργιο μεταξύ 
Προμαχώνα Β΄ και Γ΄, τα λείψανα των οποίων αποκαλύφθηκαν με 
την αποχωμάτωση.

Η χρονολόγηση του στηθαίου (parapetto) και των θυρίδων βο-
λών (κανονιοθυρίδων) ανάγεται στην όψιμη οθωμανική περίοδο. Η 
τυπολογία των κανονιοθυρίδων –που ανοίγουν προς την εξωτερι-
κή παρειά του τείχους- η εκτεταμένη χρήση της θυμιανούσικης πέ-
τρας και μαρμάρινο οθωμανικό ανάγλυφο εντοιχισμένο σε β΄ χρή-
ση (spolium) στην τοιχοδομία θυρίδας βολών στη δυτική πλευρά 
του Προμαχώνα Β΄-που αποτελεί terminus post quem– συνιστούν 
στοιχεία για τη χρονολόγηση στην όψιμη οθωμανική περίοδο.

Στο νότιο τμήμα του Μεταπυργίου μεταξύ Porta Maggiore  και 
Προμαχώνα Β΄ αποκαλύφθηκε στον περίδρομο το άνω τμήμα της 
κάλυψης των στοών που διήκουν το τείχος και αποτελείται από 
θολωτή λιθοδομή. Επιπλέον, στο όριο της χάραξης του εσωτερι-
κού τείχους, στην περιοχή του Προμαχώνα Β΄ διατηρείται τμήμα 
γένεσης τόξου που προέρχεται πιθανόν από θύρα/πύλη (εικ. 25, 
αρ. 3). Η ταύτιση του τόξου με θύρα ενισχύεται αφενός από το ότι 
βρίσκεται στον ίδιο άξονα με τη βασική οδό του Κάστρου, την οδό 
Αγ. Γεωργίου και αφετέρου από το γεγονός ότι εντοπίζονται ίχνη 
κλιμάκων ανόδου εκατέρωθεν της θύρας. Επιπλέον, η θύρα αυτή 
είναι δυνατόν να σχετίζεται και με την παρουσία προγενέστερου 
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Εικ. 27.  Χρυσό δουκάτο του 1659-1674 του ενετού δόγη 
 Domenico Contarini
Fig. 27.  Gold ducat coin of the Venetian Doge 
 Domenico Contarini

Εικ. 26. Μεταπύργιο Προμαχώνα Β΄-Γ΄, Περίδρομος, 
 κανονιοθυρίδα
Fig. 26. Curtain wall between Bastions B and C, Rampart-walk, 
 canon port

Εικ. 28. Βυζαντινή και μεταβυζαντινή κεραμική από τον περίδρομο
Fig. 28. Byzantine and post-Βyzantine pottery 
 from the excavation of the rampart-walk

Εικ. 29. Ιταλική και οθωμανική κεραμική από τον περίδρομο
Fig. 29. Italian and Οttoman pottery 
 from the excavation of the rampart-walk
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area of the rampart-walk further disturbed the superficial strata. The 
findings belong to broad chronological span, that extends from the 
Roman era - in the form of infill – to the modern age, evidence of 
the enduring legacy of the castle grounds (figs 28, 29). Particularly 
noteworthy finds are a category of tobacco burner pieces (lüle) 
of Turkish water pipes with a filter but without a receptor, that 
originate from Marseilles and Asia Minor, and illustrate the wide 
commercial network of the island of Chios. Numismatic finds also 
vividly recount local history from the 15th century onwards (fig. 27). 

The on-site investigation during the implementation of the 
restoration project, as well as the rather limited excavation research, 
provide valuable evidence that contribute to the historical and 
archaeological documentation of the Castle of Chios on the one 
hand, and incitement to further research of the subject on the 
other.

Sappho Tanou
Archaeologist

πύργου στη θέση αυτή, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Η επιφανειακή 
αποκάλυψη των παραπάνω παρακωλύει τη συναγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων. Συνεπώς, η περαιτέρω ανασκαφική έρευνα θα 
προσφέρει περισσότερα στοιχεία. 

Κατά τόπους αποκαλύφθηκε αποσπασματικά το δάπεδο του 
περιδρόμου που αποτελείται από λίθινες πλάκες ή spolia σε δεύ-
τερη χρήση23 και προέρχεται από τα λατομεία των Θυμιανών,  των 
Ερυθρών και του Λατομίου (εικ. 25, αρ. 4, 30). Η αποσπασματική 
διατήρησή τους οφείλεται κυρίως στη λιθολόγηση που υπέστη εν 
γένει το Κάστρο για να επαναχρησιμοποιηθούν τα υλικά του ως οι-
κοδομικό υλικό σε χαλεπούς καιρούς.

Τα ευρήματα που περισυλλέχθηκαν από την αποχωμάτωση 
του περιδρόμου προέρχονται από επιφανειακά στρώματα που εί-
ναι αναμοχλευμένα εξαιτίας των επιχωματώσεων που υπέστη το 
τείχος, προκειμένου να αναμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκριθεί 
στις νέες αμυντικές απαιτήσεις που προέκυψαν με την εμφάνιση 
των πυροβόλων όπλων. Επιπλέον, τα νεότερα κτίσματα του 20ου 

αι. στο χώρο του περιδρόμου συνέβαλαν στην περαιτέρω διαταρα-
χή των επιφανειακών στρωμάτων. Τα ευρήματα καλύπτουν μεγάλο 
χρονολογικό φάσμα από τη ρωμαϊκή εποχή - από φερτές επιχώσεις 
- έως την νεότερη περίοδο, αποκαλύπτοντας συνάμα τη διαχρονία 
του χώρου (εικ. 28, 29). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία κα-
τηγορία λουλάδων με ηθμό και χωρίς υποδοχέα που επιχωριάζουν 
στη Μασσαλία και στη Μικρά Ασία αποτυπώνοντας τις εμπορικές 
σχέσεις. Οι νομισματικές μαρτυρίες σκιαγραφούν την τοπική ιστο-
ρία από τον 15ο αι. και εξής (εικ. 27).

Η επιτόπια παρατήρηση στο πλαίσιο των αναστηλωτικών ερ-
γασιών, καθώς επίσης και η περιορισμένη ανασκαφική έρευνα, πα-
ρέχουν αφενός στοιχεία για την ιστορική και αρχαιολογική τεκμηρί-
ωσή του και αφετέρου την αφορμή για την περαιτέρω έρευνά του.

Σαπφώ Τάνου
Aρχαιολόγος 

TΟ ΈΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΙΚΗ ΤΈΚΜΗΡΙΩΣΗ  |  THE RESTORATION PROJECT: ΑRCHAEOLOGICAL DOCUMENTATION



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ  |  RESTORATION AND ENCHANCEMENT OF THE LAND WALLS IN THE CASTLE OF CHIOS

48

Εικ. 30. Περίδρομος, δάπεδο
Fig. 30. Rampart-walk, floor
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- Αμ. Τσιτούρη, Αθήνα 2001, 255. Στο εξής: Ενετοί και Ιωαννίτες 
Ιππότες 2001.

15. Dal Mas 1988, 76.
16. Ενετοί και Ιωαννίτες Ιππότες 2001, 255.
17. Επιπλέον, στα σχέδια των Ενετών το 1694 υπάρχει ήδη με τη ση-

μερινή του χάραξη. Ως εκ τούτου χρονολογείται στον 17ο αι.
18. Μαμαλούκος 2012, 302. Ο Στ. Μαμαλούκος χρονολογεί τον προ-

μαχώνα στα μέσα του 15ου αι.
19. Dal Mas 1988, 80. 
20. Ηasluck 1909-1910, 146.
21. Dal Mas 1988, 76. O Dal Mas αναφέρει πως στο σημείο αυτό πι-

θανόν να ανοιγόταν η αρχική πύλη του κάστρου.
22. Τα Χαρακτικά της Χίου, τ. Β΄, (επιμ.) Κ. Κούτσικας, Αθήνα 1990,  

184, 185, 203.
23. Τμήμα του δαπέδου του περιδρόμου αποκαλύφθηκε αρχικά το 

1997 με καθαρισμούς που είχαν διενεργηθεί από την 3η ΕΒΑ. Βλ. 
ΑΔ 52 (1997), Χρονικά Β’ 3, 965-967 [Ο. Βάσση].

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Εικ. 32.   Φωτογραμμετρική αποτύπωση Μεταπυργίου Β΄- Γ΄και Προμαχώνα Γ΄
   (Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Εργαστήριο φωτογραμμετρίας, επιστ. υπεύθυνος Α. Γεωργόπουλος, 2018)
Fig. 32.   Photogrammetric survey of curtain wall B - C and Bastion C
  (School of Topographers Engineers of the NTUA, A. Georgopoulos)

Εικ. 31. Φωτογραμμετρική αποτύπωση από Προμαχώνα Α΄έως και Προμαχώνα Β΄ 
 (Α. Κουμάντος - Imantosis)
Fig. 31.  Photogrammetric survey from Bastion A to Bastion B
 (A. Koumantos - Imantosis)
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EΙΣΆΓΏΓΗ

Στα πλαίσια του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης 
των χερσαίων τειχών του Κάστρου της Χίου, παράλλη-
λα με τις εργασίες πεδίου, εκπονήθηκε μια σειρά ερ-

γασιών αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης του μνημείου, για το τμήμα 
από τον Προμαχώνα Α΄ έως και τον Προμαχώνα Γ΄.

Αναφορικά, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, αφορού-
σαν καταγραφές κονιαμάτων, αρχιτεκτονικών μελών και υποδο-
χών ικριωμάτων που εντοπίστηκαν επί των τειχών, ενώ παράλλη-
λα διενεργήθηκε μια εκτενής μελέτη για το cordone που διατρέχει 
το ανώτερο τμήμα του τείχους. 

Προκειμένου οι παρατηρήσεις αυτές να μπορέσουν να απει-
κονιστούν με ακρίβεια σε ένα ψηφιακό υπόβαθρο, κρίθηκε απα-
ραίτητη η αποτύπωση του μνημείου με την πλέον σύγχρονη μέ-
θοδο, αυτή της φωτογραμμετρίας. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 
ανέθεσε σε εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες την φωτογραμ-
μετρική και σχεδιαστική αποτύπωση των τειχών του Κάστρου της 
Χίου. Στο Αρχείο της Εφορείας υπήρχε ήδη η σχεδιαστική αποτύ-

πωση και η μελέτη ορθοφωτογραφίας για το πρώτο μισό τμήμα 
του έργου, ήτοι από τον Προμαχώνα Α΄ έως και τον Προμαχώνα 
Β΄, εργασία που είχε εκπονηθεί από την ομάδα Α. Κουμάντου και 
Imantosis (εικ. 31). Ακολούθησε χρονικά (Μάρτιος 2018), το δεύ-
τερο μισό τμήμα του έργου, ήτοι από τον Προμαχώνα Β΄ έως και 
τον Προμαχώνα Γ΄, το οποίο στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ ανα-
τέθηκε στην Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Α. 
Γεωργόπουλο (εικ. 32).

ΟΡΓΆΝΏΣΗ ΆΝΆΛΎΣΗΣ- ΤΕΚΜΗΡΙΏΣΗΣ 

Η ομάδα επίβλεψης με υπόβαθρο τα σχέδια αυτής της απο-
τύπωσης, κατέγραψε ψηφιακά όλες τις εργασίες ανάλυσης - τεκ-
μηρίωσης του έργου. 

Επιγραμματικά, εξετάστηκαν τα παρακάτω:

1. Επιφανειακά κονιάματα. Εντοπισμός και διάκριση των επιφα-
νειακών κονιαμάτων. Υπόδειξη θέσεων δειγματοληψίας προς 

INTRODUCTION

Within the restoration and enhancement project 
for the land walls of the Castle of Chios, namely 
the segment of the walls between Bastions A 

and C, and parallel to the on-site work, a series of architectural 
documentation surveys of the monument were completed as well.

This documentation included a mapping of historic mortars, 
measured drawings of architectural members and putlog holes 
found on the walls, as well as an extensive survey and study of the 
cordone that runs along the entire length of the crown of the walls.

In order for this documentation to be able to be accurately 
implemented on a digital substratum, it was deemed necessary 
to first complete a digital architectural survey of the monument, 
using the latest available technology, namely photogrammetry. 
The Ephorate of Antiquities of Chios, thus commissioned two 
highly specialized scientific teams with the photogrammetric and 
drawing survey of the walls of the castle of Chios. In the Archive 
of the Ephorate already existed the photogrammetric and 

architectural syrvey conducted by the team of A. Koumantos and 
Imantosis architecture firm for the first half of the project, namely 
the part of the wall between Bastion A up to, and including Bastion 
B (fig. 31). During th second phase (March 2018), i.e. for the second 
part of the project, namely the walls between Bastion B up to, 
and including Bastion C, a similar survey was commissioned to 
the School of Topographers Engineers of the National Technical 
University of Athens, under the scientific supervision of professor 
A. Georgopoulos (fig. 32). 

ANALYSIS AND DOCUMENTATION OVERVIEW

The restoration project supervising team used the 
aforementioned survey drawings in order to digitally record all 
the restoration analysis and documentation of the project, as 
follows:

1. Surface mortars. Detection and distinction of surface 
mortars. Choice of mortar specimen locations for analysis. 
Testaments of historic surface mortars. 
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Εικ. 33. Περιοχές μελέτης τεκμηρίωσης
Fig. 33.  Documentation study areas

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 6
STUDY AREA 6

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 7
STUDY AREA 7
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ανάλυση. Μάρτυρες παλαιών επιφανειακών κονιαμάτων. 
2. Kονιάματα δομής (“βαθιά”). Εντοπισμός και διάκριση των 

κονιαμάτων δομής. Υπόδειξη θέσεων δειγματοληψίας προς 
ανάλυση.

3. Αρχιτεκτονικά μέλη σε Β΄ χρήση. Εντοπισμός.
4. Υποδοχές ικριωμάτων. Εντοπισμός.
5. Cordone. Αποτύπωση. Καταγραφή. Πρόταση αποκατάστασης.

Κατόπιν, το σύνολο του έργου διαιρέθηκε σε επιμέρους περι-
οχές μελέτης, προκειμένου να οργανωθεί λεπτομερέστερα η κατα-
γραφή των παρατηρήσεων της τεκμηρίωσης (εικ. 33). 

Πιο συγκεκριμένα, προέκυψαν οι εξής περιοχές μελέτης: 

1. Περιοχή μελέτης 1. Περιλαμβάνει το μεταπύργιο ανάμεσα 
στον Προμαχώνα Α΄ και την Porta Maggiore.

2. Περιοχή μελέτης 2. Αναφέρεται στο μεταπύργιο ανάμεσα 
στην Porta Maggiore και στον Προμαχώνα Β΄.

3. Περιοχή μελέτης 3. Αφορά την ανατολική παρειά του Προ-
μαχώνα Β΄.

4. Περιοχή μελέτης 4. Αφορά τη νότια παρειά του Προμαχώνα Β΄.

5. Περιοχή μελέτης 5. Αφορά τη δυτική παρειά του Προμαχώνα Β΄.

6. Περιοχή μελέτης 6. Περιλαμβάνει το μεταπύργιο ανάμεσα 
στον Προμαχώνα Β΄ και τον Προμαχώνα Γ΄.

7. Περιοχή μελέτης 7. Αναφέρεται στο ανάπτυγμα του ημικυ-
κλικού Προμαχώνα Γ΄.

2. Building (“deep”) mortars. Detection and distinction of 
building mortars. Choice of mortar specimen locations for 
analysis.

3. Architectural members in reuse. Locations.
4. Putlog holes. Locations.
5. Cordone. Survey. Documentation. Restoration.

The entire restoration project was divided into separate study 
areas, in order to better organize the recording the documentation 
observations (fig. 33), as follows:

1. Study area 1. Includes the curtain wall between Bastion A 
and Porta Maggiore.

2. Study area 2. Includes the curtain wall between Porta 
Maggiore and Bastion B.

3. Study area 3. Includes the east façade of Bastion B.
4. Study area 4. Includes the south façade of Bastion B.
5. Study area 5. Includes the west façade of Bastion B.
6. Study area 6. Includes the curtain wall between Bastions B 

and C.
7. Study area 7. Includes the cylindrical surface of Bastion C.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1
STUDY AREA 1

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 2
STUDY AREA 2

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 3
STUDY AREA 3

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4
STUDY AREA 4

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 5
STUDY AREA 5
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Εικ. 35.  Ορθοφωτογραφία Μεταπυργίου από Προμαχώνα Α΄έως Porta Maggiore
 (Α. Κουμάντος - Imantosis)
Fig. 35.  Orthophoto of the curtain wall from Bastion A to Porta Maggiore
 (A. Koumantos - Imantosis)

 Όριο σωζόμενης scarpa

  Νοητό όριο προτειχίσματος

 Ασβεστοκονίαμα υψηλής αντοχής με προσμίξεις αδρανών

 Ασβεστοκονίαμα μέτριας αντοχής με προσμίξεις αδρανών

 Μάρτυρες παλαιών κονιαμάτων

Εικ. 34. Ορθοφωτογραφία Μεταπυργίου από Προμαχώνα Α΄έως Porta Maggiore
 (Α. Κουμάντος - Imantosis)
Fig. 34.  Orthophoto of the curtain wall from Bastion A to Porta Maggiore
 (A. Koumantos - Imantosis)
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Πιο αναλυτικά:

1.  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.1.  Επιφανειακά κονιάματα. Περιοχή μελέτης 1. 
 Μεταπύργιο διάστημα από τον Προμαχώνα Α΄ 
 έως την Porta Maggiore

Στην περιοχή μελέτης 1, πραγματοποιήθηκε τόσο μακρο-
σκοπικά, όσο και με μέσα χειρός,  διάκριση των επιφανειακών κο-
νιαμάτων. Εντοπίστηκαν δύο κατηγορίες κονιαμάτων: τα ιστορικά 
και τα νεότερα. Τα ιστορικά, αποτελούνται από ασβεστοκονίαμα 
με προσμίξεις αδρανών και συναντώνται στη σωζόμενη scarpa 
και σε μέρος της τοιχοποιίας πίσω από τη scarpa. Τα νεότερα κο-
νιάματα διαφοροποιούνται σαφώς, καθώς εμπεριέχουν τσιμέντο, 
ως επί το πλείστον λευκό, ενώ εντοπίζεται και αντίστοιχο μαύρο. 
Συναντώνται στο μεσαίο και ανώτερο τμήμα του μεταπυργίου. 
Πιθανολογείται πως πρόκειται για μέρος των εργασιών συντήρη-
σης- αποκατάστασης του Προμαχώνα Α΄, που έλαβαν χώρα κατά 
τους νεότερους χρόνους. 

Κατά τη διαδικασία της μακροσκοπικής παρατήρησης των 
παλαιών - ιστορικών επιφανειακών κονιαμάτων, αλλά και με κρι-
τήριο την ανίχνευση των οικοδομικών φάσεων στην περιοχή με-
λέτης 1, εντοπίστηκαν δύο διαφορετικοί τύποι παλαιών επιφα-
νειακών κονιαμάτων, οι οποίοι και καταγράφηκαν. Πρόκειται για 
ασβεστοκονίαμα υψηλής αντοχής, με προσμίξεις αδρανών στην 
τοιχοποιία πίσω από τη scarpa -το οποίο παραπλεύρως απεικονί-
ζεται με χρώμα κόκκινο- και ασβεστοκονίαμα μέτριας αντοχής, με 
προσμίξεις αδρανών, στην τοιχοποιία της σωζόμενης scarpa -το 
οποίο παραπλεύρως απεικονίζεται με χρώμα μπλε (εικ. 34).

Τα παλαιά επιφανειακά κονιάματα ελέγχθηκαν και αξιολογή-
θηκαν ως ικανά στο μεγαλύτερο μέρος τους, από άποψη αντοχής, 
να διατηρηθούν και να αποτελέσουν μάρτυρες του παλαιού κο-
νιάματος, όπως απεικονίζεται στην παρακείμενη ορθοφωτογρα-
φία, με χρώμα μωβ (εικ. 35).

In detail:

1.  SURFACE MORTARS PER STUDY AREA

1.1.  Surface mortars. Study area 1. 
 Curtain wall between Bastion A and Porta Maggiore

The different surface mortars of study area 1 were identified 
both macroscopically and using manual means. Two categories 
of mortars were thus identified: historic and modern. Historic 
mortars were composed of lime mortar and aggregate, and are 
found on the surviving parts of the scarpa, and part of the vertical 
wall behind the scarpa. Modern mortars are easily distinguished 
from historic ones, as they contain modern cement, in most cases 
white cement, though grey cement also appears. These mortars 
are found on the middle and upper part of the curtain wall. It 
is thought that they must belong to a series of conservation-
restoration interventions on Bastion A that were carried out in 
recent times.

During the process of macroscopic observation of historic 

surface mortars, and also in an attempt to differentiate between 
separate building phases in study area 1, two distinct types of 
historic mortars were identified and catalogued. The first one is a 
lime mortar of high strength, with aggregate, found on the vertical 
wall behind the scarpa - shown in red in the accompanying figure 
- and the surviving scarpa - shown in blue in the accompanying 
figure (fig. 34).

The old surface mortars were tested and largely judged 
as satisfactory in terms of mechanical strength, so they were 
retained as testaments of the historic mortar – shown in purple in 
the accompanying figure (fig. 35).

1.2.  Surface mortars. Study area 2. 
 Curtain wall between Porta Maggiore and Bastion B

The different surface mortars of study area 1 were identified 
both macroscopically and using manual means. Two categories 
of mortars were thus identified in this area as well: historic and 
modern.
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Εικ. 36.  Ορθοφωτογραφία Μεταπυργίου από Porta Maggiore έως Προμαχώνα B΄ (Α. Κουμάντος - Imantosis)
Fig. 36.  Orthophoto of the curtain wall from Porta Maggiore to Bastion B (A. Koumantos - Imantosis)

Εικ. 37.  Ορθοφωτογραφία Μεταπυργίου από Porta Maggiore έως Προμαχώνα B΄(Α. Κουμάντος - Imantosis)
Fig. 37.  Orthophoto of the curtain wall from Porta Maggiore to Bastion B (A. Koumantos - Imantosis)

 Παλαιό κονίαμα υπόλευκου χρώματος

 Παλαιό κονίαμα γκρι χρώματος

Κωδικός: Κ1
Περιγραφή δείγματος: Επιφανειακό κονίαμα
Θέση δειγματοληψίας: Κατώτερο τμήμα τείχους, πίσω από 

τη scarpa
Εύρος κοκκομετρίας: 0-8mm
Σκληρότητα κονιάματος: Σκληρό
Χρώμα κονίας: Μπεζ
Χρώμα αδρανών: Υπόλευκο
Χαρακτηρισμός κονιάματος: Κονίαμα υδραυλικής ασβέστου
Πηγή: Μελέτη ΔΙΤΕΑ

Κωδικός: Κ2
Περιγραφή δείγματος: Επιφανειακό κονίαμα
Θέση δειγματοληψίας: Scarpa Μεταπυργίου Porta Maggiore - 

Προμαχώνας Β΄
Εύρος κοκκομετρίας: 0-4mm
Σκληρότητα κονιάματος: Πάρα πολύ σκληρό
Χρώμα κονίας: Μπεζ
Χρώμα αδρανών: Υπόλευκο, πράσινο, γκρι-πράσινο
Χαρακτηρισμός κονιάματος: Μη υδραυλικό κονίαμα
Πηγή: Μελέτη ΔΙΤΕΑ

Κωδικός: Κ3
Περιγραφή δείγματος: Επιφανειακό κονίαμα
Θέση δειγματοληψίας: Ανώτερο τμήμα τείχους Μεταπυργίου 

Porta Maggiore - Προμαχώνας Β΄
Εύρος κοκκομετρίας: 0-8mm
Σκληρότητα κονιάματος: Σκληρό
Χρώμα κονίας: Μπεζ
Χρώμα αδρανών: Λευκό, κόκκινο, γκρι-πράσινο
Χαρακτηρισμός κονιάματος: Κονίαμα υδραυλικής ασβέστου
Πηγή: Μελέτη ΔΙΤΕΑ

Κωδικός: Κ6
Περιγραφή δείγματος: Επιφανειακό κονίαμα
Θέση δειγματοληψίας: Μεσοπύργιο Porta Maggiore - 

Προμαχώνας Β΄
Εύρος κοκκομετρίας: 0-8mm
Σκληρότητα κονιάματος: -
Χρώμα κονίας: Μπεζ
Χρώμα αδρανών: Λευκό, κόκκινο, γκρι-πράσινο, μπεζ
Χαρακτηρισμός κονιάματος: Κονίαμα υδραυλικής ασβέστου
Πηγή: Μελέτη ΔΙΤΕΑ



59

1.2.  Επιφανειακά κονιάματα. Περιοχή μελέτης 2. 
 Μεταπύργιο διάστημα από την Porta Maggiore 
 έως τον Προμαχώνα Β΄ 

Στην περιοχή μελέτης 2, πραγματοποιήθηκε τόσο μακρο-
σκοπικά, όσο και με μέσα χειρός,  διάκριση των επιφανειακών κο-
νιαμάτων. Εντοπίστηκαν και εδώ, δύο κατηγορίες επιφανειακών 
κονιαμάτων: τα νεότερα και τα ιστορικά.

Τα νεότερα κονιάματα, εντοπίζονται σποραδικά σε όλη την 
έκταση του κυρίως τείχους, ενώ διαφοροποιούνται σαφώς από τα 
αντίστοιχα ιστορικά, λόγω των προσμίξεων τους με τσιμεντοειδή. 
Θεωρείται ότι πρόκειται για ένα κονίαμα που εφαρμόστηκε κατά τις 
εργασίες στερέωσης που έλαβαν χώρα το 1983 και πιθανόν το 1986. 

Τα παλαιά, αποτελούνται από κονίαμα υπόλευκου, και γκρι-
ζωπού χρώματος με προσμίξεις αδρανών, χωρίς χρήση τσιμέ-
ντου. Εντοπίζονται κυρίως στο τμήμα της scarpa που σώζεται, 
καθώς και στο άνω δυτικό τμήμα του μεταπυργίου. Εστιάζοντας 
περισσότερο, εντοπίζουμε τους δύο διαφορετικούς τύπους πα-
λαιών επιφανειακών κονιαμάτων. Πρόκειται για ασβεστοκονίαμα 

με προσμίξεις αδρανών, το οποίο απεικονίζεται με πράσινο χρώ-
μα, και για κονίαμα γκριζωπού χρώματος με προσμίξεις αδρανών 
το οποίο απεικονίζεται με μωβ χρώμα (εικ. 36).

Ακολούθως, κρίθηκε απαραίτητη η απομόνωση αντιπροσω-
πευτικών δειγμάτων επιφανειακών κονιαμάτων, προκειμένου να 
αποσταλούν σε εξειδικευμένο εργαστήριο του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού προς ανάλυση.

Οι θέσεις δειγματοληψίας των κονιαμάτων στην περιοχή με-
λέτης 1, επιλέχθηκαν με κριτήρια αφενός τη διαφορετική σύστα-
ση και το διαφορετικό χρώμα των κονιαμάτων που εντοπίστηκαν 
μακροσκοπικά, αφετέρου τις διαφορετικές οικοδομικές φάσεις 
που ανιχνεύτηκαν (εικ. 37). Έτσι προέκυψαν τα παρακάτω: 

Θέση K1. Απομονώθηκε δείγμα επιφανειακού κονιάματος από το 
κατώτερο κατακόρυφο τμήμα του  μεταπυργίου, πίσω από 
τη scarpa, το οποίο φαίνεται να αποτελείται από ασβεστοκο-
νίαμα με προσμίξεις αδρανών. 

Θέση K2. Απομονώθηκε δείγμα επιφανειακού κονιάματος από την 
scarpa του μεταπυργίου. Πρόκειται για ασβεστοκονίαμα με 

Modern mortars appear sporadically throughout the surface 
of the main wall, and are easily distinguished from historic mortars 
due to their use of modern cement. It is assumed that they can 
be attributed to a series of consolidation interventions that were 
carried out in 1983, and possibly also 1986.

Historic mortars are composed of an off-white binding 
mortar, and greyish aggregate, without any trace of modern 
cement. These are found mostly in the surviving part of the 
scarpa, as well as the west side of the curtain wall. A more detailed 
examination showed that two separate types of historic surface 
mortar are found in these areas, namely a lime mortar with 
aggregate that is shown in green in the accompanying figure, and 
a greyish mortar with aggregate shown in purple (fig. 36).

Representative samples of both surface mortars were 
collected, in order to be sent to a specialized Ministry of Culture 
and Tourism laboratory for further analysis.

The specific positions where mortar samples were 
collected in this study were selected, first, according to the 

different compositions and colors that the mortars presented 
macroscopically, and second, according to the different building 
phases that could be detected in the masonry (fig. 37), as follows:

Position K1. A surface mortar sample was collected from the 
lower vertical part of the curtain wall behind the scarpa; the 
sample appears to consist of lime mortar and aggregate.

Position K2. A surface mortar sample was collected from the 
curtain wall scarpa. It appears to consist of lime mortar 
and aggregate. The masonry of the scarpa belongs to a 
subsequent building phase.

Position K3. A surface mortar sample was collected from the 
upper part of the curtain wall. It consists of lime mortar and 
aggregate.

Position K6. A surface mortar sample was collected from the upper 
part of the curtain wall adjacent to Bastion B on the east. It 
appears to consist of greyish lime mortar and aggregate.

These surface mortar samples were then sent to the 
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Εικ. 38.  Ορθοφωτογραφία Μεταπυργίου από Porta Maggiore έως Προμαχώνα B΄
 (Α. Κουμάντος - Imantosis)
Fig. 38.  Orthophoto of the curtain wall from Porta Maggiore to Bastion B
 (A. Koumantos - Imantosis)

Εικ. 39.  Ορθοφωτογραφία νότιας όψης Προμαχώνα B΄
 (Α. Κουμάντος - Imantosis)
Fig. 39.  Orthophoto of the south façade of Bastion B
 (A. Koumantos - Imantosis)

 Μάρτυρες παλαιών κονιαμάτων

 Παλαιό κονίαμα υπόλευκου χρώματος

 Παλαιό κονίαμα γκρι χρώματος

 Παλαιό κονίαμα υποκίτρινου χρώματος

Κωδικός: Κ4
Περιγραφή δείγματος: Επιφανειακό κονίαμα
Θέση δειγματοληψίας: Scarpa Προμαχώνα Β΄
Εύρος κοκκομετρίας: 0-4mm
Σκληρότητα κονιάματος: Εύθρυπτο
Χρώμα κονίας: Μπεζ
Χρώμα αδρανών: Λευκό, γκρι-πράσινο
Χαρακτηρισμός κονιάματος: Ασβεστιτικό κονίαμα 
Πηγή: Μελέτη ΔΙΤΕΑ

Κωδικός: Κ5
Περιγραφή δείγματος: Επιφανειακό κονίαμα
Θέση δειγματοληψίας: Ανώτερο τμήμα Προμαχώνα Β΄
Εύρος κοκκομετρίας: 0-8mm
Σκληρότητα κονιάματος: -
Χρώμα κονίας: Μπεζ-ροζ
Χρώμα αδρανών: Λευκό, κόκκινο, γκρι-πράσινο, μπεζ
Χαρακτηρισμός κονιάματος: Κονίαμα υδραυλικής ασβέστου
Πηγή: Μελέτη ΔΙΤΕΑ
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προσμίξεις αδρανών. Η τοιχοποιία της scarpa αποτελεί μετα-
γενέστερη οικοδομική φάση.

Θέση K3. Απομονώθηκε δείγμα επιφανειακού κονιάματος από το 
ανώτερο τμήμα του τείχους του μεταπυργίου. Πρόκειται για 
ασβεστοκονίαμα με προσμίξεις αδρανών. 

Θέση K6. Απομονώθηκε δείγμα επιφανειακού κονιάματος από το 
ανώτερο τμήμα της τοιχοποιίας που γειτνιάζει ανατολικά με 
τον Προμαχώνα Β΄. Πρόκειται για κονίαμα γκριζωπού χρώ-
ματος με προσμίξεις αδρανών. 

Ακολούθως τα δείγματα αυτά επιφανειακών κονιαμάτων συ-
σκευάστηκαν κατάλληλα και απεστάλησαν στη Διεύθυνση Τεχνι-
κών Ερευνών Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού προς ανάλυση και εργαστηριακές δοκιμές. Η μελέτη που 
εκπονήθηκε από τις κκ. Ουρανία Τσερπέλη, χημικό μηχανικό, Σταυ-
ρούλα Ψυχογιοπούλου, γεωλόγο και Σταυρούλα Μιχαλοπούλου, 
συντηρήτρια έργων τέχνης, παραδόθηκε σε αναλυτικό τεύχος στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου και αφορούσε ορυκτολογικό και χημι-
κό χαρακτηρισμό όλων των εγκεκριμένων δειγμάτων κονιαμάτων. 

Η διεξαγωγή των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 
των υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης, 
κκ. Ελευθέριου Ιωαννίδη, Χρήστου Γρούμπα, Αναστάσιου Κορδού-
λα και Βασιλικής Παπαμεντζελοπούλου.

Κατά τις εργασίες αποκατάστασης του μεταπυργίου αυτού, 
το τμήμα με το ιστορικό κονίαμα ελέγχθηκε εκτενώς με μέσα χει-
ρός και  αξιολογήθηκε, ως ικανό στο μεγαλύτερο μέρος του, από 
άποψη αντοχής, να αποτελέσει μάρτυρα του παλαιού κονιάμα-
τος, όπως παρουσιάζεται στην παρακείμενη ορθοφωτογραφία, 
με χρώμα μωβ (εικ. 38). 

1.3.  Επιφανειακά κονιάματα. Περιοχή μελέτης 3. 
 Ανατολική όψη Προμαχώνα Β΄

Στην περιοχή μελέτης 3, διενεργήθηκε αντίστοιχα μακρο-
σκοπική διάκριση των επιφανειακών κονιαμάτων αρμολογήμα-
τος. Διαφάνηκε πως στην ανατολική πλευρά του Προμαχώνα Β΄, 
είχε διατηρηθεί σχεδόν εξολοκλήρου το ιστορικό επιφανειακό 
κονίαμα (εικ. 39). 

Directorate for Technical Research on Restoration of the Ministry 
of Culture and Tourism for further laboratory analysis and testing. 
The new mortar compositions were designed by chemical 
engineer Ourania Tserpeli, geologist Stavroula Psychogiou, and 
conservator Stavroula Michalopoulou. The mortar analysis and 
design proposal was submitted to the Ephorate of Antiquities 
of Chios, and included mineralogy and chemical analysis 
and identification of all collected samples. Employees of the  
Directorate, Eleftherios Ioannidis, Christos Groumpas, Kordoula 
Anastasiou, and Vasiliki Papamentzelopoulou also participated in 
the mortar analysis and testing. 

During the restoration project, historic mortars of the this 
part of the curtain wall were extensively checked using manual 
methods, and were mostly judged as satisfactory, in terms of 
mechanical strength; they were, thus, preserved as testament to 
the historic mortar, as shown in the accompanying figure (fig. 38).

1.3.  Surface mortars. Study area 3. 
 East façade of Bastion B

The surface mortars of study area 3 were also identified 
both macroscopically and using manual means; it became clear 
that the east façade of Bastion B had retained, almost entirely, its 
original historic surface mortar (fig. 39).

1.4.  Surface mortars. Study area 4. 
 South façade of Bastion B

During the restoration of Bastion B, it was noted that the old 
south façade surface mortars were preserved almost entirely. 

Macroscopic examination of these old surface mortars, but 
also testing by manual means showed that there are, in fact, 
three distinct surface mortars on this façade. First, a lime mortar 
with aggregate, second, a greyish mortar, and third an off-yellow 
mortar with aggregate. 
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Εικ. 40.  Ορθοφωτογραφία Μεταπυργίου από Προμαχώνα B΄ έως Προμαχώνα Γ΄
  (Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Εργαστήριο φωτογραμμετρίας, επιστ. υπεύθυνος Α. Γεωργόπουλος, 2018)
Fig. 40. Orthophoto of the curtain wall from Bastion B to Bastion C
 (School of Topographers Engineers of the NTUA, A. Georgopoulos)

Εικ. 41.  Ορθοφωτογραφία Μεταπυργίου από Προμαχώνα B΄ έως Προμαχώνα Γ΄
  (Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Εργαστήριο φωτογραμμετρίας, επιστ. υπεύθυνος Α. Γεωργόπουλος, 2018)
Fig. 41.  Orthophoto of the curtain wall from Bastion B to Bastion C
 (School of Topographers Engineers of the NTUA, A. Georgopoulos)

 Παλαιό κονίαμα στο κυρίως τείχος

 Παλαιό κονίαμα στη scarpa

 Μάρτυρες παλαιών κονιαμάτων
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1.4. Επιφανειακά κονιάματα. Περιοχή μελέτης 4. 
 Νότια όψη Προμαχώνα Β΄

Κατά τις εργασίες αποκατάστασης του Προμαχώνα Β΄, παρατη-
ρήθηκε πως τα επιφανειακά κονιάματα της νότιας όψης είναι εξολο-
κλήρου παλαιά. 

Βάσει της μακροσκοπικής παρατήρησης των παλαιών αυτών 
επιφανειακών κονιαμάτων, αλλά και ελέγχου με μέσα χειρός, διαπι-
στώθηκε η ύπαρξη τριών διαφορετικών τύπων. Πρόκειται για ασβε-
στοκονίαμα με προσμίξεις αδρανών, για κονίαμα γκριζωπού χρώμα-
τος και για κονίαμα υποκίτρινου χρώματος με  προσμίξεις αδρανών. 

Οι θέσεις δειγματοληψίας των επιφανειακών κονιαμάτων προς 
ανάλυση στη νότια παρειά του Προμαχώνα Β΄, επιλέχθηκαν με κρι-
τήρια αφενός τη διαφορετική σύσταση των κονιαμάτων που εντο-
πίστηκε μακροσκοπικά, αφετέρου τις διαφορετικές οικοδομικές φά-
σεις που ανιχνεύτηκαν. Ως εκ τούτου, προέκυψαν οι θέσεις Κ4 και Κ5. 
Η θέση Κ4, αφορούσε σε δείγμα επιφανειακού κονιάματος, πιθανόν 
ασβεστοκονιάματος, με προσμίξεις αδρανών, από την περιοχή της 
scarpa του Προμαχώνα Β΄. Η Θέση Κ5, αφορούσε σε δείγμα επιφα-

νειακού κονιάματος από την τοιχοποιία του ανώτερου τμήματος της 
νότιας πλευράς του Προμαχώνα Β΄. Μακροσκοπικά, διαπιστώθη-
κε ότι πρόκειται για κονίαμα υποκίτρινου χρώματος με προσμίξεις 
αδρανών. 

Ακολούθως τα δείγματα Κ4 και Κ5, συσκευάστηκαν κατάλλη-
λα και απεστάλησαν στη Διεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλω-
σης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς ανάλυση. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται επιγραμματικά στην 
εικόνα 39.

1.5.  Επιφανειακά κονιάματα. Περιοχή μελέτης 5. 
 Δυτική όψη Προμαχώνα Β΄

Στη δυτική όψη του Προμαχώνα Β΄, ένα μεγάλο μέρος των 
επιφανειακών κονιαμάτων δεν υφίσταται πια, ενώ όσα εξακολου-
θούν να σώζονται είναι κατά κύριο λόγο σαθρά. Όλα τα επιφα-
νειακά κονιάματα που σώζονται, περιορισμένα σε έκταση, είναι 
ιστορικά, χρώματος υπόλευκου και καλύπτουν την επιφάνεια των 
λίθων της τοιχοποιίας.  

Mortar sample collection positions on the south façade of 
Bastion B were selected according to the different types of mortar 
composition detected on its, and according to the different 
building phases that can be discerned. Thus, positions K4 and K5 
were selected. Position K4, on the scarpa of Bastion B, produced 
a surface mortar sample that is possibly a lime mortar with 
aggregate. Position K5, on the upper part of Bastion B, produced 
a separate surface mortar sample, that macroscopically appears 
to consist of and off-yellow mortar with aggregate.

Mortar samples K4 and K5, were also sent to the Directorate 
for Technical Research on Restoration for further analysis. The 
results of this analysis are displayed in short in the accompanying 
figure (fig. 39).

1.5.  Surface mortars. Study area 5. 
 West façade of Bastion B

On the west façade of Bastion B, a large part of the surface 
mortars have not been preserved, while the ones that do are highly 

unsound. The few historic mortars that have been preserved have 
an off-white color, and coat the faces of the masonry stones.

1.6.  Surface mortars. Study area 6. 
 Curtain wall between Bastions B and C

The surface mortars of the scarpa of the curtain wall between 
Bastions B and C are quite different than those found on the upper 
part of the wall. Careful examination showed that a large part 
of the surface mortars of the scarpa are not preserved, while in 
the upper part of the wall, a uniform surface mortar is preserved 
throughout. These two mortars are shown in the accompanying 
figure (fig. 40) in yellow, for the scarpa mortar, and red, for the 
upper part mortar, respectively.

The old, historic mortars of both the scarpa, and the upper 
part of the wall were extensively tested using manual means. It 
was thus ascertained that the old surface mortar on the scarpa 
retained a strength that would allow it to be preserved as 
testament to the historic mortars of this part of the wall. On the 
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 Παλαιό κονίαμα στο κυρίως τείχος

 Παλαιό κονίαμα στη scarpa

 Μάρτυρες παλαιών κονιαμάτων
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Εικ. 42.  Ορθοφωτογραφία Προμαχώνα Γ΄σε ανάπτυγμα
  (Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Εργαστήριο φωτογραμμετρίας, επιστ. υπεύθυνος Α. Γεωργόπουλος, 2018)
Fig. 42.  Orthophoto of Bastion C developed cylindrical surface
 (School of Topographers Engineers of the NTUA, A. Georgopoulos)

 Παλαιό κονίαμα στις πολεμίστρες

 Παλαιό κονίαμα στον Προμαχώνα
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1.6.  Επιφανειακά κονιάματα. Περιοχή μελέτης 6. 
 Μεταπύργιο μεταξύ Προμαχώνα Β΄ και Προμαχώνα Γ΄

Στο μεταπύργιο μεταξύ Προμαχώνα Β΄ και Γ΄, τα επιφανειακά 
κονιάματα διαφοροποιούνται σε αυτά της περιοχής της scarpa, και 
του ανώτερου τμήματος της τοιχοποιίας. Κατόπιν ενδελεχούς ελέγ-
χου, διαπιστώθηκε πως στην περιοχή της scarpa, ένα μεγάλο μέρος 
των επιφανειακών κονιαμάτων δεν σώζεται, ενώ στο άνω τμήμα 
της τοιχοποιίας σώζεται ένα ενιαίο επιφανειακό κονίαμα, σχεδόν 
εξ΄ ολοκλήρου. Στο σχέδιο της εικ. 40 απεικονίζονται με κίτρινο 
χρώμα τα επιφανειακά κονιάματα που σώζονται στη scarpa, και με 
κόκκινο, τα αντίστοιχα του άνω τμήματος του μεταπυργίου. 

Το τμήμα με το παλαιό- ιστορικό κονίαμα, ελέγχθηκε εκτε-
νώς με μέσα χειρός, τόσο στην περιοχή της scarpa, όσο και στο 
κυρίως τείχος του μεταπυργίου. Διαφάνηκε πως το παλαιό επιφα-
νειακό κονίαμα της scarpa διατηρούσε την απαιτούμενη αντοχή 
ώστε να αποτελέσει μάρτυρα του ιστορικού κονιάματος. Αντιθέ-
τως στο άνω τμήμα του τείχους, το μεγαλύτερο μέρος των επιφα-
νειακών παλαιών κονιαμάτων ήταν σαθρό και κατά τις εργασίες 

αποκατάστασης καθαιρέθηκε. Στην ορθοφωτογραφία της εικ. 41 
απεικονίζονται με χρώμα μωβ τα τμήματα των επιφανειακών κο-
νιαμάτων του μεταπυργίου αυτού, που διατηρήθηκαν ως μάρτυ-
ρες των παλαιών. 

1.7.  Επιφανειακά κονιάματα. Περιοχή μελέτης 7. 
 Προμαχώνας Γ΄

Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο των επιφανειακών κονιαμά-
των του Προμαχώνα Γ΄, εντοπίστηκε ένας ενιαίος τύπος ιστορικού 
κονιάματος σε όλη την έκταση του πύργου. Οι ανώτερες περιοχές 
στις οποίες αναπτύσσονται οι πολεμίστρες, διαφοροποιούνται 
εμφανώς, καθώς είναι δομημένες με λίθο Θυμιανών Χίου και εκτι-
μάται ότι αποτελούν μεταγενέστερη οικοδομική φάση και συνε-
πώς φέρουν νεότερο κονίαμα (εικ. 42).

contrary, the majority of surface mortars on the upper part of the 
wall were found to be unsound and crumbling, and these were 
removed during the restoration project. The surface mortars of 
this part of the curtain wall that were preserved as testament 
to historic mortars are shown in purple in the accompanying 
orthophoto (fig. 41).

1.7.  Surface mortars. Study area 7. 
 Bastion C

A macroscopic examination of the surface mortars of Bastion 
C showed that they consist of a single historic mortar that is 
encountered on the entire surface of the bastion. The part of the 
bastion that is clearly different is the area of the battlements and 
crenellations, as they are made of Thymiana stone, and they are, 
thus, assumed to belong to a subsequent building phase, as is 
their surface mortar (fig.42).

2.  BUILDING MORTARS (“DEEP POINTING MORTARS”)

The building, or deep pointing, mortars of each separate 
study area were also meticulously checked using manual means, 
in order to identify the primary types of building mortars. The 
results of these tests showed the following:

2.1.  Building mortars. Study area 1. 
 Curtain wall between Bastion A and Porta Maggiore

Two types of historic building mortars, and another two 
types of modern mortars were identified in study area 1. The 
greatest part of the curtain wall preserves an off-white, historic 
mortar with aggregate, shown in yellow in the accompanying 
figure. A greyish, historic mortar with small-size particle 
aggregate, is found on the upper part of the curtain wall, just 
below the cordone. Modern mortars, one with a grey color, with 
admixtures of modern grey cement, and another one, off-white 
in color with modern white cement admixtures, were sporadically 
encountered on the middle and upper part of the curtain wall. 
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Εικ. 43.  Ορθοφωτογραφία Μεταπυργίου από Porta Maggiore έως Προμαχώνα B΄
 (Α. Κουμάντος - Imantosis)
Fig. 43.  Orthophoto of the curtain wall from Porta Maggiore to Bastion B
 (A. Koumantos - Imantosis)

Εικ. 44.  Ορθοφωτογραφία Μεταπυργίου από Porta Maggiore έως Προμαχώνα B΄ (Α. Κουμάντος - Imantosis)
Fig. 44.  Orthophoto of the curtain wall from Porta Maggiore to Bastion B  (A. Koumantos - Imantosis)

 Παλαιό κονίαμα γκρι χρώματος

 Παλαιό κονίαμα υπόλευκου χρώματος

 Παλαιό κονίαμα γκρι χρώματος

 Παλαιό κονίαμα υποκίτρινου χρώματος

 Παλαιό κονίαμα υπόλευκου χρώματος

 Παλαιό κονίαμα υποκίτρινου χρώματος

 Παλαιό κονίαμα υπόλευκου χρώματος

 Παλαιό κονίαμα γκρι χρώματος

Κωδικός: ΚΔ2
Περιγραφή δείγματος: Βαθύ κονίαμα
Θέση δειγματοληψίας: Κατώτερο τμήμα Μεσοπυργίου Porta 

Maggiore - Προμαχώνας Β΄
Εύρος κοκκομετρίας: 0-8mm
Σκληρότητα κονιάματος: Πολύ σκληρό
Χρώμα κονίας: Μπεζ
Χρώμα αδρανών: Λευκό, γκρι-πράσινο, κόκκινο
Χαρακτηρισμός κονιάματος: Ασβεστιτικό κονίαμα 
Πηγή: Μελέτη ΔΙΤΕΑ

Κωδικός: ΚΔ4
Περιγραφή δείγματος: Βαθύ κονίαμα
Θέση δειγματοληψίας: Κατώτερο τμήμα τείχους, πίσω από 

την scarpa
Εύρος κοκκομετρίας: 0-8mm
Σκληρότητα κονιάματος: Σκληρό
Χρώμα κονίας: Μπεζ
Χρώμα αδρανών: Υπόλευκο
Χαρακτηρισμός κονιάματος: Κονίαμα υδραυλικής ασβέστου
Πηγή: Μελέτη ΔΙΤΕΑ
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2.  ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣ ("ΒΑΘΙΑ") 

Προκειμένου να εντοπιστούν οι επικρατέστεροι τύποι των 
κονιαμάτων δομής, σε κάθε περιοχή μελέτης πραγματοποιήθηκε 
τόσο μακροσκοπική παρατήρηση όσο και ενδελεχής έλεγχος με 
μέσα χειρός. Ως εκ τούτου, η μελέτη κατέληξε στις εξής παρατη-
ρήσεις, ανά περιοχή μελέτης: 

2.1.  Κονιάματα Δομής. Περιοχή μελέτης 1. 
 Μεταπύργιο μεταξύ Προμαχώνα Α΄ και Porta Maggiore 

Στην περιοχή μελέτης 1, εντοπίστηκαν δύο τύποι ιστορικών 
κονιαμάτων δομής και δύο νεότεροι, αντίστοιχα. Στη μεγαλύτε-
ρη έκταση του μεταπυργίου κυριαρχεί παλαιό κονίαμα υπόλευ-
κου χρώματος, με προσμίξεις αδρανών, το οποίο απεικονίζεται με 
κίτρινο χρώμα. Στο άνω τμήμα του μεταπυργίου- ακριβώς κάτω 
από το cordone- ανατολικά της Porta Maggiore, επικρατεί παλαιό 
κονίαμα γκρι χρώματος, με προσμίξεις αδρανών μικρής κοκκο-
μετρίας. Σποραδικά στο μεσαίο και άνω τμήμα του μεταπυργί-
ου, εντοπίστηκαν νεότερα κονιάματα, αφενός γκρι χρώματος, με 

προσμίξεις μαύρου τσιμέντου, αφετέρου υπόλευκου χρώματος 
με προσμίξεις λευκού τσιμέντου.  

2.2. Κονιάματα Δομής. Περιοχή μελέτης 2. 
 Μεταπύργιο διάστημα από την Porta Maggiore 
 έως τον Προμαχώνα Β΄ 

Στην περιοχή μελέτης 2, εντοπίστηκαν οκτώ διαφορετικοί 
τύποι «βαθέων» κονιαμάτων, βάσει των διαφορετικών χρωμάτων, 
κοκκομετρίας και σύστασης που παρουσίασαν μακροσκοπικά 
(εικ. 43). Σε όλη την έκταση της scarpa που σώζεται, συναντά-
ται ιστορικό κονίαμα γκρι χρώματος, με προσμίξεις αδρανών, το 
οποίο απεικονίζεται με πράσινο χρώμα. Εστιάζοντας στην περι-
οχή πίσω από τη scarpa, εντοπίζεται στο κάτω τμήμα της τοιχο-
ποιίας ιστορικό κονίαμα υπόλευκου χρώματος, με προσμίξεις 
αδρανών -απεικονίζεται με μπλε χρώμα- ενώ  στο άνω τμήμα της 
τοιχοποιίας, παλαιό κονίαμα γκρι χρώματος, με προσμίξεις αδρα-
νών και απεικονίζεται με κόκκινο χρώμα. Στο ανώτερο επικλινές 
τμήμα του μεταπυργίου, κυριαρχεί ιστορικό κονίαμα υποκίτρινου 

2.2.  Building mortars. Study area 2. 
 Curtain wall between Porta Maggiore and Bastion B

Eight different types of building mortars, each with 
different color, aggregate particle size and composition, were 
macroscopically identified in study area 2. (fig. 43). Throughout the 
surviving portion of the scarpa, a grey historic building mortar with 
aggregate is found, shown in the accompanying figure in green. 
Looking at the area behind the scarpa in detail, an off-white mortar 
with aggregate on the lower part of the masonry - shown in blue - 
and another grey mortar with aggregate on the upper part - shown 
in red - were identified. On the upper, inclined part of the curtain 
wall an off-yellow historic mortar with aggregate - shown in yellow - 
is found in the greater part of it. Moving on to the part of the curtain 
wall that forms a corner, adjacent to Bastion B, one encounters four 
distinct types of historic building mortars. Moving from bottom 
to top, these are historic mortars of off-white, off-yellow, and grey 
color, all with aggregate, shown in the accompanying figure in 
white, purple, orange and blue respectively.

Historic building mortar sample collection positions on the 
curtain wall between Porta Maggiore and Bastion Β were selected, 
first, according to a macroscopic examination of the mortars, 
and second, according to the separate building phases that were 
identified in this study area. Thus, positions KD2 and KD4 were 
selected, as shown in fig. 44. In position KD2, a mortar sample was 
taken from the lower part of the curtain wall, behind the scarpa, 
and in position KD4, a mortar sample was taken from the upper 
part of the curtain wall.

Both building mortar samples were sent to the Directorate for 
Technical Research on Restoration for further laboratory analysis 
and tests.  

2.3.  Building mortars. Study area 3. 
 East façade of Bastion B

On the east façade of Bastion B, three types of historic building 
mortars, of off-white, off-yellow, and grey color, with aggregate 
were identified, as shown in the accompanying orthophotos in 
white, purple, and blue, respectively (fig. 45).
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Εικ. 45.  Ορθοφωτογραφία ανατολικής όψης Προμαχώνα B΄
 (Α. Κουμάντος - Imantosis)
Fig. 45.  Orthophoto of the east façade of Bastion B
 (A. Koumantos - Imantosis)

Εικ. 46.  Αποτύπωση κυκλικού ανοίγματος στην ανατολική όψη του Προμαχώνα B΄
 (Θ.-Ν. Γαλάτουλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός)
Fig. 4.:  Circular opening on the east façade of Bastion B
 (Τ.-N. Galatoula, Architect Engineer)
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 Παλαιό κονίαμα υπόλευκου χρώματος

 Παλαιό κονίαμα υποκίτρινου χρώματος

 Παλαιό κονίαμα γκρι χρώματος
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χρώματος, με προσμίξεις αδρανών, το οποίο απεικονίζεται με 
κίτρινο χρώμα. Προχωρώντας στο τμήμα του μεταπυργίου που 
σχηματίζει γωνία και γειτνιάζει ανατολικά με τον Προμαχώνα Β΄, 
συναντώνται τέσσερις διαφορετικοί τύποι κονιαμάτων δομής. 
Εντοπίζοντας τους από κάτω προς τα πάνω, πρόκειται για ιστορι-
κά κονιάματα, υπόλευκου, υποκίτρινου, και γκρι χρώματος, όλα με 
προσμίξεις αδρανών, που απεικονίζονται στο σχέδιο με χρώματα 
λευκο, μωβ, πορτοκαλί και κυανό, αντίστοιχα. 

Οι θέσεις δειγματοληψίας των κονιαμάτων δομής στο μετα-
πύργιο μεταξύ Porta Maggiore και Προμαχώνα Β΄, επιλέχθηκαν 
με κριτήρια αφενός τη μακροσκοπική διάκριση των κονιαμάτων, 
όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω, αφετέρου τις διαφορετικές 
οικοδομικές φάσεις που ανιχνεύτηκαν στην εν λόγω περιοχή με-
λέτης Έτσι προέκυψαν ως επικρατέστερες οι θέσεις ΚΔ2 και ΚΔ4, 
όπως αυτές αποδίδονται στην εικ. 44. Πιο συγκεκριμένα στη θέση 
ΚΔ2, το δείγμα κονιάματος δομής απομονώθηκε από το κατώτε-
ρο τμήμα του τείχους του μεταπυργίου, πίσω από τη scarpa, ενώ 
στη θέση ΚΔ4, το δείγμα κονιάματος δομής αφαιρέθηκε από το 
ανώτερο τμήμα του τείχους του μεταπυργίου. 

Τα δύο δείγματα κονιαμάτων δομής συσκευάστηκαν και 
απεστάλησαν στη Διεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για ανάλυση και ερ-
γαστηριακές δοκιμές. 

2.3.  Κονιάματα Δομής. Περιοχή μελέτης 3. 
 Ανατολική όψη Προμαχώνα Β΄

Στην ανατολική πλευρά του Προμαχώνα Β, εντοπίστηκαν 
τρεις τύποι ιστορικών κονιαμάτων δομής, υπόλευκου, υποκίτρι-
νου και γκρι χρώματος, όλα με προσμίξεις αδρανών. Στην ορ-
θοφωτογραφία απεικονίζονται με χρώμα λευκό, μωβ και κυανό, 
αντίστοιχα (εικ. 45). Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαίρεσης 
των σαθρών κονιαμάτων στην ανατολική παρειά του Προμαχώ-
να Β΄, εντοπίστηκε κυκλικό άνοιγμα στην τοιχοποιία, το οποίο και 
αποτυπώθηκε (εικ. 46).

During the removal of unsound mortars from the east 
façade of Bastion B, a circular opening was revealed, and was 
documented in a measured drawing (fig. 46).

2.4.  Building mortars. Study area 4. 
 South façade of Bastion B

In the south façade of Bastion B, three types of historic building 
mortars were identified, namely one of off-yellow color with 
aggregate, found on the upper part fo the vertical wall of Bastion B, 
one of off-white color with aggregate, found on the south part of 
the scarpa of Bastion B and in the area to the east, and one of off-
white color, encountered in the lower part of the vertical wall of the 
Bastion B. These mortars are shown in the accompanying figure in 
green, white and purple, respectively (fig. 47).

Historic building mortar sample collection positions were 
selected, first, according to a macroscopic examination of the 
mortars, and second, according to the separate building phases 
that were identified in this study area. Thus, sample positions KD1, 

for the scarpa building mortar, and KD3, for the building mortar of 
the upper part of the south façade of Bastion B were selected. The 
building mortar samples were sent to the Directorate for Technical 
Research on Restoration of the Ministry of Culture and Tourism for 
further laboratory analysis.

Apart from the mineralogy and chemical analysis and 
identification of all collected historic mortar samples that were 
carried out by the Directorate for Technical Research on Restoration 
of the Ministry of Culture and Tourism at the request of the Ephorate 
of Antiquities of Chios, the former also designed new mortar 
composition for the restoration project. Based on the laboratory 
analysis and tests, the compatibility (similar materials, comparable 
physic-chemical characteristics) that must be ensured between 
historic and new mortars, the building material of the existing 
masonry, and the particular microclimate of the monument, a new 
building and another surface pointing composition were designed. 
The new compositions display improved mechanical properties in 
comparison to the historic samples and were used in the areas that 
were restored.
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Εικ. 47.  Ορθοφωτογραφία νότιας όψης Προμαχώνα B΄
 (Α. Κουμάντος - Imantosis)
Fig. 47.  Orthophoto of the south façade of Bastion B
 (A. Koumantos - Imantosis)

 Παλαιό κονίαμα υποκίτρινου χρώματος

 Παλαιό κονίαμα υπόλευκου χρώματος

 Παλαιό κονίαμα υποκίτρινου χρώματος

Κωδικός: ΚΔ1
Περιγραφή δείγματος: Βαθύ κονίαμα (δομής)
Θέση δειγματοληψίας: Κατώτερο τμήμα Προμαχώνα Β΄
Εύρος κοκκομετρίας: 0-8mm
Σκληρότητα κονιάματος: -
Χρώμα κονίας: Μπεζ
Χρώμα αδρανών: Λευκό, γκρι-πράσινο, κόκκινο
Χαρακτηρισμός κονιάματος: Ασβεστιτικό κονίαμα 
Πηγή: Μελέτη ΔΙΤΕΑ

Κωδικός: ΚΔ3
Περιγραφή δείγματος: Βαθύ κονίαμα (δομής)
Θέση δειγματοληψίας: Ανώτερο τμήμα Προμαχώνα Β΄
Εύρος κοκκομετρίας: 0-8mm
Σκληρότητα κονιάματος: -
Χρώμα κονίας: Μπεζ
Χρώμα αδρανών: Λευκό, κόκκινο, γκρι-πράσινο, κόκκινο
Χαρακτηρισμός κονιάματος: Ασβεστιτικό κονίαμα
Πηγή: Μελέτη ΔΙΤΕΑ
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2.4. Κονιάματα Δομής. Περιοχή μελέτης 4. 
 Νότια όψη Προμαχώνα Β΄

Στη νότια πλευρά του Προμαχώνα Β΄, εντοπίστηκαν οι τρεις 
κατηγορίες ιστορικών κονιαμάτων δομής, υποκίτρινου χρώματος, 
με προσμίξεις αδρανών, το οποίο συναντάται στο άνω τμήμα της 
κατακόρυφης τοιχοποιίας του Προμαχώνα Β΄, υπόλευκου χρώμα-
τος με προσμίξεις αδρανών, το οποίο συναντάται στο νότιο τμή-
μα της scarpa του Προμαχώνα Β και επεκτείνεται ανατολικά και 
υποκίτρινου χρώματος, το οποίο συναντάται στο κάτω τμήμα της 
κατακόρυφης τοιχοποιίας του Προμαχώνα Β΄. Τα παραπάνω απει-
κονίζονται στο σχέδιο με χρώμα πράσινο, λευκό και μωβ, αντί-
στοιχα (εικ. 47). 

Οι θέσεις δειγματοληψίας επιλέχθηκαν με κριτήρια αφενός τη 
μακροσκοπική διάκριση των κονιαμάτων, όπως αυτά εντοπίστηκαν, 
αφετέρου τις διαφορετικές οικοδομικές φάσεις που ανιχνεύτηκαν 
στην εν λόγω περιοχή μελέτης. Ως εκ τούτου, προέκυψαν οι θέσεις 
ΚΔ1, για το κονίαμα δομής που προέρχεται από τη scarpa και ΚΔ3, 
για το κονίαμα δομής από το άνω τμήμα του νότιου τοίχου του Προ-

μαχώνα Β΄. Τα δύο δείγματα κονιαμάτων δομής απεστάλησαν στη 
Διεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, για ανάλυση και εργαστηριακές δοκιμές. 

Παράλληλα με την μελέτη των υφιστάμενων κονιάματων που 
απεστάλησαν στη Διεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προς ορυκτολογική 
και χημική ανάλυση, η παραπάνω, κατόπιν αιτήματος της Εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων Χίου, πραγματοποίησε πρόταση συνθέσεων κο-
νιαμάτων της αποκατάστασης. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέ-
σματα των εργαστηριακών δοκιμών, τη συμβατότητα (ανάλογες 
πρώτες ύλες, ανάλογα φυσικοχημικά) που πρέπει να διασφαλίζε-
ται ανάμεσα στα ιστορικά και τα νέα υλικά, τα δομικά υλικά της 
τοιχοποιίας και το μικροκλίμα του μνημείου, προτάθηκε μια νέα 
σύνθεση κονιάματος αρμολογήματος (επιφανειακό) και μία νέα 
σύνθεση κονιάματος δομής. Οι συνθέσεις αυτές, που παρουσιά-
ζουν βελτιωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά από τα εξεταζόμενα 
δείγματα, προορίζονταν για τις περιοχές προς αποκατάσταση. 

Ως εκ τούτου, για το κονίαμα δομής προτάθηκε μια σύνθεση 

For that reason, the composition of the new building mortar 
was designed to contain natural hydraylic lime NHL 3.5, with the 
addition of natural pozzolana at 10% of the total of the binding 
material, and an aggregate mixture of silica sand, whereas for the 
areas where greater mechanical strength was called for, natural 
hydraulic lime NHL 5 was substituted for NHL 3.5, together with 
natural pozzolana, as well as a mixture of two sands, a light 
colored one, and a silica, reddish one.

2.5.  Building mortars. Study area 5. 
 West façade of Bastion B

On the west façade of Bastion B, a uniform type of historic 
building lime mortar was identified, with aggregate, but with 
only mediocre to low mechanical strength. 

2.6.  Building mortars. Study area 6. 
 Curtain wall between Bastions B and C

Since it was thought that the two parts of this portion of 

the curtain wall, namely the main wall and the scarpa, belong to 
different construction phases, the building mortars of the two 
parts were also found to be different. The first historic building 
mortar is found in the main wall of the curtain wall, and is shown 
in orange, and the second, in the scarpa, and is shown in red in 
the accompanying figure (fig. 48).

2.7.  Building mortars. Study area 7. 
 Bastion C

Macroscopic examination and careful checks using manual 
means were used in order to identify the major types of building 
mortars in Bastion C. Two types of “deep pointing” building mortars 
were thus identified, to complement the two surface mortars 
detected in the same study area; an old, historic building mortar 
is found on the greatest part of Bastion B, shown in purple, and a 
more recent mortar is found on the battlements and crenellation, 
shown in green in the accompanying figure (fig. 49).
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Εικ. 49.  Ορθοφωτογραφία Προμαχώνα Γ΄σε ανάπτυγμα
  (Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Εργαστήριο φωτογραμμετρίας, επιστ. υπεύθυνος Α. Γεωργόπουλος, 2018)
Fig. 49.  Orthophoto of Bastion C developed cylindrical surface
 (School of Topographers Engineers of the NTUA, A. Georgopoulos)

Εικ. 48.  Ορθοφωτογραφία Μεταπυργίου από Προμαχώνα Β΄έως Προμαχώνα Γ΄
  (Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Εργαστήριο φωτογραμμετρίας, επιστ. υπεύθυνος Α. Γεωργόπουλος, 2018)
Fig. 48.  Orthophoto of the curtain wall from Bastion B to Bastion C
 (School of Topographers Engineers of the NTUA, A. Georgopoulos)

 Παλαιό κονίαμα στις πολεμίστρες

 Παλαιό κονίαμα στον Προμαχώνα

 Παλαιό κονίαμα στο κυρίως τείχος

 Παλαιό κονίαμα στη scarpa
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με χρήση φυσικής υδραυλικής ασβέστου NHL3.5, με προσθήκη 
φυσικής ποζολάνης σε ποσοστό 10% της συνολικής κονίας και 
η μίξη άμμων από πυριτικά αδρανή, ενώ για τα σημεία που κρί-
θηκε ότι απαιτούνται αυξημένες μηχανικές αντοχές, προτάθηκε 
η δυνατότητα αντικατάστασης με φυσική υδραυλική άσβεστο 
NHL5. Αντίστοιχα, για τη σύνθεση του επιφανειακού κονιάματος, 
προτάθηκε η χρήση υδραυλικής ασβέστου NHL3.5, με προσθήκη 
φυσικής ποζολάνης και η μίξη δύο άμμων, ξανθής και πυριτικής- 
κοκκινωπής. 

2.5. Κονιάματα Δομής. Περιοχή μελέτης 5. 
 Δυτική όψη Προμαχώνα Β΄

Στη δυτική παρειά του Προμαχώνα Β΄, εντοπίστηκε ένας ενι-
αίος τύπος ιστορικού ασβεστοκονιάματος δομής, με προσμίξεις 
αδρανών, συνολικά μέτριας προς χαμηλής αντοχής.

2.6.  Κονιάματα Δομής. Περιοχή μελέτης 6. 
 Μεταπύργιο μεταξύ Προμαχώνα Β΄ και Προμαχώνα Γ΄

Καθώς εκτιμήθηκε ότι τα δύο τμήματα του μεταπυργίου αυ-
τού, το κυρίως τείχος και η scarpa, ανήκουν σε δύο διαφορετικές 
οικοδομικές φάσεις, προέκυψε η διαφοροποίηση των κονιαμά-
των δομής σε δύο τύπους παλαιού κονιάματος. Το πρώτο ιστορι-
κό κονίαμα δομής συναντάται στο κυρίως τείχος του μεταπυργίου 
και απεικονίζεται με πορτοκαλί χρώμα και το δεύτερο ιστορικό 
κονίαμα δομής στη scarpa του μεταπυργίου και απεικονίζεται με 
κόκκινο χρώμα (εικ. 48). 

2.7.  Κονιάματα Δομής. Περιοχή μελέτης 7. 
 Προμαχώνας Γ΄

Προκειμένου να εντοπιστούν οι επικρατέστεροι τύποι των 
κονιαμάτων δομής στον Προμαχώνα Γ΄, πραγματοποιήθηκε τόσο 
μακροσκοπική παρατήρηση όσο και ενδελεχής έλεγχος με μέσα 
χειρός. Ως εκ τούτων, εντοπίστηκαν δύο τύποι "βαθέων" κονια-
μάτων, κατ΄ αντιστοιχία των επιφανειακών κονιαμάτων της ίδιας 

3. ARCHITECTURAL MEMBERS IN REUSE

Repurposed architectural members in reuse were located in 
all study areas, incorporated in the masonry. These were, identified, 
and are indicated in each study area’s orthophotos (fig. 50).

4. PUTLOG HOLES

Putlog holes were identified and documented in all study 
areas, as shown in the accompanying orthophotos. These putlog 
holes had either rectangular or circular cross-sections, and 
were found either void, or filled with small stones set in little 
or no mortar at all. These were photographed and catalogued 
accordingly (fig. 51).

5. CORDONE 

The Castle of Chios is a characteristic fortification specimen 
of the transitional period, namely the period before the full 
establishment of the bastion fortification system. Correspondingly, 

it adopts a tripartite arrangement of the wall dictated by the new 
military technology into a scarpa, a cordone and a parapet (parapetto). 
The cordone is a cornice of secircular cross-section that marks the 
transition between the main wall and the parapet, i.e. the crown of 
the wall where battlements and crenellations form shooting ports. As 
the name suggests, it is a ribbon that runs along the entire length of 
the wall, constructed of ashlar stones from the quarries of Erythrai of 
Asia Minor, in a dark grey – anthracite color, with occasional reddish 
hues, a particularly hand and tough stone type.

In the present restoration and enhancement project of the land 
wall of the Castle of Chios between Bastions A up to, and including, 
Bastion C, with a total length of approximately 150 m., the cordone 
initially extended along approximately 130 m., as Bastion C appears 
to have lacked a cordone from the very beginning (fig. 52). Out of 
the total length of 130 m. almost 93 m. survive, made up of 122 stone 
blocks in total; thus, almost 40 m. of cordone were discovered missing.

The intention of the restoration team right from the beginning 
of the project was the full restoration of these missing portions of 
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Εικ. 50.  Εντοιχισμένα αρχιτεκτονικά μέλη
Fig. 50.  Architectural members in reuse

Εικ. 51.  Υποδοχές ικριωμάτων κυκλικής και ορθογωνικής διατομής
Fig. 51.  Rectangular and circular putlog holes
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περιοχής μελέτης: το παλαιό- ιστορικό κονίαμα που εντοπίζεται 
σε όλη την έκταση του Προμαχώνα και απεικονίζεται με μωβ χρώ-
μα, και το νεότερο κονίαμα που συναντάται στις πολεμίστρες του 
Προμαχώνα και απεικονίζεται με πράσινο χρώμα. (εικ. 49).

3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΕ Β’ ΧΡΗΣΗ

Σε όλες τις περιοχές μελέτης εντοπίστηκαν και αναγνωρίστη-
καν εντοιχισμένα στην τοιχοποιία αρχιτεκτονικά μέλη σε β’ χρήση. 
Ακολούθως, ταυτοποιήθηκαν και υποδεικνύονται στις ορθοφω-
τογραφίες ανά περιοχή μελέτης (εικ. 50).

4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

Σε όλες τις περιοχές μελέτης εντοπίστηκαν και αναγνωρίστη-
καν υποδοχές ικριωμάτων (σκαλότρυπες), όπως φαίνονται στην 
ορθοφωτογραφία παραπλεύρως. Οι σκαλότρυπες, ορθογωνικής ή 
κυκλικής διατομής, εντοπίστηκαν είτε ανοιχτές, είτε σφραγισμένες 
με μικρούς λίθους τοποθετημένους με ελάχιστο ή καθόλου κονίαμα. 
Ακολούθως, ταυτοποιήθηκαν και φωτογραφήθηκαν (εικ. 51).

5. CORDONE 

Το Κάστρο της Χίου αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα των 
οχυρώσεων της μεταβατικής περιόδου πριν την καθιέρωση του 
προμαχωνικού συστήματος. Ως εκ τούτου, υιοθετεί την τριμερή 
καθ΄ ύψος διάρθρωση του τείχους που επιβάλλεται από την νέα 
τεχνολογία, τη scarpa, το cordone, το parapetto. Το cordone είναι 
το ημικυκλικής διατομής γείσο που χωρίζει το κυρίως τείχος από 
το parapetto, την επίστεψη για την κάλυψη των πολεμιστών. Είναι 
ένα είδος “κορδονιού” που διατρέχει όλο σχεδόν το μήκος των τει-
χών και απαρτίζεται από λίθους με προέλευση από τις Ερυθρές 
της Μικράς Ασίας, χρώματος σκούρου γκρι- ανθρακί -που ενίοτε 
κοκκινίζει- υψηλής σκληρότητας και αντοχής. 

Στο έργο της αποκατάστασης και της ανάδειξης του τμήμα-
τος του χερσαίου τείχους του Κάστρου Χίου, που εκτείνεται από 
τον Προμαχώνα Α΄ έως και τον Προμαχώνα Γ΄, συνολικού μήκους 
περίπου 150 τρεχόντων μέτρων, το cordone αρχικά κάλυπτε τα 
130 περίπου μέτρα, καθώς ο Προμαχώνας Γ’ φαίνεται -εκ κατα-
σκευής του- να μην είχε cordone (εικ. 52). Από αυτά, σώζονταν 

the cordone. Following the strict specification guideline and the 
particular characteristics of the project, and in order to properly carry 
out the restoration of this missing part, the 122 surviving stone blocks 
were meticulously documented in measured drawings. A catalog 
was thus prepared, that included a photograph, the identification 
number, and the dimensions of each stone, as well as notes on its 
state of preservation (fig. 53). It was discovered that the average 
height of these stone blocks was 22 cm., while their length varied 
between 30 and 170 cm, and their width between 30 and 60 cm.

Accordingly, stone blocks from the Erythrai quarry were sought 
and found in the storage facilities of the Ephorate of Antiquties of 
Chios. These were then cut and carved in a manner that they could 

replace the missing parts of the cordone (fig. 54). A total of about 
70 stones were judged to possess the necessary structural strength 
and suitable dimensions (minimum height of 19 cm., and minimum 
width of 30 cm.). These stones were then catalogued, and their basic 
features (identification number, photograph, dimensions, state of 
preservation, origin) recorded. It must be noted here, that during 
this selection process, any stones that appeared to have had another 
prior, architectural function in the past (namely doorway or window 
frame, etc.) or bore inscriptions, or other carvings, were excluded. 

Thiresia–Niki Galatoula
Architect Engineer 
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Εικ. 52.  Αποτύπωση του cordone πριν την αποκατάσταση
Fig. 52.  Cordone before restoration
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μόλις τα 93 τρέχοντα μέτρα, ήτοι 122 συνολικά λίθοι και συνεπώς 
απουσίαζαν περί τα 40 μέτρα λίθων cordone.

Ευθύς εξαρχής, ο στόχος της ομάδας επίβλεψης ήταν η πλή-
ρης αποκατάσταση του cordone που δεν σωζόταν. Προκειμένου 
να διαμορφωθεί ορθά το πλαίσιο των προδιαγραφών και των 
ειδικών χαρακτηριστικών που θα έπρεπε να διέπει την αποκα-
τάσταση του τμήματος που απουσιάζει, κρίθηκε απαραίτητη η 
λεπτομερής καταγραφή των 122 λίθων που σώζονταν. Έτσι δημι-
ουργήθηκε ένας κατάλογος που περιλάμβανε την εικόνα και τον 
μοναδικό αριθμό του κάθε λίθου, το μήκος, το πλάτος, το ύψος 
του, καθώς και την κατάσταση διατήρησής του (εικ. 53). 

Διαφάνηκε ότι οι λίθοι cordone είναι ύψους κατά μέσο όρο 22 
εκατοστών, με μήκη που ποικίλουν από 30 έως 170 εκατοστά και 
πλάτη από 30 έως 60 εκατοστά.

Στους αποθηκευτικούς χώρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Χίου αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν λίθοι Ερυθρών, οι οποίοι 
υπό κατάλληλη κατεργασία κοπής και λάξευσης, θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν λίθους cordone (εικ. 54). Από αυτούς, επιλέχθη-
καν περί τους εβδομήντα λίθους οι οποίοι πληρούν τις προδια-
γραφές στατικής επάρκειας των διαστάσεων, (ελάχιστο ύψος λί-
θου περί τα 19 εκατοστά και ελάχιστο πλάτος λίθου περί τα 30 
εκατοστά). Στη συνέχεια, οι επιλεγμένοι λίθοι καταγράφηκαν 
σε κατάλογο όπου δηλώθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά τους 
(αριθμός ταυτοποίησης, εικόνα, μήκος, πλάτος, κατάσταση διατή-
ρησης, θέση εντοπισμού). Σημειώνεται δε, ότι κατά τη διαδικασία 
καταγραφής των εκ περισυλλογής λίθων, εξαιρέθηκαν όσοι από 
αυτούς αποτελούσαν αρχιτεκτονικά μέλη (μέλη θυρωμάτων κλπ.) 
ή εκείνοι που έφεραν λοιπές χαράξεις ή λαξεύσεις.

Θηρεσία-Νίκη Γαλάτουλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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Εικ. 53.  Καταγραφή λίθων cordone κατά χώραν
Fig. 53. Documentation of cordone blocks in situ

ΟΝΟΜΑ ΕΙΚΟΝΑ ΜΗΚΟΣ
(εκ.)

ΠΛΑΤΟΣ
(εκ.)

ΥΨΟΣ
(εκ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΚΟΝΑ ΜΗΚΟΣ

(εκ.)
ΠΛΑΤΟΣ

(εκ.)
ΥΨΟΣ
(εκ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

C01 85 57 22-25

Αποκρουσμένος 
λίθος στις πλαϊνές 
ακμές της άνω 
επιφάνειας

Γωνιακός λίθος του οποίου η πρόσθια 
όψη είναι επίπεδη

C02 40 59 22-25 Ακέραιος λίθος

Στη βορειοδυτική πλευρά της άνω 
επιφάνειας διατηρείται τόρμος 
μολυβδοχόησης ορθογώνιας διατομής. 
Η πρόσθια όψη είναι επίπεδη

C03 48 45 22-25

Αποκρουσμένος 
λίθος στις πλαϊνές 
ακμές της άνω 
επιφάνειας

Στην άνω επιφάνεια διατηρούνται δύο 
τόρμοι τετράγωνης διατομής

C04 89.5 43 22-25 Ακέραιος λίθος
Αποτελεί τον πρώτο λίθο 
του Μεσοπυργίου ανάμεσα 
σε Προμαχώνα Α΄ και Porta Maggiore

C05 67 32 22-25

Αποκρουσμένος 
λίθος στη βόρεια 
πλευρά της άνω 
επιφάνειας

C06 53,5 39 22-25 Ακέραιος λίθος Στην άνω επιφάνεια διατηρείται 
τόρμος ορθογωνικής διατομής

C07 56,7 37 22-25

Αποκρουσμένος 
λίθος στη 
βορειοδυτική γωνία 
της άνω επιφάνειας

Φέρει προσκολλημένο κονίαμα 
στη βορειοδυτική γωνία

C08 169,5 42 22-25

Αποκρουσμένος 
λίθος στη 
βορειοανατολική 
γωνία της άνω 
επιφάνειας

Στην άνω επιφάνεια διατηρούνται δύο 
τόρμοι ορθογωνικής διατομής

C09 48 56 22-25

Αποκρουσμένος 
λίθος στη 
βορειοανατολική 
γωνία της άνω 
επιφάνειας

C10 33 49 22-25

Αποκρουσμένος 
λίθος στη δυτική 
ακμή της άνω 
επιφάνειας

Στην άνω επιφάνεια φέρει κατά μήκος 
επιφανειακή σχισμή

C60 68 36 22-25 Ακέραιος λίθος

Αποτελεί τον τελευταίο λίθο του Με-
σοπυργίου μεταξύ Porta Maggiore και 
Προμαχώνα Β΄. Στην άνω επιφάνεια δι-
ατηρούνται δύο τόρμοι μολυβδοχόησης 
ορθογωνικής διατομής, ο ένας πλάγιος

C61 59 43 22-25
Αποκρουσμένος 
στη δυτική ακμή 
της άνω επιφάνειας

Αποτελεί τον πρώτο λίθο 
του Προμαχώνα Β΄

C62 67 36 22-25

Αποκρουσμένος 
στη νοτιοδυτική 
γωνία της άνω 
επιφάνειας

Στην άνω επιφάνεια διατηρούνται δύο 
τόρμοι μολυβδοχόησης, τετράγωνης 
διατομής

C63 56,5 55 22-25
Αποκρουσμένος 
στη δυτική γωνία
της άνω επιφάνειας

Νοτιοανατολικός γωνιακός λίθος 
του Προμαχώνα Β΄. Φέρει αυλάκωση

C64 71 54 22-25
Αποκρουσμένος 
στη βόρεια ακμή 
της άνω επιφάνειας

C65 76 65 22-25
Αποκρουσμένος 
στη βόρεια ακμή 
της άνω επιφάνειας

C66 112 40 22-25 Ακέραιος λίθος
Στην άνω επιφάνεια διατηρούνται δύο 
τόρμοι μολυβδοχόησης, ορθογωνικής 
διατομής

C67 73 59 22-25
Αποκρουσμένος 
στη βόρεια ακμή 
της άνω επιφάνειας

Στην άνω επιφάνεια διατηρούνται 
τέσσερις τόρμοι μολυβδοχόησης, 
ορθογωνικής διατομής

C68 66 66 22-25
Αποκρουσμένος 
στη βόρεια ακμή 
της άνω επιφάνειας

Στην άνω επιφάνεια διατηρούνται δύο 
τόρμοι μολυβδοχόησης, ορθογωνικής 
διατομής

C69 70 53 22-25
Αποκρουσμένος 
στη βόρεια ακμή 
της άνω επιφάνειας

Στην άνω επιφάνεια διατηρούνται δύο 
τόρμοι μολυβδοχόησης, ορθογωνικής 
διατομής
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Εικ. 54.  Λίθοι Ερυθρών προς αποκατάσταση του cordone
Fig. 54. Erythrai stone blocks to be reused as cordone blocks

ΟΝΟΜΑ ΕΙΚΟΝΑ ΜΗΚΟΣ
(εκ.)

ΠΛΑΤΟΣ
(εκ.)

ΥΨΟΣ
(εκ.) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

C Μ 01 81 45 23 Εντοπίστηκε στον περίδρομο των 
τειχών, τομέας 18

Πρόκειται για λαξευμένο 
λίθο cordone, έτοιμο προς 
επανατοποθέτηση

C Μ 02 109 42 18-23

Εντοπίστηκε μέσα στον 
Προμαχώνα Α΄ και μεταφέρθηκε 
στο οικόπεδο Σερβισαριώτη, 
στο Κάστρο

Πρόκειται για λαξευμένο 
λίθο cordone, έτοιμο προς 
επανατοποθέτηση

C Μ 03 77 47 22

Εντοπίστηκε μέσα στον 
Προμαχώνα Α΄ και μεταφέρθηκε 
στο οικόπεδο Σερβισαριώτη, 
στο Κάστρο

Πρόκειται για λαξευμένο 
λίθο cordone, έτοιμο προς 
επανατοποθέτηση

C Μ 04 138 30 20 Εντοπίστηκε μέσα στο οικόπεδο 
Σιδεράκη, στο Κάστρο Χίου

Πρόκειται για λαξευμένο 
λίθο cordone, έτοιμο προς 
επανατοποθέτηση

C Ν 25 30 37 21

Εντοπίστηκε στο οικόπεδο 
Σερβισαριώτη, στο Κάστρο. 
Προέρχεται από το οικόπεδο 
Αλεξ. Κατσαρού, 
οδός Άννης Κομνηνής, Κάστρο

C Ν 26 36 36 22

Εντοπίστηκε στο οικόπεδο 
Σερβισαριώτη, στο Κάστρο. 
Προέρχεται από το οικόπεδο 
Αλεξ. Κατσαρού, 
οδός Άννης Κομνηνής, Κάστρο

C Ν 27 45 43 20

Εντοπίστηκε στο οικόπεδο 
Σερβισαριώτη, στο Κάστρο. 
Προέρχεται από το οικόπεδο 
Αλεξ. Κατσαρού, 
οδός Άννης Κομνηνής, Κάστρο

C Ν 29 31 50 22

Εντοπίστηκε στο οικόπεδο 
Σερβισαριώτη, στο Κάστρο. 
Προέρχεται από το οικόπεδο 
Αλεξ. Κατσαρού, 
οδός Άννης Κομνηνής, Κάστρο

Απαιτείται κόψιμο με 
τροχό κατά πλάτος, ώστε 
να προκύψει 50 εκ.

C Ν 30 30 50 22

Εντοπίστηκε στο οικόπεδο 
Σερβισαριώτη, στο Κάστρο. 
Προέρχεται από το οικόπεδο 
Αλεξ. Κατσαρού, 
οδός Άννης Κομνηνής, Κάστρο

Απαιτείται κόψιμο με 
τροχό κατά πλάτος, ώστε 
να προκύψει 50 εκ.

C Ν 31 50 44 24

Εντοπίστηκε στο οικόπεδο 
Σερβισαριώτη, στο Κάστρο. 
Προέρχεται από το οικόπεδο 
Αλεξ. Κατσαρού, 
οδός Άννης Κομνηνής, Κάστρο
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Περιγραφή των εργασιών

THE RESTORATION PROJECT: 

Description of the Works
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Εικ. 55. Γενική άποψη του εργοταξίου
Fig. 55. General view of the project site
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EΙΣΑΓΩΓΗ

Η σημερινή μορφή του Κάστρου της Χίου είναι το 
αποτέλεσμα επανειλημμένων επισκευών λόγω κα-
ταστροφικών εχθρικών επιδρομών αλλά και της συ-

νεχούς προσπάθειας του εκάστοτε κατακτητή να ενισχύσει την 
αμυντική  ικανότητα των τειχών, σε συνδυασμό με τη ριζική αλλα-
γή της πολεμικής τακτικής με την ανακάλυψη της πυρίτιδας.

Η μορφή του Κάστρου αποκαταστάθηκε στο πλαίσιο του έρ-
γου με τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του 
Κάστρου Χίου (από τον Προμαχώνα Α’ έως και τον Προμαχώνα Γ’)». 
Τον Απρίλιο του 2014 το αρμόδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-
λιο ενέκρινε τη μελέτη με τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη της 
εξωτερικής παρειάς του δυτικού τείχους του Κάστρου Χίου» που 
είχε εκπονηθεί από τους Γεωργ. Καραγιάννη (αρχιτ. μηχ/κό), Βασ. 
Κουτσόπουλο (δομ. μηχ/κό), Γεωργ. Παπανδρικοπούλου (πολ. μηχ/
κό), Χατζηθεοδώρου Σ. (ηλεκτρ. - μηχανολ.) και Α. Μπιολάκη (τοπ. 
μηχ/κό). Η μελέτη αφορούσε το χερσαίο τμήμα του Κάστρου στο 
σύνολό του, όμως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου και η Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου προχώρησαν στην ένταξη τμήματος αυτού, στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Το έργο ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου 2017 και ολοκληρώ-
θηκε τον Δεκέμβριο του 2018, με αυτεπιστασία από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Χίου. Το τμήμα του χερσαίου τείχους που αποκατα-
στάθηκε, μήκους περίπου 150 μέτρων, εκτείνεται από τον Προ-
μαχώνα Α’ έως και τον Προμαχώνα Γ’. Είναι το πιο προβεβλημένο 
τμήμα του σπουδαιότερου οχυρωματικού μνημείου του νησιού και 
περιλαμβάνει επίσης την κεντρική Πύλη Porta Maggiore που οδηγεί 
στο εσωτερικό του Κάστρου (εικ. 55). Το έργο είχε ως στόχο τη βελ-
τίωση της μορφής του μνημείου μέσω της ενίσχυσης της κατασκευ-
αστικής του δομής και της άρσης της παθολογίας που παρουσίαζε.

Οι εργασίες περιελάμβαναν ήπιες αρχιτεκτονικά επεμβάσεις 
μικρής κλίμακας, κατά το δυνατόν αντιστρεπτές και διακριτές από 
τα αυθεντικά στοιχεία του μνημείου. Πιο συγκεκριμένα, έλαβαν 
χώρα καθαρισμοί, στερεώσεις, ενέματα, αρμολογήματα, συρρα-
φή μεγάλων ρωγμών και τοπικές ανακτίσεις, ώστε να καταστεί το 
μνημείο ασφαλές και να αποδοθεί στο κοινό της πόλης.

INTRODUCTION

The current form of the Castle of Chios is the result of 
successive repairs, following damage caused by enemy 
raids, as well as a continuous effort of each prevailing 

ruler to reinforce and improve the defensive capabilities of the walls, 
in conjunction with the radical changes in military technology that 
were brought on by the invention of gunpowder.

This complex, contemporary form of the Castle is the subject of 
the project “Restoration and enhancement of the land walls of the 
Castle of Chios (Bastion A to Bastion C)”.  The Central Archaeological 
Council approved the restoration proposal “Restoration and 
enhancement of the defensive wall of the Castle of Chios” in April 
2014. This design proposal dealt with the entire land walls of the 
Castle, however, the Ephorate of Antiquities of Chios and the North 
Aegean Regional Administration decided to limit the subject of the 
current restoration project that was funded by the North Aegean 
Partnership Agreement for the Development Framework 2014-
2020 (ESPA 2014-2020) to this particular part of the Castle walls. 

The restoration project commenced in early January 2017 and 
was completed in December 2018, under the direct supervision 
of the Ephorate of Antiquities of Chios. The part of the land walls, 
measuring approximately 150 m., that was restored extends from 
Bastion A up to, and including Bastion C. It is the most visible and 
important fortification monument on the island, and also includes 
the central gate, the so called Porta Maggiore, that leads to the 
interior of the Castle (fig. 55). The primary aims of the project were 
the improvement of the state of preservation of the monument, 
through the reinforcement of its structural integrity, and the repair 
of the particular building pathology issues that it presented.

The restoration project included delicate, small-scale 
architectural interventions that were, to the extent possible, 
reversible and discernible from the authentic elements of the 
monument. The project covered extensive cleaning and clearing, 
strengthening, grouting, repointing, repair of major masonry 
cracks, and limited rebuilding of deteriorated areas, that would 
render the monument safe for use by the wider public of the city 
of Chios.
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Εικ. 56. Κάτοψη του τμήματος των τειχών στο οποίο επικεντρώθηκαν οι εργασίες
 (Κάτοψη μελέτης Καραγιάννη Γ., Κουτσόπουλου Β., Παπανδρικοπούλου Γ., Χατζηθεοδώρου Σ., Μπολάκη Α.)
Fig. 56. Plan of the section of the walls that were restored in the project
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EΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πριν την έναρξη των εργασιών τοποθετήθηκε σε εμφανές 
σημείο ενημερωτική πινακίδα με τα στοιχεία, τον προϋπολογισμό 
του έργου και το χαρακτηριστικό λογότυπο του ΕΣΠΑ.

Για την ομαλή λειτουργία του εργοταξίου έπρεπε να γίνουν 
οι απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για την υδροδότησή του και 
για την τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
Επίσης τοποθετήθηκε κάδος απόρριψης οικοδομικών απορριμά-
των και κατασκευάστηκε ξύλινη ράμπα για να καλυφθεί η υψομε-
τρική διαφορά μεταξύ της τάφρου και του παρακείμενου δρόμου, 
ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά των απαραίτητων υλικών και 
μηχανημάτων.

Στη συνέχεια οριοθετήθηκε ο χώρος του εργοταξίου με την 
τοποθέτηση περίφραξης ελαφρού τύπου με μεταλλικά πλαίσια 
για την ασφαλή διέλευση των πεζών από τον χώρο της τάφρου 
και ταυτόχρονα την απρόσκοπτη διεξαγωγή των αναστηλωτικών 
εργασιών. 

 

Κατά την έναρξη του έργου, οι εργασίες αποκατάστασης επι-
κεντρώθηκαν στο τμήμα των τειχών από τον Προμαχώνα Α’ μέχρι 
και τη δυτική πλευρά του Προμαχώνα Β’. Ουσιαστικά πρόκειται 
για τις περιοχές μελέτης 1 έως 5, όπως φαίνεται στην κάτοψη της 
εικ. 56 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

- περιοχή 1: Τμήμα του Μεταπύργιου μεταξύ Προμαχώνα Α’ 
και Προμαχώνα Β’ ανατολικά της Porta Maggiore, μήκους πε-
ρίπου 12 μέτρων.

- περιοχή 2: Τμήμα του Μεταπύργιου μεταξύ Προμαχώνα Α’ 
και Προμαχώνα Β’ δυτικά της Porta Maggiore, μήκους περί-
που 32 μέτρων.

- περιοχή 3: Ανατολική όψη Προμαχώνα Β’, μήκους περίπου 
3 μέτρων

- περιοχή 4: Νότια όψη Προμαχώνα Β’, μήκους περίπου 13 μέ-
τρων

- περιοχή 5: Δυτική όψη Προμαχώνα Β’, μήκους περίπου 13 
μέτρων

RESTORATION WORKS

An information board that displayed relevant project 
information, as well as the assigned budget and the distinct 
Partnership Agreement for the Development Framework 2014-
2020 logo was erected in a prominent spot in the area.

In order to ensure the proper implementation of the project 
on site, several administrative matters had to be settled in order to 
provide the site with running water and electricity. Additionally, 
refuge and debris containers were set in place, and a wooden 
ramp that would allow the safe transport of building material and 
machinery between the sunken moat and the elevated public 
road was constructed.

The site was surrounded with a fence made of light metal 
frames, which also allowed safe passage for pedestrians to and 
from the castle moat, and the uninterrupted execution of the 
restoration works.

At the beginning of the project, restoration work centered 
on the part of the walls between Bastion A and the west side of 

Bastion B; these are, namely, the restoration areas 1 to 5, in the fig. 
56 plan, that include the following areas.

- area 1: Part of the curtain wall between Bastions A and B, 
east of the Porta Maggiore, approx. length: 12 m.

- area 2: Part of the curtain wall between Bastions A and B, 
west of the Porta Maggiore, approx. length: 32 m.

- area 3: East façade of Bastion B, approx. length 3 m.

- area 4: South façade of Bastion B, approx. length 13 m.

- area 5: West façade of Bastion B, approx. length 13 m.

After the first six months of the restoration project it was 
decided that work would also proceed on the rest of the walls 
included in the project, namely areas 6 and 7.

- area 6: Curtain wall between Bastions B and C, approx. 
length 55 m.

- area 7: Bastion C, approx. length 19 m.
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Εικ. 58.  Πυκνή βλάστηση κάλυπτε την εξωτερική παρειά των τειχών πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης
Fig. 58.  Thick vegetation covered the exterior face of the walls before commencement of the restoration project.

Εικ. 57.  Για την εκτέλεση των αναστηλωτικών εργασιών τοποθετήθηκαν μεταλλικά  
 ικριώματα βαρέως τύπου

Fig. 57.  Heavy-duty metal scaffolding was erected for the restoration project
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Μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου των αναστηλωτικών 
εργασιών αποφασίστηκε να επεκταθούν οι εργασίες και στο υπό-
λοιπο τμήμα των τειχών που περιελάμβανε τις περιοχές 6 και 7.

- περιοχή 6: Μεταπύργιο διάστημα μεταξύ Προμαχώνα Β’ και 
Προμαχώνα Γ’, μήκους περίπου 55 μέτρων

- περιοχή 7: Προμαχώνα Γ’, μήκους περίπου 19 μέτρων

 Το εργατοτεχνικό προσωπικό εγκατέστησε μεταλλικά ικρι-
ώματα βαρέως τύπου με ξύλινα δάπεδα εργασίας και προστατευ-
τικά δίχτια σκίασης στις περιοχές 1 έως 5, ενώ για το υπόλοιπο 
τμήμα έγινε ανάθεση σε ιδιώτη για την τοποθέτηση, ενοικίαση 
και αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων μετά το πέρας του έρ-
γου (εικ. 57). 

Στο σύνολο του έργου ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία και 
ιεράρχηση των εργασιών όπως αποφασίστηκε από το επιστημονι-
κό προσωπικό της επίβλεψης, γι΄ αυτό και δε θα παρουσιαστούν 
ξεχωριστά για την κάθε περιοχή μελέτης αλλά συνολικά. Ιδιαίτερη 
επισήμανση θα γίνει σε επεμβάσεις που έλαβαν χώρα σε συγκεκρι-
μένα τμήματα τοιχοποιιών καθώς αυτό επιβαλλόταν από την έντονη 

παθολογία που παρουσίαζαν ή λόγω της χαλαρής κατασκευαστικής 
τους δομής.

 Ένα από τα βασικά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπι-
στεί ήταν οι ρίζες των φυτών που κατέστρεφαν το μνημείο. Η αυ-
τοφυής βλάστηση είχε αναπτυχθεί σε πολλά σημεία επιφέροντας 
μικρά τοπικά προβλήματα θρυμματισμών και μετατροπής των 
λίθων σε χώμα, αλλά και μεγαλύτερα, όπως εκτεταμένες μετατο-
πίσεις λίθινων δομικών στοιχείων. 

Χόρτα, θάμνοι ακόμη και δέντρα αναπτύσσονταν στους αρ-
μούς μεταξύ των λίθων και στις ρωγμές του μνημείου (εικ. 58). 
Εντοπίστηκαν και αναγνωρίστηκαν τρία βασικά είδη ανεπιθύμη-
της βλάστησης. Πρόκειται για τον αείλανθο, την καπαριά και τα 
καλάμια. Ειδικά το ριζικό σύστημα του αείλανθου είναι ιδιαίτερα 
επιθετικό και προκαλεί μεγάλες καταστροφές στην τοιχοποιία του 
Κάστρου.  

Στο πλαίσιο του έργου έγιναν συστηματικοί καθαρισμοί και 
αποψιλώσεις της πυκνής βλάστησης στην εξωτερική παρειά των 
τειχών, μεταξύ των αρμών της τοιχοποιίας, ιδιαίτερα σε περιοχές 

Specialized workmen installed heavy-duty, steel scaffolding 
with wooden scaffolding platforms and ramps, and protective 
scaffold netting in areas 1 to 5, while a private firm was 
commissioned to erect the scaffolding in the remaining areas 
(fig. 57).

The same methodology and choice of priorities that was 
determined by the scientific personnel of the Ephorate of 
Antiquities of Chios, was followed throughout the entire project, 
hence these will be presented collectively here, instead of 
separately for each specific area of the project. Special emphasis 
will be given to the interventions that were executed on specific 
areas of the wall that presented heavier pathology or a loss of 
structural integrity.

One of the first issues that had to be dealt with was the 
root systems of plants that had been causing damage to the 
monument for some time now. Weeds and other wild plants had 
been growing in several places along the castle walls, causing 
small-scale issues such as cracking and even crumbling building 

stones, but also larger problems such as extensive displacements 
of structural members.

Weeds, shrubs and even small trees had grown in the joints 
between building stone blocks, and inside the cracks that had 
opened up on the wall (fig. 58). Three primary species of plants 
were identified growing on the monument, namely ailanthus 
(Ailanthus altissima), caper bush (Capparis spinosa) and common 
reeds (Phragmites australis). The root system of ailanthus 
especially, is particularly invasive and resilient, and had caused 
major damage to the masonry of the Castle.

Thus, the restoration project included extensive and 
systematic removal of invasive vegetation on the outer face of the 
walls, in the masonry joints, and particularly in areas where the 
binding mortar was missing, and thus allowed the expansion of 
the root system of these plants deeper into the masonry. Similar 
issues plagued the rampart-walk area of the Castle, mainly due 
to the loss of many of the pavement slabs, the accumulation of 
recent earth infill, and the disintegration of the inclined surfaces 
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Εικ. 60.  Καθαρισμός των αρμών της τοιχοποιίας 
  με εργαλεία αέρος
Fig. 60.  Cleaning of masonry joints using pneumatic tools

Εικ. 59.  Καθαίρεση σαθρών κονιαμάτων με χειρωνακτικά μέσα  
 (καλέμι-σφυρί)

Fig. 59.  Removal of unsound mortars using manual means  
 (chisel and hammer)

Εικ. 61.  Παρασκευή νέων κονιαμάτων αρμολόγησης 
  με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των παλαιών
Fig. 61.  Preparation of new repointing mortars 
  with similar properties with historic mortars
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που το συνδετικό κονίαμα απουσίαζε και υπήρχε δυνατότητα 
εξάπλωσης του ριζικού συστήματος των φυτών. Ανάλογα προ-
βλήματα παρουσίαζε και ο περίδρομος του Κάστρου, εξαιτίας της 
απουσίας των λίθινων πλακών του δώματος, της συσσώρευσης 
νεότερων επιχώσεων και της αλλοίωσης των κλίσεων του εδά-
φους που άλλοτε απομάκρυναν τα όμβρια ύδατα.

Στη συνέχεια για την ιστορική και αρχαιολογική τεκμηρίωση 
του μνημείου κρίθηκε απαραίτητη η αποτύπωση της υφιστάμε-
νης κατάστασής του πριν από την έναρξη των εργασιών αποκα-
τάστασης. Για τον παραπάνω λόγο έγινε ανάθεση φωτογραμμε-
τρικής και σχεδιαστικής αποτύπωσης των χερσαίων τειχών, ώστε 
να αποδοθούν με τον καλύτερο τρόπο όλες οι γεωμετρικές τους 
ιδιότητες.

Επίσης, αποφασίστηκε η απομάκρυνση οικοδομικών κατα-
λοίπων του 20ου αιώνα, όπως η νεότερη ξερολιθιά που είχε χτι-
στεί πάνω από το cordone σε τμήμα του Μεσοπύργιου μεταξύ 
Προμαχώνα Β’ και Προμαχώνα Γ’ για την πλευρική συγκράτηση 
των χωμάτων, μεταλλικά στοιχεία που είχαν στερεωθεί πάνω στην 

τοιχοποιία, επιχρίσματα από ασβέστη, τμήμα τσιμεντένιας πλά-
κας σε επαφή με τις επάλξεις του Προμαχώνα Γ’ κλπ.

Κατά τη διάρκεια της μακραίωνης πορείας του το Κάστρο, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, δέχθηκε επάλληλες επεμβάσεις και επι-
σκευές. Πρώτο μέλημα της ομάδας επίβλεψης ήταν η αναγνώριση 
αυτών των επεμβάσεων, ο προσδιορισμός των οικοδομικών φά-
σεων και η μακροσκοπική παρατήρηση και καταγραφή των αυθε-
ντικών στοιχείων του μνημείου. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά 
τα κονιάματα, σε πρώτο στάδιο έγινε η καταγραφή και ο διαχωρι-
σμός των τύπων των επιφανειακών κονιαμάτων τόσο της αρχικής 
κατασκευής όσο και των μεταγενέστερων επεμβάσεων. Νεότερα 
και παλαιά σαθρά επιφανειακά αρμολογήματα τσιμεντοκονίας 
απομακρύνθηκαν και στη συνέχεια ακολούθησε η καταγραφή του 
τύπου των βαθέων κονιαμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της τεκ-
μηρίωσης του συνόλου των κονιαμάτων αποφασίστηκε η καθαί-
ρεση των σαθρών βαθέων κονιαμάτων μέχρι να βρεθεί σταθερό 
υπόβαθρο για την εφαρμογή του νέου κονιάματος. Η παραπάνω 
εργασία υλοποιήθηκε με ήπιες μεθόδους (χειρωνακτικά με καλέ-
μια και τρυπάνια αρμών) (εικ. 59, 60). Τα παλαιά αρμολογήματα 

that would have normally drained rainwater.

The next stage included the architectural survey of the castle 
in its current state of preservation, i.e. prior to the restoration 
that would facilitate the proper historical and archaeological 
documentation of the monument and the restoration project.

Another important decision was the removal of building 
remains that dated to the 20th century, such as the dry-wall 
masonry that had been constructed on the cordone along part 
of the curtain wall between Bastions B and C, initially intended to 
retain the loose soil infill, metal elements that had been attached 
to the masonry, lime renders, part of a reinforced concrete slab 
next to the battlements of Bastion C, etc.

The Castle of Chios has, as has already been noted, 
undergone numerous interventions and modification during 
its long history. The primary concern of the team supervising 
the restoration project was the correct identification of these 
interventions, as well as the separate building phases through 
macroscopic examination and documentation of the authentic 

elements of the castle. In terms of historic mortars, in particular, 
the first stage was the identification and classification of the 
various types of surface mortars, both those of the initial building 
phase and the ones that belong to subsequent interventions. 
Later and earlier deteriorated surface mortars with modern 
cement were removed, and the various historic building mortars 
of the structure were documented. Upon completion of this 
documentation, it was decided to remove all unsound building 
mortars to a depth where an appropriately structurally sound 
mortar substratum would be found, which could provide a 
surface on which the new mortar could be applied. This work was 
carried out using delicate means (i.e. done by hand using chisels 
and special masonry joint drills) (figs 59, 60). All earlier mortars 
that were found in a good or even mediocre state of preservation 
were preserved to serve as testaments of the initial structure.

During the aforementioned removal of deteriorated 
mortars, specimens of both deep, structural mortars and surface, 
pointing mortars were collected from various locations on the 
wall that had already been chosen during the documentation 
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Εικ. 63.  Λήψη πρισματικών δοκιμίων κονιάματος αρμολόγησης για  
 τον προσδιορισμό των μηχανικών τους χαρακτηριστικών

Fig. 63.  Prismatic samples of building mortar collected from the  
 wall, in order to assess their mechanical properties

Εικ. 64.  Εφαρμογή επιφανειακού κονιάματος αρμολόγησης στον 
Προμαχώνα Γ’

Fig. 64. Application of surface repointing mortar on Bastion C

Εικ. 62.  Εργασίες υδροβολής για τον καθαρισμό των τειχών   
 από χώματα και σαθρά κονιάματα

Fig. 62.  High-pressure water washing used for removing soil  
 and unsound mortars from the wall surface
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διατηρήθηκαν, εφόσον βρίσκονταν σε καλή ή μέτρια κατάσταση 
ως μάρτυρες της αρχικής κατασκευής. 

Ταυτόχρονα με την παραπάνω διαδικασία πραγματοποιήθη-
κε και δειγματοληψία βαθέων και επιφανειακών κονιαμάτων από 
διάφορα σημεία των τειχών του Κάστρου, που επιλέχθηκαν κατά 
τη διάρκεια των εργασιών τεκμηρίωσης του μνημείου. Το εργα-
στήριο της ΔΙΤΕΑ της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μεταβυζαντινών 
Μνημείων ανέλαβε την ανάλυσή τους  και την κατάθεση πρότα-
σης για τα νέα κονιάματα που θα παρασκευάζονταν στο εργοτά-
ξιο κατά την πραγματοποίηση των εργασιών αρμολογήματος. Πιο 
συγκεκριμένα, στόχος της παραπάνω εργασίας ήταν ο προσδιο-
ρισμός της δομής, της σύστασης και των αντοχών των αυθεντι-
κών υλικών του συνδετικού κονιάματος, ώστε με βάση αυτά τα 
χαρακτηριστικά να προταθούν νέες συνθέσεις κονιαμάτων που 
να πληρούν τις προüποθέσεις αντοχής, και συμβατότητας με τα 
παλαιά.  

Η νέα σύνθεση των κονιαμάτων η οποία βασίστηκε στη φυ-
σική υδραυλική άσβεστο και σε διαβαθμισμένα αδρανή υλικά 

εφαρμόστηκε δοκιμαστικά σε τμήμα των τειχών, ώστε να ελεγ-
χθεί και να εγκριθεί η χρωματική της συμβατότητα με τα παλαιά. 
Ακολούθησαν εργασίες επιμελούς καθαρισμού των αρμών των 
τειχών με νερό υπό πίεση, ώστε να απομακρυνθούν τα χώματα 
και τα σαθρά κονιάματα. Επίσης, εφαρμόστηκε εντοπισμένος ψε-
κασμός επί των τειχών με μίγμα από φυτοφάρμακα σε περιοχές 
που οι ρίζες των φυτών είχαν εισχωρήσει στο εσωτερικό του τεί-
χους και δεν υπήρχε δυνατότητα απομάκρυνσης με άλλο τρόπο 
(εικ. 61, 62).

Μετά την παραλαβή των υλικών παρασκευής των κονιαμά-
των ξεκίνησαν οι αναστηλωτικές εργασίες που περιελάμβαναν 
βαθύ αρμολόγημα και τοπικές ανακτίσεις σε τμήματα του τείχους 
που εμφάνιζαν χαλαρή δομή, απουσία συνδετικού κονιάματος 
ακόμη και τοπικές καταρρεύσεις, ενέματα και τέλος επιφανειακά 
αρμολογήματα (εικ. 64).

Επίσης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των μηχανικών χαρα-
κτηριστικών του εργοταξιακού κονιάματος με τη λήψη συγκε-
κριμένου αριθμού πρισματικών δοκιμίων διαστάσεων 40x40x-

phase. Laboratory analysis of these specimens was undertaken 
by the Directorate for Technical Research on Restoration, of the 
Directorate for the Restoration of Byzantine and post-Byzantine 
Monuments. The same Directorate also designed new mortar 
compositions that would be prepared on site, during the 
repointing phase. The goal of this process was both to accurately 
document the composition, chemical and mechanical properties 
of the authentic mortars, and to design new mortar compositions 
that would be compatible with the authentic ones, and provide 
comparable mechanical properties.

The new mortar composition was based on natural hydraulic 
lime (NHL) with the addition of graded aggregate, and was tested 
on parts of the walls in order to make the necessary adjustments 
that would bring its final chromatic tone as close as possible to 
that of the authentic mortar. Subsequently, the masonry joints 
were meticulously cleaned with high-pressure water cleaners in 
order to remove loose soil and mortar remains. The masonry was 
also selectively sprayed with a mixture of pesticides, particularly 
in the areas where plant roots had penetrated deep into the 

interior of the masonry and could not be removed by mechanical 
means (figs 61, 62).

After the mortar materials were delivered to the site, 
restoration work proceeded with the deep repointing of joints 
and cracks, local rebuilding of parts of the walls that were either 
disintegrated, partly collapsed, or had lost their structural 
integrity, then grouting, and lastly surface repointing (fig. 64). 

The mechanical properties of mortar compositions that 
were mixed on site were tested by collecting a number of cuboid 
samples measuring 40x40x160 mm. The samples were preserved 
in the specified temperature and humidity conditions, and then 
sent to a certified laboratory to be tested. The results of these tests 
were encouraging as the samples did not present any brittleness, 
and their mechanical properties closely approximated the 
laboratory values of the proposed mortar composition (fig. 63).

The masonry was wetted and saturated with water before 
the application of the deep, repointing mortar. In the case of 
wider cracks, smaller stone slivers (tsivikia) were also inserted. 
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Εικ. 65.  Εφαρμογή ενεμάτων σε τμήμα της τοιχοποιίας 
  με ειδικό εξοπλισμό
Fig. 65.  Application of grouts to a section of the wall 
  with the use of specialized equipment

Εικ. 66.  Εργοταξιακός έλεγχος των χαρακτηριστικών 
  του μίγματος του ενέματος
Fig. 66.  On-site measurement of grouting mix properties
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160χιλ. Τα δοκίμια συντηρήθηκαν σε συγκεκριμένες συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας και στάλθηκαν σε εξουσιοδοτημέ-
νο εργαστήριο, ώστε να διεξαχθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Τα 
αποτελέσματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά, καθώς τα δοκίμια δεν 
παρουσίαζαν ευθρυπτότητα και οι τιμές των αντοχών τους πλη-
σίαζαν κατά πολύ στις εργαστηριακές τιμές της προτεινόμενης 
σύνθεσης (εικ. 63).

Οι εργασίες βαθέως αρμολογήματος εφαρμόστηκαν σε δια-
βρεγμένη μέχρι κορεσμού τοιχοποιία και σε περιπτώσεις μεγάλου 
εύρους αρμών τοποθετήθηκαν επιπλέον μικρά τεμάχια υγιούς 
λίθου (τσιβίκια). Η επιφάνεια του βαθέως αρμολογήματος δια-
μορφώθηκε αδρή και σε εσοχή από το πρόσωπο της τοιχοποιίας, 
ώστε να ακολουθήσει η εφαρμογή του επιφανειακού κονιάματος 
και συντηρήθηκε με ήπια διαβροχή.

Η διαδικασία της ανάκτισης περιελάμβανε τη φωτογραφική 
και σχεδιαστική αποτύπωση του τμήματος της τοιχοποιίας που 
παρουσίαζε βλάβες, αρίθμηση και προσεκτική καθαίρεση των 
λίθων, ώστε να μη δημιουργηθούν σοβαρότερα προβλήματα 

στη λιθοδομή. Ακολούθησε καθαρισμός και εξυγίανση του υπο-
στρώματος από χώματα και ρίζες φυτών και επανατοποθέτηση 
των λίθων στην ίδια θέση με την αρχική χρησιμοποιώντας το 
νέο, συμβατό με το παλαιό κονίαμα δόμησης. Σε περίπτωση που 
κάποιος λίθος εμφάνιζε ρηγματώσεις στη μάζα του ή ήταν πολύ 
διαβρωμένος δε χρησιμοποιήθηκε αλλά αντικαταστάθηκε με νέο 
υγιή, της ίδιας προέλευσης. Για τις εργασίες ανάκτισης πραγμα-
τοποιήθηκε διαλογή των λίθων που βρισκόταν διάσπαρτοι στον 
περίδρομο του τείχους και, εφόσον πληρούσαν τα απαραίτητα 
χαρακτηριστικά, αποθηκεύτηκαν στο εργοτάξιο για μελλοντική 
χρήση. Περιμετρικά της εκάστοτε επέμβασης τοποθετήθηκε φύλ-
λο μολύβδου που εξείχε από το πρόσωπο της τοιχοποιίας ώστε να 
είναι διακριτή η θέση της.

Παράλληλα με τις εργασίες ανάκτισης και αφού ολοκληρώ-
θηκε η διαδικασία εντοπισμού, καταγραφής και τεκμηρίωσης 
των υποδοχών ικριωμάτων, αποφασίστηκε να σφραγιστούν εκ 
νέου όσες ήταν ήδη ανοιχτές, με τη χρήση λίθων και κονιάματος 
σε εσοχή από το πρόσωπο του τείχους, ώστε να είναι διακριτή η 
θέση τους.

The final surface of the deep repointing mortar was intentionally 
left rough and slightly recessed from the masonry face in order to 
allow for the proper application of the surface repointing mortar, 
and was then preserved by regular light soaking. 

The areas of the masonry that was in a bad state of 
preservation, and would be rebuilt were first documented in 
photographs and architectural measured drawings, and then 
the stones were numbered and carefully disassembled, so 
that no further damage to the surrounding masonry would be 
caused. The exposed substratum was cleared of debris, routs 
and vegetation, and the numbered stones were rebuilt in their 
previous positions using new building mortar compatible with 
the authentic mortar. Stones that were either excessively cracked 
or heavily decayed were replaced with new stones from the same 
quarries. A number of the stones used in the rebuilt areas were 
selected from an assortment of stones found strewn around the 
rampart-walk of the walls; the ones that remained were stored for 
future projects. Each rebuilt area was delineated using thin lead 
strips that slightly protrude from the masonry face in order to 

differentiate the new restored area from the authentic masonry).

The larger rebuilt areas are found in the curtain wall between 
Bastions B and C, and particularly the scarpa of that part, where 
a number of stones were displaced from their original positions 
mostly due to plant growth and the accumulation of earth in the 
moat. A characteristic such area was identified approximately 
14 m. west of Bastion B; a particularly loose part of the inclined 
scarpa, revealed - upon dismantling of the superficial masonry – 
that the underlying vertical wall had suffered a local collapse. This 
necessitated a redesign of the initial intervention on the scarpa, 
by extending the area under reconstruction both in length and 
in height, so that the collapsed substratum of the vertical wall 
could be appropriately repaired.

The structural integrity of the area was assessed and all 
necessary precautions were implemented. Furthermore, in 
order to prevent further collapse of the wall masonry, temporary 
buttressing props were installed. The masonry face of the vertical 
wall was gradually rebuilt, and a mixture of rubble and mortar 

TΟ ΈΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΠΈΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΈΡΓΑΣΙΩΝ  |  THE RESTORATION PROJECT: DESCRIPTION OF THE WORKS



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ  |  RESTORATION AND ENCHANCEMENT OF THE LAND WALLS IN THE CASTLE OF CHIOS

94

Εικ. 67. Όψη του Μεταπύργιου διαστήματος μεταξύ Porta Maggiore - Προμαχώνα Β’ 
 στο οποίο σημειώνονται οι θέσεις των κατακόρυφων ρωγμών (πηγή: Α. Κουμάντος - Imantosis)
Fig. 67. Curtain wall façade between Porta Maggiore and Bastion B, with the positions of major vertical cracks
 (source: A. Koumantos - Imantosis)

Εικ. 69. Τοποθέτηση μεταλλικής λάμας στο εσωτερικό 
 της τοιχοποιίας για τη συρραφή της ρωγμής
Fig. 69. Crack stitching with the insertion of metal sheet bands 

in the interior of the masonry

Εικ. 68. Κατακόρυφη ρωγμή μεγάλου εύρους στο Μεταπύργιο 
διάστημα Porta Maggiore - Προμαχώνας Β’

Fig. 68. Large vertical crack in the curtain wall 
 between Porta Maggiore and Bastion B
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Μεγάλης κλίμακας ανακτίσεις πραγματοποιήθηκαν στο Με-
ταπύργιο μεταξύ Προμαχώνα Β’ και Γ’ και ιδιαίτερα στη scarpa, 
όπου μεγάλο ποσοστό των λίθων εμφάνιζε μετατοπίσεις από την 
αρχική του θέση εξαιτίας της ανάπτυξης ριζιδίων και της συσσώ-
ρευσης χωμάτων. Ειδικότερα σε απόσταση περίπου 14 μ. δυτικά 
του Προμαχώνα Β’ εντοπίστηκε τμήμα της κεκλιμένης scarpa του 
τείχους που παρουσίαζε ιδιαίτερα χαλαρή δομή. Κατά τη διάρ-
κεια απομάκρυνσης των λίθων παρατηρήθηκε πως τμήμα της 
τοιχοποιίας του κατακόρυφου τείχους πίσω από την καθαιρεμένη 
scarpa παρουσίαζε τοπική κατάρρευση. Για το λόγο αυτό επιλέ-
χθηκε να τροποποιηθούν τα όρια της αρχικής επέμβασης και να 
αφαιρεθούν επιπλέον λίθοι κατά μήκος αλλά και καθ’ ύψος της 
scarpa, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια 
η κατάρρευση.

Αρχικά, ελέγχθηκε η στατική επάρκεια της περιοχής και 
λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγω-
γή των εργασιών. Για το λόγο αυτό αλλά και για να αποφευχθεί 
περαιτέρω κατάρρευση του τείχους, τοποθετήθηκε προσωρινή 
υποστύλωση. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σταδιακή καθ’ 

ύψος ανάκτιση της πρόσοψης του κυρίως τείχους με ταυτόχρονη 
εναπόθεση ακατέργαστων λίθων και συνδετικού κονιάματος στο 
εσωτερικό του, εν είδει γεμίσματος. Μετά την ολοκλήρωση των 
παραπάνω εργασιών, ακολουθήθηκε η ίδια ακριβώς διαδικασία 
και στη scarpa του τείχους).

Μετά των τέλος των ανακτίσεων και της εφαρμογής του βα-
θέως κονιάματος αποφασίστηκε η δοκιμαστική εφαρμογή ενεμά-
των σε τμήμα της scarpa του Μεταπύργιου μεταξύ Προμαχώνα Β’ 
και Γ’, ώστε να αποκατασταθεί η συνοχή και η φέρουσα ικανότητα 
της τοιχοποιίας. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε η διάνοι-
ξη οπών κατά το πάχος της τοιχοποιίας σε θέσεις που αποφασί-
στηκαν από την ομάδα επίβλεψης και τοποθετήθηκαν διάφανοι 
σωληνίσκοι οι οποίοι στερέωθηκαν στην τοιχοποιία με κονίαμα 
αρμολόγησης. Η εργασία της ενεμάτωσης πραγματοποιήθηκε με 
ειδικό εξοπλισμό παρασκευής και εισπίεσης ενεμάτων που προ-
μηθεύτηκε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου. Πριν την έναρξη της 
διαδικασίας ελέγχθηκαν εργοταξιακά κάποια χαρακτηριστικά 
του μίγματος (εξίδρωση και ρευστότητα) και αποδείχθηκε πως 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργαστηριακής μελέτης σύνθεσης 

was poured behind it, simulating the original tripartite masonry. 
After completing the rebuilding of the underlying vertical wall, 
the same methodology was applied to the rebuilding of the 
scarpa. 

After completing the local rebuilding and the application of 
deep repointing mortar, trial grouting was executed on a part 
of the scarpa in the curtain wall between Bastions B and C, in 
order to consolidate and restore the load bearing strength of 
the masonry. The masonry face was drilled in positions selected 
by the restoration team, and transparent plastic tubing was 
inserted, and affixed to the masonry using repointing mortar. 
Grouts were mixed on site, and applied under controlled 
pressure using specialized machinery that the Ephorate of 
Antiquities of Chios purchased for this task. Before application of 
the grout, samples of it were tested on site to determine some of 
the properties, such as bleeding, segregation and viscosity, and 
it was ascertained that these met the requirements set during 
by the laboratory that designed the grout composition (fig. 
66). However, in the end it was decided to terminate grouting 

operations since an excessive amount of grout appeared to be 
absorbed by the masonry. This observation led to the suspicion 
that ultimately grouting would not be an effective restoration 
technique, especially in the case of masonry of such excessive 
width that did not allow the simultaneous application of grouts 
on the interior face of the masonry as well.

Four wide (>10 mm.) vertical cracks were observed on the 
curtain wall between Bastions A and B (fig. 67). Repair of these 
cracks included the use of perforated stainless steel plates that 
were placed perpendicular to the crack in selected masonry joints 
chosen by the restoration team (figs 68, 69). First, loose stones on 
either side of the crack were carefully removed; these stones were 
dismantled in stages in order to leave the surrounding masonry 
undisturbed. Then, chisels and mallets, as well as pressurized air 
were used to remove smaller, loose masonry elements, and the 
metal plate was put in place, and set using building mortar.

The doorway that led into the tunnel at the foot of the Castle 
walls to the east of Bastion C was opened, and infill was removed 
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Εικ. 70. Αρμολόγηση του αναλληματικού τοίχου στο εσωτερικό 
της στοάς για τη συγκράτηση των χωμάτων

Fig. 70. Repointing of the retaining wall inside the tunnel,
 in order to buttress the surrounding soil

Εικ. 71. Τοποθέτηση υψίκορμης δοκού για τη γεφύρωση   
του ανοίγματος της εισόδου της στοάς

Fig. 71. Installation of deep beam in the entrance opening   
of the tunnel
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(εικ. 66). Παρόλα αυτά, η εφαρμογή των ενεμάτων δε συνεχίστη-
κε καθώς παρατηρήθηκε υπερβολική κατανάλωση ενέματος στο 
σύνολο σχεδόν των σωληνίσκων. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε 
στο συμπέρασμα πως η μέθοδος των ενεμάτων δεν ήταν αποτε-
λεσματική για μια τοιχοποιία τόσο μεγάλου πάχους, χωρίς να είναι 
δυνατή η ταυτόχρονη εισπίεση και από την εσωτερική παρειά των 
τειχών.

Στο Μεταπύργιο διάστημα μεταξύ Προμαχώνα Α’ και Προμα-
χώνα Β’ εντοπίστηκαν 4 μεγάλου εύρους (>10χιλ.) κατακόρυφες 
ρωγμές (εικ. 67). Για την αντιμετώπιση των ρωγμών χρησιμοποι-
ήθηκαν διάτρητες μεταλλικές λάμες από ανοξείδωτο χάλυβα, οι 
οποίες τοποθετήθηκαν στους αρμούς της τοιχοποιίας σε θέσεις 
που επιλέχθηκαν από την ομάδα επίβλεψης του έργου (εικ. 68, 
69). Αρχικά, αφαιρέθηκαν τα λιθοσώματα εκατέρωθεν της ρωγ-
μής. Η αφαίρεση έγινε σταδιακά ώστε να μη διαταραχθεί η υπό-
λοιπη τοιχοποιία. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με σφυρί και 
καλέμι, αλλά και χρήση πεπιεσμένου αέρα, τα διαταραγμένα τμή-

ματα και τοποθετήθηκε η μεταλλική λάμα, η πάκτωση της οποίας 
έγινε με τη βοήθεια του κονιάματος δόμησης.

Επιπλέον, η είσοδος που οδηγούσε σε στοά του Κάστρου, 
ανατολικά του Προμαχώνα Γ’ διανοίχθηκε και αποχωματώθηκε 
στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό για λόγους ασφάλειας. Για τη συ-
γκράτηση του χωμάτινου όγκου στο εσωτερικό της κατασκευά-
στηκε ξερολιθιά, η οποία αρμολογήθηκε στην εξωτερική της επι-
φάνεια μόνο λειτουργώντας ως αναλημματικός τοίχος (εικ. 70).

Για την ασφαλή μεταβίβαση των φορτίων της ανωδομής της 
scarpa στην είσοδο της στοάς καθαιρέθηκαν οι λίθοι πάνω από 
αυτή, αφού πρώτα αριθμήθηκαν και αποτυπώθηκαν και στη συ-
νέχεια τοποθετήθηκε μεταλλική γαλβανιζέ υψίκορμη δοκός IPE 
πάνω στην οποία έγινε η ανάκτιση των αρχικών λίθων (εικ. 71).

Βασιλική Πάτσιου 
Πολιτικός Μηχανικός

to the extent that that was allowed by safety concerns. The 
remaining infill earth on the interior was shored by constructing 
a new drywall that was pointed only on its outer face, which will 
function as a retaining wall (fig. 70).

In order to ensure the proper transfer of loads of the 
upper wall around the area of the tunnel, its stone vaulting was 

documented, numbered, dismantled, a galvanized steel IPE 
beam was put in place, and the stones were reassembled and 
rebuilt over it (fig. 71).

Vasiliki Patsiou
Civil Engineer
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TΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

Η συντήρηση 
της Κεντρικής Πύλης

THE RESTORATION PROJECT: 

The Conservation of Porta Maggiore
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Εικ. 75.  Το θυρόφυλλο του ανοίγματος της πύλης 
 πριν την έναρξη των εργασιών
Fig. 75. The door leaf of the gate opening 
 before restoration

Εικ. 73.  Άποψη της Κεντρικής Πύλης (Porta Maggiore) 
 πριν την έναρξη των εργασιών
Fig. 73.  View of the Central Gate (Porta Maggiore) 
 before restoration

Εικ. 74. Το επάνω τμήμα πύλης πριν την έναρξη των εργασιών
Fig. 74. The upper part of the gate before restoration



101

Η κεντρική πύλη του Κάστρου της Χίου, Porta Maggiore, 
ανοίγεται στην νότια πλευρά των οχυρώσεων, προς το κέ-
ντρο της σημερινής πόλης. Η έξοδος προς την ξηρά γίνε-

ται με τοξωτή γέφυρα που διασχίζει την τάφρο (εικ. 73). Η πύλη εί-
ναι δομημένη κυρίως από πωρόλιθο τοπικής προέλευσης (πέτρα 
περιοχής Θυμιανών), από εισηγμένη πέτρα από την περιοχή της 
Φώκαιας της απέναντι ακτής της Μικράς Ασίας και από πλίνθους 
με τις οποίες δομείται η εσωτερική καμάρα της.

Στο επάνω τμήμα της πύλης, στο τόξο μετώπου, η χρήση μαρ-
μάρινων μελών αποδίδει μνημειακή μορφή στην κατασκευή (εικ. 
74). Μαρμάρινη ενεπίγραφη πλάκα εντοιχισμένη στο κέντρο της 
κατασκευής αναφέρει τον ενετό δόγη Silvestro Valerio, ανάγοντας 
την επέμβαση στην πύλη στα τέλη του 17ου αιώνα (1694-1695), 
στο μικρό χρονικό διάστημα που κατέλαβαν το νησί οι Ενετοί. Η 
επιγραφή επιστέφεται με μαρμάρινη ταινία και κυμάτιο, ενώ εκα-
τέρωθεν αυτής έχουν κατασκευαστεί λιθόκτιστοι πεσσοί με μαρ-
μάρινα επίκρανα, οι οποίοι φέρουν επίχρισμα. Στην κάτω πλευρά 
της επιγραφής αναπτύσσεται λιθόδμητη επιχρισμένη κατασκευή 
με κύρτωση. Στο άνοιγμα της εισόδου της πύλης διατηρούνται τα 

θυρόφυλλα, τα οποία είναι ξύλινα, επενδυμένα με μεταλλικά φύλ-
λα που συνδέονται με πλατυκέφαλα σιδερένια καρφιά (εικ. 75).

Στο πλαίσιο του έργου της «Αποκατάστασης και ανάδειξης 
των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από Προμαχώνα Α΄ έως 
και Προμαχώνα Γ΄)» οριζόταν από την Απόφαση του Τμήματος 
Μελετών Βυζαντινών Μνημείων της Διεύθυνσης Αναστήλωσης 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ότι έπρεπε να πραγ-
ματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και ανάδειξης της Κεντρικής 
Πόρτας του Κάστρου (Porta Maggiore), μετά την σύνταξη σχετικής 
μελέτης.

Οι εργασίες στην Κεντρική Πύλη ξεκίνησαν μετά την έγκριση 
δύο μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι-
σμού (Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων 
και Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνημείων) που εκπονήθηκαν, με απευθείας ανάθεση, στο πλαί-
σιο του έργου: α. της μελέτης συντήρησης που ανατέθηκε στα 
συμπράττοντα γραφεία Ανδρέα Μπέκου και Ελπίδας Βαμβακάρη 
και β. της μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης της Κεντρικής 

The central gate of the Castle of Chios, the so-called Porta 
Maggiore is located on the southern side of the fortifica-
tions, facing the modern city of Chios. Access to the sur-

rounding land was provided via an arched bridge that passes over 
the castle moat (fig. 73). The gate is constructed mostly of local, 
porous stone (from the Thymiana quarry), as well as stone import-
ed from the area of Phocaea on the Turkish coast of Asia Minor, 
while the internal barrel vault is made of brick. 

The use of marble members, incorporated into the upper 
section of the gate, imparts a certain monumental character to 
the structure (fig. 74). A marble inscription plaque installed in 
the center of the structure mentions the Doge of Venice Silvestro 
Valerio, thus allowing us to date its installation to the late 17th 
century (1694-1695), namely the short period that the Venetians 
captured the island. The inscription plaque is crowned with a 
marble band and moulding, and framed on either side with stone 
pilasters with marble capitals, now covered with mortar render. A 
curved stone structure, also covered with mortar render, is found 
below the marble inscription plaque. The door leaves, made of 

wood, and clad with metal plates connected with flat-headed 
iron nails, are preserved intact in the gate opening. (fig. 75).

The project titled “Restoration and enhancement of the 
land walls of the Castle of Chios (Bastion A to Bastion C)” as was 
officially approved by the Restoration Proposal Department of the 
Directorate for the Restoration of Byzantine and post-Byzantine 
Monuments also included the conservation and enhancement 
of the Central Gate (Porta Maggiore) of the Castle, as well as the 
preparation of the prerequisite conservation proposal.

Work on the Central Gate commenced after the approval 
of two such conservation proposals by the relevant Ministry of 
Culture divisions (namely, the Directorate for the Conservation 
of Ancient and Modern Monuments, and the Directorate for the 
Restoration of Byzantine and post-Byzantine Monuments) that 
were commissioned directly within the framework of the project. 
The collaborating offices of Andreas Mbekos and Elpida Vamvakari 
were commissioned to prepare the conservation proposal, and 
civil engineers Stavros and Stelios Antoniou were commissioned 
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Εικ. 76. Φωτογραφική αποτύπωση του δαπέδου του δώματος
Fig. 76.  Photo survey of the roof terrace floor
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πύλης (Porta Maggiore) που ανατέθηκε στους πολιτικούς μηχανι-
κούς Σταύρο και Στέλιο Αντωνίου.

Στον αρχικό σχεδιασμό του έργου προβλεπόταν η εκτέλε-
ση των εργασιών συντήρησης με αυτεπιστασία. Όμως, παρότι 
ο αριθμός των συμμετεχόντων συντηρητών στις δύο προκηρύ-
ξεις που έγιναν ήταν ικανοποιητικός, η ανταπόκριση στην ανά-
ληψη της εργασίας, περιορίσθηκε στον αριθμό του ενός ατόμου 
ανά προκήρυξη, ενώ η διάρκεια της σύμβασης στην δεύτερη 
προκήρυξη διήρκεσε για λιγότερο χρονικό διάστημα από αυτό 
της συμβάσεως, με επιλογή του εργαζομένου. Κατά το διάστη-
μα των συμβάσεων αυτών έγιναν εργασίες απομάκρυνσης της 
βλάστησης από τους αρμούς των μαρμάρινων μελών, καθώς 
και καθαρισμών στο δώμα όπου αποκαλύφθηκε δάπεδο από 
πλίνθινες πλάκες μεσαίου μεγέθους (εικ. 76).

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της στερέωσης και 
της αποκατάστασης της Πύλης, καταφύγαμε σε ανάθεση σε τρί-
τους και μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, 
το έργο ανατέθηκε στα συμπράττοντα γραφεία Ι. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. και ΑΜΑΛΙΑ ΣΙΑΤΟΥ - revive-art.works. Κατά την εκτέλεση 
του έργου, λόγω των νέων στοιχείων που αποκαλύφθηκαν κα-
θώς και ερωτημάτων που προέκυψαν επί της εφαρμογής της 
εγκεκριμένης μελέτης, συντάχθηκε Συμπληρωματική Τεχνική 
Έκθεση από την επιβλέπουσα μηχανικό του έργου Βασιλική 
Πάτσιου και από τον πολιτικό μηχανικό Σταύρο Αντωνίου για 
την Στερέωση και Αποκατάσταση των μεταλλικών στοιχείων 
της Πύλης, η οποία εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτές αναφέρ-
θηκαν παραπάνω.

Οι επεμβάσεις που έγιναν αφορούσαν στα εξής στοιχεία 
της Πύλης: στα μαρμάρινα, στα λίθινα, στα κεραμικά, στα με-
τάλλινα, στα ξύλινα και στα επιχρίσματα.

to prepare the consolidation and restoration proposal for the 
Central Gate (Porta Maggiore). 

The initial project planning prescribed that the conservation 
project be carried out under the direct supervision and the staff 
of the Ephorate of Antiquities of Chios. However, despite the 
fact that the conservators that applied for the two job openings 
were numerous, in the end only one conservator for each of the 
two job opening accepted the position. Moreover, the second 
conservator chose to terminate his employment before the 
official completion of the contract. At any rate, during these two 
contracts the works that were carried out included the removal of 
vegetation from the marble member joints, as well as a thorough 
cleaning of the terrace roof, which exposed a floor composed of 
midsize terracotta tiles (fig. 76).

In order to continue and complete the consolidation and 
restoration project of the Gate the Ephorate of Antiquities of 
Chios resorted to assigning the remainder of the project to 
private firms; hence, after following the required procedure, 

the collaborating firms of I. SPANOS INC. and AMALIA SIATOU – 
revive-art.works were hired to complete the project. During the 
execution of the project there arose both some new evidence, 
and certain questions concerning the exact realization of the 
approved conservation proposal; thus, a Complementary 
Technical Report was prepared by the engineer supervising the 
project, as well as civil engineer Stavros Antoniou, with respect 
to the Consolidation and restoration of the metal elements of 
the Gate. This complementary report was also approved by the 
relevant Ministry of Culture divisions listed above.

The interventions included in the project concerned the 
following elements: marble, stone, terracotta (or brick), metal, 
and wooden elements, as well as mortar renders.
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Εικ. 78. Εργασίες καθαρισμού μαρμάρινων μελών με χρήση 
συσκευής ατμού

Fig. 78. Marble member cleaning with steam cleaning device

Εικ. 77. Μεταφορά των μαρμάρινων μελών σε ξύλινους νάρθηκες
Fig. 77. Transport of marble members fixed to wooden braces

Εικ. 79. Μεταφορά των μαρμάρινων μελών για επανατοποθέτηση 
με χρήση γερανοφόρου οχήματος

Fig. 79. Transport and repositioning of marble members 
 with the use of hydraulic crane truck

Εικ. 80. Μεταφορά των μαρμάρινων μελών για επανατοποθέτηση 
με χρήση γερανοφόρου οχήματος

Fig. 80. Transport and repositioning of marble members 
 with the use of hydraulic crane truck
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ΕΡΓΆΣΙΕΣ ΣΤΆ ΜΆΡΜΆΡΙΝΆ ΜΕΛΗ

Τα μαρμάρινα μέλη του επάνω τμήματος της πύλης απο-
συναρμολογήθηκαν, όπως οριζόταν στην εγκεκριμένη μελέτη, 
προκειμένου να γίνουν σε αυτά οι απαραίτητοι καθαρισμοί και να 
εξυγιανθεί η επιφάνεια έδρασής τους. Στην αποσυναρμολόγηση  
ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια: α. φωτογραφική τεκμηρίωση και 
αρίθμηση όλων των μαρμάρινων μελών, β. κατασκευή ξύλινου 
νάρθηκα για την ασφαλή απομάκρυνση και μεταφορά τους (εικ. 
77), γ. τμηματική απομάκρυνση και μεταφορά τους με γερανοφό-
ρο όχημα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου.

Μετά την ασφαλή μεταφορά και τοποθέτησή τους στον αύ-
λειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, έγινε μηχανικός καθαρι-
σμός της επιφανείας τους με ήπια μέσα (χειρουργικό νυστέρι και 
χρήση συσκευής παραγωγής ατμού) (εικ. 78). Οι μαύρες επικαθί-
σεις, που υπήρχαν στην αύλακα της κάτω επιφάνειας των μελών 
της επίστεψης, απομακρύνθηκαν με τη χρήση επιθεμάτων Pasta 
Mora. Τα προϊόντα διάβρωσης του σιδήρου στους παλαιούς συν-
δέσμους αφαιρέθηκαν με επιθέματα μεθυλοκυταρρίνης με αραιό 

διάλυμα θειογλυκολικού οξέως. Για την συγκόλληση των μαρμά-
ρινων μελών χρησιμοποιήθηκαν λάμες τιτανίου Grade 2, με λευκό 
τσιμέντο Δανίας (τύπου Portland). 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, τα μαρ-
μάρινα μέλη συσκευάστηκαν στους ξύλινους νάρθηκες, μεταφέρ-
θηκαν και επανατοποθετήθηκαν στην αρχική τους θέση, με την 
χρήση γερανοφόρου οχήματος (εικ. 79, 80). Στα λιθόδμητα τμή-
ματα έδρασης των μελών είχαν προηγηθεί εργασίες εξυγίανσης 
(αφαίρεση των σαθρών κονιαμάτων, καθαρισμός και κατασκευή 
βαθέως αρμολογήματος με υδραυλικό κονίαμα). Η σύνδεση των 
δύο τμημάτων της ενεπίγραφης πλάκας έγινε με λάμες τιτανίου 
και λευκό τσιμέντο Δανίας (Portland). Η ίδια σύνδεση έγινε και 
προς την τοιχοποιία. 

ΛΙΘΙΝΆ ΤΜΗΜΆΤΆ

Οι φθορές στα λίθινα τμήματα της πύλης αφορούσαν σε σύγ-
χρονες επιζωγραφίσεις (graffiti), σε υπολείμματα ασβεστωμάτων 
και χρωστικών.

WORK OF THE GATE’S MARBLE MEMBERS

The marble members of the upper section of the gate were 
dismantled, as prescribed in the approved restoration proposal, 
in order to undergo the proposed cleaning, and to consolidate 
their bases. Dismantling was carried out in the following steps: 
a. photographic documentation, and numbering of all marble 
members, b. construction of wooden braces for their safe removal 
and transport operations (fig. 77), c. consecutive removal of 
marble members with the use of a hydraulic crane truck, and 
transport to the Archaeological Museum of Chios. 

After the marble members were safely transported to the 
courtyard of the Archaeological Museum, they were cleaned using 
delicate mechanical means (surgical scalpels, and steam cleaning 
device) (fig. 78). The black accretions that had accumulated in 
the channel on the underside of all crowning members were 
removed using Pasta Mora paste. Iron oxidation products on the 
old metal clamps were removed using an application of methyl 
cellulose and a dilute solution of thioglycolic acid. Fragmented 

marble members were joined and glued together using Grade 2 
titanium plates and Danish, white, Portland-type cement.

Following their conservation, the marble members were 
fixed onto their respective wooden braces, transported back 
on site, and placed back in their original positions, again with 
the use of a hydraulic crane truck (figs 79, 80). The stone-built 
bases on which the marble members rest had been previously 
consolidated (removal of unsound mortars, cleaning and deep 
repointing of joints using hydraulic mortar). The two fragments 
of the marble inscription plaque were reattached using titanium 
plates and Danish, white, Portland cement; the same method was 
also used to reattach the marble plaque to the wall.

STONE ELEMENTS

Wear on the stone elements of the gate included mostly 
modern paint (graffiti), and residues of lime white-washing and 
other pigments.
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Εικ. 81. Εργασίες καθαρισμού των αυθεντικών επιχρισμάτων από επικαθίσεις
Fig. 81. Cleaning accretions off the original mortar renders
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Η αφαίρεση των σύγχρονων επιζωγραφήσεων (graffiti) έγινε 
με την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος του εμπορίου, αφού 
προηγήθηκαν δοκιμαστικές εφαρμογές. Έγινε επάλειψη, η οποία 
παρέμεινε στην επιφάνεια των λίθων στο χρονικό διάστημα που 
προβλεπόταν στις οδηγίες του κατασκευαστή και ακολούθησε έκ-
πλυση με εκτριβή με συνθετικές βούρτσες. 

Ο καθαρισμός των λίθων από τα επιχρίσματα, ασβεστώμα-
τα και τις χρωστικές έγινε με τη χρήση μικρο-τροχού με μαλακές 
μεταλλικές βούρτσες, νυστέρι και καλέμι, ανάλογα με το πάχος 
της επικάθησης/επικάλυψης με ασβέστη. Η διαδικασία της αφαί-
ρεσης των σύγχρονων επιζωγραφήσεων (graffiti) και του καθαρι-
σμού των λίθων υποβοηθήκε με τη χρήση ατμοκαθαριστή.

ΕΠΙΧΡΙΣΜΆΤΆ

Τα κονιάματα επίχρισης εντοπίσθηκαν στο ανώτερο μέρος 
της πρόσοψης της πύλης, καθώς και στον εσωτερικό θόλο της. 

Καθαιρέθηκαν όλα τα νεότερα επιχρίσματα, εκτός αυτών του 
τμήματος που εμφανίζει κύρτωση, διότι μετά την διενέργεια δοκι-

μαστικών τομών διαπιστώθηκε ότι το επίχρισμα στο τμήμα αυτό 
είναι σύγχρονο της λιθόκτιστης κατασκευής και δεν αποτελεί νε-
ότερη επέμβαση. Ως εκ τούτου, στα επιχρίσματα αυτά έγινε επί 
τόπου συντήρηση (εικ. 81). Στα υπόλοιπα τμήματα, ακολουθώ-
ντας την εγκεκριμένη μελέτη: Έγινε καθαρισμός της επιφάνειας 
τους από επικαθίσεις και βιολογικούς παράγοντες, με τη χρήση 
μηχανικών μέσων (νυστέρι ανατομίας) και απιονισμένο νερό, και 
στερέωση των σαθρών κονιαμάτων με υδατικό αιώρημα φυσικής 
υδραυλικής ασβέστου NHL 3.5 σε επαναλαμβανόμενες εφαρμο-
γές. Τα αποκολλημένα επιχρίσματα από την λιθοδομή, στερεώθη-
καν με την εφαρμογή ενέματος. Για την επιλογή του κονιάματος 
στις περιμετρικές συγκρατήσεις των παλαιών επιχρισμάτων και 
στη συμπλήρωση των μεγάλων απωλειών, κατασκευάστηκαν δο-
κιμαστικά δείγματα κονιαμάτων, σύμφωνα με αυτά που υποδεί-
χθηκαν στην ορυκτολογική και χημική ανάλυση κονιαμάτων του 
τμήματος Τεχνικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αναστήλωσης. Επι-
λέχθηκε η ίδια σύσταση με αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί στο σύ-
νολο του έργου, ώστε να υπάρχει το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα. 

Modern paint (graffiti) was removed using a selection of 
commercially available products, after test applications confirmed 
their efficacy. These products were applied to the stone surface, 
and left there for the time interval specified by the manufacturer; 
then, they were removed with the use of synthetic brushes. 
The whole process was complemented with the use of a steam 
cleaning device.

Mortar renders, and lime white wash and other pigment 
residue was cleaned off the stone surface using small rotary tools 
with soft, metal brushes, surgical scalpels, and chisels, depending 
on the thickness of the lime accretions. Here again, a steam 
cleaning device was used to aid the cleaning process.

MORTAR RENDERS

Mortar renders are mostly found on the upper section of the 
gate façade, as well as on the intrados of its barrel vaulted ceiling.

All modern mortar renders were removed, except for those 

that cover the curved stone structure below the marble inscription 
plaque, as test incisions showed that the mortar on that structure 
belongs to the same construction phase as the rest of the stone 
structure, and is not a modern addition. Thus, these latter mortar 
renders were conserved in-situ (fig. 81). In the remaining areas, 
following the approved restoration proposal, accretions and 
biological stains were cleaned off using mechanical means 
(surgical scalpels) and deionized water, unsound mortars were 
consolidated using successive applications of a water solution 
of natural hydraulic lime NHL 3,5, and mortar renders that had 
delaminated from the stone structure substrata were consolidated 
via grouting. In order to design a suitable mortar composition for 
the perimeter fastening of old mortar renders, and the filling in of 
larger areas of missing mortar renders, test mortar samples were 
prepared, according to the mineralogical and chemical tests that 
were carried out on historic mortars by the Directorate for Technical 
Research on Restoration. In the end, the mortar composition that 
was chosen was the same as the one used in the rest of the project, 
in order to produce a uniform aesthetic effect.
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Εικ. 82. Το δάπεδο του δώματος μετά τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης
Fig. 82. Roof terrace floor after conservation and restoration
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ΕΡΓΆΣΙΕΣ ΣΤΆ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΙΝΆ ΤΜΗΜΆΤΆ 

Τα κεραμικά στοιχεία της πύλης αφορούν στις πλίνθους της 
εσωτερικής καμάρας της εισόδου και στο πλακόστρωτο τμήμα που 
αποκαλύφθηκε στο δώμα. 

α. Η κατάσταση διατήρησης των πλίνθων της καμάρας εισόδου 
ήταν καλή. Οι εργασίες που έγιναν ήταν ο ήπιος μηχανικός καθαρι-
σμός των πλίνθων με νυστέρι, και μαλακές βούρτσες και η σφράγι-
ση με υδραυλικό κονίαμα της ρωγμής στο κέντρο της καμάρας με 
εφαρμογή ενέματος με υδραυλική άσβεστο NHL 3,5. 

β. Στο πλακόστρωτο δάπεδο του δώματος μετά τον καθαρι-
σμό του από την αυτοφυή βλάστηση και την αποτύπωση του, έγινε 
διαβροχή των παλαιών κονιαμάτων με ζιζανιοκτόνο. Στην επιφά-
νεια των πλίνθων έγινε ήπιος μηχανικός καθαρισμός με απιονισμέ-
νο νερό, μαλακές βούρτσες και χειρουργικό νυστέρι και ενεμάτω-
ση των αρμών με αραιό διάλυμα υδραυλικής ασβέστου NHL 3.5. Οι 
πλίνθοι που κάλυπταν την μαρμάρινη επιγραφή και είχαν αφαιρε-
θεί προς διευκόλυνση των εργασιών, επανατοποθετήθηκαν και στα 
σημεία που έλειπαν, έγιναν συμπληρώσεις με νέες. Στον αρμό των 

νέων συμπληρώσεων τοποθετήθηκε ταινία μόλυβδου για τον δια-
χωρισμό της επέμβασης. Οι πλάκες αρμολογήθηκαν με νέο υδραυ-
λικό κονίαμα (εικ. 82).

ΜΕΤΆΛΛΙΝΆ ΤΜΗΜΆΤΆ

Οι εργασίες που έγιναν αφορούσαν στον καθαρισμό και την 
επιφανειακή προστασία των μετάλλινων στοιχείων, τα οποία βρί-
σκονται ένθετα σε διάφορα σημεία της Πύλης και σχετίζονται με 
την στήριξη και τον μηχανισμό της. 

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού των επικαθίσε-
ων και των επιφανειακών προϊόντων διάβρωσης με χρήση τροχού 
(γωνιακού και μικροτροχού) και νυστεριού. Στη συνέχεια έγινε απο-
μάκρυνση χαλαρών επικαθίσεων και απολίπανση με ακετόνη. Η 
προστασία και η σταθεροποίηση της επιφάνειας των μεταλλικών 
τμημάτων διασφαλίστηκε με την εφαρμογή τανικού κεριού, η οποία 
έγινε με πινέλο με διαδοχική αύξηση της συγκέντρωσης του οξέως. 
Για την επιφανειακή προστασία επιλέχθηκε η εφαρμογή μικροκρυ-
σταλλικού κεριού Cosmoloid H80 σε αναλόγια 2:1 σε White Spirit.

TERRACOTTA (BRICK) ELEMENTS

Terracotta or brick elements of the gate include the brick 
structure of the barrel vault inside the entrance, and the terracotta 
tiles of the paved part of the floor terrace that was unearthed 
during the project.

a. The bricks of the interior barrel vault are in a quite good 
state of preservation. Interventions on these bricks consisted of 
mild mechanical cleaning with the use of surgical scalpels and 
soft brushes, and sealing the crack along the center line of the 
vault with hydraulic mortar, as well as grouting using hydraulic 
lime NHL 3,5.

b. The terracotta tile floor of the roof terrace was first cleared 
of vegetation, documented in detailed drawings, and then 
its historic mortar joints were sprayed with pesticide. The tile 
surfaces were cleaned using mild mechanical means, namely 
deionized water, soft brushes and surgical scalpels, and the joints 
were grouted with a dilute solution of hydraulic lime NHL 3,5. The 
tiles that covered the marble inscription plaque and had been 

removed to facilitate its removal, were placed back in their original 
positions, and any missing tiles were replaced with new ones. The 
joints between new and old tiles were filled with lead strips in 
order to make the modern intervention clearly discernible. The 
tiles were pointed with new hydraulic mortar (fig. 82). 

METAL ELEMENTS

Conservation work on metal elements included the cleaning 
and surface protection of metal elements found embedded in 
various parts of the Gate, and are mostly linked to the door leaf 
hinged support and its operation.

Accretions and surface oxidation stains were cleaned with 
the use of grinders (angle grinder and rotary tools) and surgical 
scalpels. Cleaning was followed by the removal of loose metal 
particles, and degreasing with acetone. Tannic acid was applied 
onto the clean metal surfaces in order to protect them and 
stabilize them against further oxidation. The acid was applied 
with a painter’s brush in successive applications of increasing 
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Εικ. 84. Μεταφορά των θυρόφυλλων με γερανοφόρο όχημα
Fig. 84. Transport of door leaves with the use of hydraulic 
 crane truck

Εικ. 85. Εργασίες συντήρησης στον ξύλινο φορέα των θυρόφυλλων
Fig. 85.  Conservation of door leaves wooden structure

Εικ. 83. Μεταφορά των θυρόφυλλων 
 με γερανοφόρο όχημα
Fig. 83. Transport of door leaves 
 with the use of hydraulic crane truck
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ΕΡΓΆΣΙΕΣ ΣΤΆ ΘΎΡΟΦΎΛΛΆ

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, προϋπόθεση για τις 
εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των θυρόφυλλων, ήταν 
η απόσπαση και η μεταφορά τους σε εργαστηριακό χώρο, δεδο-
μένης της κακής διατήρησης στα κατώτερα τμήματά τους, που 
φέρουν όλο το βάρος της κατασκευής. Απαραίτητες εργασίες για 
την ασφαλή απόσπαση και μεταφορά τους ήταν η σταθεροποίηση 
του ορθογώνιου κενού που υπάρχει στο ένα θυρόφυλλο, και η κα-
τασκευή ξύλινου νάρθηκα. Η απόσπαση έγινε με χρήση ιμάντων, 
ικανών να μεταφέρουν το βάρος του κάθε θυρόφυλλου και με τη 
βοήθεια γερανοφόρου οχήματος (εικ. 83, 84). Μετά την μεταφο-
ρά τους στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, τα 
θυρόφυλλα τοποθετήθηκαν σε κατάλληλα διαμορφωμένες βάσεις 
και καλύφθηκαν με μουσαμά για την αποφυγή της απευθείας επα-
φής με τις καιρικές συνθήκες. Για την εφαρμογή των επεμβάσεων 
συντήρησης-αποκατάστασης ήταν απαραίτητη η αναστροφή των 
θυρών πάνω στα πλαίσια στήριξης. Η διαδικασία αυτή εφαρμόστη-
κε επίσης με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος.

ΣΎΝΤΗΡΗΣΗ - ΆΠΟΚΆΤΆΣΤΆΣΗ ΞΎΛΙΝΟΎ ΦΟΡΕΆ 
ΘΎΡΟΦΎΛΛΏΝ

Οι εργασίες που έγιναν στα αρχικά ξύλα της θύρας όπως αυτές 
αναφέρονται στην έκθεση εργασιών των συντηρητών Γιάννη Σπα-
νού και Αμαλίας Σιάτου, ήταν οι εξής: (εικ. 85)

1.  Φωτογραφική και μετρική αποτύπωση των ξύλων της θύρας, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην σχεδιαστική αποτύπω-
ση κατάστασης διατήρησης. 

2.  Καθαρισμός των επιφανειακών επικαθίσεων με μαλακά πινέλα 
και ηλεκτρική σκούπα. 

3.  Χημικός καθαρισμός με χρήση διαλύματος αιθυλικής αλκοό-
λης/απιονισμένου νερού σε αναλογία 70/30ml. 

4.  Προληπτική προστασία των ξύλων από τα ξυλοφάγα έντομα 
με εντομοκτόνο (15 γρ. / 5 λίτρα νερό). 

5.  Αποκατάσταση της σαθρότητας των προσβεβλημένων τμη-
μάτων από τα ξυλοφάγα έντομα, με στερέωσή τους με ακρυ-
λική θερμοπλαστική ρητίνη PARALOID B-72/ACETONE σε ανα-

acid concentration. Microcrystalline wax Cosmoloid H80 in a 2:1 
solution in White Spirit was chosen as the final protective coat.

WORK ON THE DOOR LEAVES

According to the approved proposal to properly carry out the 
conservation and restoration of the wooden door leaves, these were 
removed and transported to a guarded area in the Archaeological 
Museum of Chios. Necessary preparation for the safe removal and 
transport of the door leaves included securing a rectangular gap in 
one door leaf, and the construction of suitable wooden braces for 
each door leaf. 

The door leafs were removed using a hydraulic crane truck and 
straps that were able to support the full weight of each door leaf (figs 
83, 84). After the door leaves were transported to the courtyard of 
the Archaeological Museum of Chios they were placed on specially 
constructed bases, and covered with waterproof tarpaulin to protect 
them from the elements. 

During conservation and restoration the door leaves had to 
be turned over to allow work on both sides; this operation was also 
accomplished with the help of a hydraulic crane truck.

DOOR LEAF WOODEN STRUCTURE CONSERVATION 
AND RESTORATION

The work on the historic wooden door leaves, as they 
refereed on the work report of Giannis Spanos and Amalia Siatou 
included the following steps: (fig. 85)

1. Documentation in photographs and detailed drawings, to 
be used as substrata for state of preservation mapping.

2. Cleaning of superficial accretions using soft brushes and 
vacuum cleaner.

3. Chemical cleaning using a 70/30 solution of ethyl alcohol 
and deionized water.

4. Preventive protection of wooden elements from wood-
destroying pests and insects with insecticide (15gr/lt water).
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Εικ. 87. Συμπλήρωση απωλειών ξύλου
Fig. 87. Replacement of missing wood parts

Εικ. 86. Αποκατάσταση σαθρότητας προσβεβλημένων παλιών ξύλι-
νων τμημάτων

Fig. 86. Consolidation of wood damaged by wood-destroying pests

Εικ. 88. Τοποθέτηση νέων χειροποίητων μεταλλικών καρφιών 
 στον ξύλινο φορέα
Fig. 88. Laying new handmade iron nails on wooden structure
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λογία 40/70ml με συνεχείς εμποτισμούς (εικ. 86). 

6.  Συμπλήρωση των απωλειών ξύλου με ξυλοπολτό (Paraloid 
B-72/acetone 70/30ml με πριονίδι ξύλου) και αισθητική αποκα-
τάστασή τους με διάλυμα κάσιας (φυτικής χρωστικής) (εικ. 87).

7.  Συγκολλήσεις με PARALOID B-72/ACETONE 70/30 ml. 

8.  Τα νεότερα σάπια ξύλα που αφαιρέθηκαν, αντικαταστάθηκαν 
με νέα ξύλα ίδιου δασοπονικού είδους (από δρυ). Τα νέα ξύλα 
κόπηκαν σε όμοιες διαστάσεις με τα παλαιά, λειάνθηκαν και 
επιχρίσθηκαν με διάλυμα κάσιας σε Primal 1/6 για να πλησιά-
σουν χρωματικά τα παλαιά. 

 Δημιουργήθηκε στα πλαϊνά τους τμήματα «κινησιά», για την 
καλλίτερη εφαρμογή τους και μεταξύ τους κολλήθηκαν με ξυ-
λόκολλα. 

 Στο νέο φορέα που δημιουργήθηκε, τα νέα ξύλα κολλήθηκαν 
στο νέο σιδηρό μέταλλο με σιλικόνη.

9.  Σχεδιάστηκαν στα νέα ξύλα στις θέσεις των παλαιών καρφιών 
υποδοχές με router και τοποθετήθηκαν καρφωτά τα νέα χει-
ροποίητα καρφιά. Στην κάτω ζώνη των νέων ξύλων χαράχθη-
κε η ημερομηνία των νέων επεμβάσεων στη θύρα (2018).

10. Για την τελική προστασία των ξύλων (παλαιών και νέων) από 
τους περιβαλλοντικούς παράγοντες έγινε επίχριση με νέο βερ-
νίκι προστασίας, ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές συνθήκες 
και στην υπεριώδη ακτινοβολία.

5. Consolidation of wood-destroying pest damaged wood 
with the use of successive saturation coats of a solution of 
thermoplastic resin PARALOID B-72 in acetone at a 40/70 
ratio (fig. 86). 

6.  Replacement of missing wood parts with wood paste 
(Paraloid B-72/acetone 70/30 with the addition of wood 
dust) and subsequent coloring with a cassia (vegetable 
pigment) solution (fig. 87).

7.  Adhesions using a solution of PARALOID B-72 in acetone at a 
70/30 ratio. 

8.  Modern wood additions that had rotted away were replaced 
with new wood of the same species (oak). Replacement 
wooden elements were cut into identical dimensions as the 
original ones, given a smooth finish, and coated with a 1/6 
cassia in Primal solution in order to approximate the color of 
the original wood.

 In order to ensure a good fit, a tongue and groove joint was 
formed on their edges, and they were glued together with 
wood glue. 

 In the new structure that was constructed, new wooden 
elements were glued onto the iron structure using TURBO 
FIX silicone rubber putty.

9. On the replacement wooden elements, special depressions 
were carved on the positions of the original iron nails using 
a router, and new handmade iron nails were put in place. 
The date of the interventions (2018) was inscribed onto the 
lower part of the replacement wooden parts.

10. The last protective measure (both for original and new 
wood) against natural element damage was a coating with a 
modern protective varnish, resistant to the natural elements 
as well as to UV radiation).
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Εικ. 90. Εργασίες συντήρησης στα μετάλλινα στοιχεία 
 των θυρόφυλλων
Fig. 90. Conservation of door leaf metal elements

Εικ. 89. Εργασίες συντήρησης στα μετάλλινα στοιχεία 
 των θυρόφυλλων
Fig. 89. Conservation of door leaf metal elements

Εικ. 91. Το θυρόφυλλο μετά τον καθαρισμό των αυθεντικών 
μετάλλινων τμημάτων

Fig. 91. The door leaf after the conservation of the original 
 metal parts

Εικ. 92. Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 
 στα μετάλλινα στοιχεία
Fig. 92. Conservation and restoration of door leaf metal elements
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ΣΎΝΤΗΡΗΣΗ ΚΆΙ ΆΠΟΚΆΤΆΣΤΆΣΗ 
ΜΕΤΆΛΛΙΝΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ ΘΎΡΟΦΎΛΛΏΝ 

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των μετάλλινων 
στοιχείων των θυρόφυλλων, περιελάμβαναν επεμβάσεις στα αυθε-
ντικά τους στοιχεία, στα στοιχεία την προηγούμενης επέμβασης, 
καθώς και στα στοιχεία αντικατάστασης. 

Στην εκτέλεση των εργασιών ακολουθήθηκε η εγκεκριμένη 
συμπληρωματική τεχνική περιγραφή στην οποία προβλεπόταν η 
διατήρηση του περιμετρικού ελάσματος που είχε τοποθετηθεί στις 
επεμβάσεις της δεκαετίας του 1990, και εσωτερική ενίσχυση με 
σιδερένιο έλασμα και περιμετρική ενίσχυση του ορθογώνιου κε-
νού της μικρής θύρας, με έλασμα τύπου «Π». 

Αναλυτικά οι εργασίες που έγιναν, όπως αυτές αναφέρονται 
στην έκθεση εργασιών των συντηρητών Γιάννη Σπανού και  Αμαλί-
ας Σιάτου, είναι: (εικ. 89-96)

1.  Αποτύπωση των μετάλλινων στοιχείων σε κλίμακα 1:1.
2. Αφαίρεση των επικαθίσεων και επιφανειακών προϊόντων 

διάβρωσης, με μηχανικά μέσα (γωνιακό τροχό μικρού μεγέ-

θους με διαφορετικού σχήματος και σκληρότητας μεταλλικές 
βούρτσες στις μεγάλες επιφάνειες, μικρο-τροχό με διαφορε-
τικού σχήματος και σκληρότητας μεταλλικές βούρτσες σε λε-
πτομέρειες και ευαίσθητες επιφάνειες, νυστέρι για τα σημεία 
που δεν υπήρχε πρόσβαση με τη χρήση τροχού). 

3. Καθαρισμός της επιφάνειας με πεπιεσμένο αέρα και απολί-
πανση με ακετόνη.

4. Καθαρισμός των graffiti με μηχανικά μέσα, καθώς τα συνθή-
ματα είχαν αναγραφεί σε στρώμα οξειδίων και επικαθίσεων 
και δεν ήταν απαραίτητη η περαιτέρω χρήση διαλυτών.

5. Εφαρμογή μηχανικού καθαρισμού τόσο στα αυθεντικά στοι-
χεία όσο και στα νεότερα ελάσματα που διατηρήθηκαν.

6. Προστασία και σταθεροποίηση της επιφάνειας των σιδηρών 
τμημάτων με εφαρμογή τανικού κεριού, η οποία έγινε με πινέ-
λο με διαδοχική αύξηση της συγκέντρωσης του οξέως.

7. Εφαρμογή επιφανειακής προστασίας τόσο στα αυθεντικά 
στοιχεία, όσο και στα νεότερα ελάσματα: Για την επιφανεια-
κή προστασία επιλέχθηκε η εφαρμογή μικροκρυσταλλικού 

 CONSERVATION AND RESTORATION 
OF DOOR LEAF METAL PARTS

Conservation and restoration work on the door leaf metal 
parts includes all work carried out on the original metal parts, as 
well as metal parts that belong to the previous restoration phase 
and modern replacement parts. Work followed the proposals 
of the complementary technical report which prescribed the 
preservation of the perimeter metal band that had been installed 
during previous conservation project in the 1990s, and the 
reinforcement of the rectangular gap of the smaller door with a U 
shaped metal band along its internal perimeter.

Work on the door leaf metal parts, according to the work 
report of Giannis spanos and Amalia siatou, included the following 
steps (figs 89-96).

1. Detailed documentation of the metal parts, in 1:1 scale 
drawings.

2. Removal of accretions and superficial oxidation stains with 
mechanical means (small angle grinder with a variety of 

metal brush shapes and hardness on the larger surfaces, 
rotary tools with a variety of metal brush shapes and 
hardness for detailed and delicate work, surgical scalpel in 
areas that could not be reached with power tools).

3. Surface cleaning using compressed air, and degreasing with 
acetone.

4. Removal of graffiti using mechanical means, as the writing 
lay on a superficial layer of accretions and oxides, and thus 
no further solvent use was deemed necessary.

5. Cleaning using mechanical means was carried out both 
on original parts as well as more recent metal that is to be 
preserved. 

6. Tannic acid was applied to the exposed iron surfaces to 
protect and consolidate them, in successive applications of 
increasing acid concentration. 

7. Microcrystalline wax Cosmoloid H80 in a 2:1 solution in 
White Spirit was chosen as the final protective coat. 
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Εικ. 94. Εφαρμογή πάτινας στα νέα χειροποίητα μετάλλινα καρφιά
Fig. 94. Patina application to the handmade iron nails

Εικ. 93.  Εσωτερική ενίσχυση με μεταλλικό έλασμα στο κάτω μέρος 
 του περιμετρικού πλαισίου του θυρόφυλλου
Fig. 93.  Internal reinforcement with metal band on the interior 

perimeter of the door frame

Εικ. 95.  Τοπεθέτηση νέων χειροποίητων μετάλλινων καρφιών   
στα μετάλλινα στοιχεία των θυρόφυλλων

Fig. 95.  Laying new handmade iron nails on metal element

Εικ. 96. Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στα μετάλλινα 
στοιχεία των θυρόφυλλων

Fig. 96. Conservation and restoration of door leaf metal elements
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κεριού Cosmoloid H80 σε αναλόγια 2:1 σε White Spririt. Επει-
δή η μελέτη δεν προέβλεπε συγκεκριμένο μικροκρυσταλλι-
κό κερί ή αναλογία, επιλέχθηκε ένα προϊόν και μια αναλογία 
που εφαρμόζεται συνήθως σε υπαίθρια μπρούντζινα μνημεία 
στην ελληνική επικράτεια. Η εφαρμογή έγινε εν θερμώ. 

8. Εσωτερική ενίσχυση με μεταλλικό έλασμα: η εργασία πραγμα-
τοποιήθηκε από το μόνιμο προσωπικό της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων με τη συμβολή των αναδόχων του έργου. Τα σιδερένια 
φύλλα κόπηκαν στις κατάλληλες διαστάσεις και ηλεκτρο-
συγκολλήθηκαν εσωτερικά του περιμετρικού πλαισίου 
στήριξης της θύρας. Στα μεταλλικά ελάσματα ενίσχυσης 
εφαρμόστηκε αντιδιαβρωτική προστασία για την αποφυγή 
φαινομένων γαλβανικής διάβρωσης και για τη μόνωση με-
ταξύ των διαφόρωνεπιφανειών,. Ως αντιδιαβρωτικό υλικό 
επιλέχθηκε η χρήση επικαλυπτικού βασισμένο στα επιτεταρ-
τοξείδια μολύβδου (μίνιο). 

9. Αντικατάσταση παλαιότερων επεμβάσεων: Επιλέχθηκε η 
αντικατάσταση μόνο των επιφανειακών φύλλων, τα οποία για 
επιπλέον στατική ενίσχυση της θύρας ηλεκτροσυγκολλήθη-

καν στο περιμετρικό έλασμα της θύρας. Επιλέχθηκε η χρήση 
ελασμάτων σιδήρου, πάχους αντίστοιχου με το αυθεντικό. Τα 
ελάσματα κόπηκαν κατά αντιστοιχία των αυθεντικών και το-
ποθετηθήκαν στον ξύλινο φορέα. Για τη συγκράτησή τους και 
την καλύτερη αισθητική απόδοση, ανατέθηκε η κατασκευή 
πλατυκέφαλων καρφιών αναλόγων των αυθεντικών στον Γε-
ώργιο Κατσαρό, καλλιτέχνη από τη Μυτιλήνη. Για τη βελτίωση 
της αισθητικής τους εμφάνισης εφαρμόστηκε κατάλληλη πά-
τινα μετά από σχετικές δοκιμές. Τέλος, εφαρμόστηκε τανικό 
οξύ και επικάλυψη με κερί για τη μακροπρόθεσμη διατήρησή 
τους και την ομοιομορφία του τελικού αποτελέσματος.

 Όλες οι επεμβάσεις αντικατάστασης εφαρμόσθηκαν στα νε-
ότερα τμήματα και δεν επηρεάζουν τα αυθεντικά υλικά.

 The conservation proposal did not prescribe a particular 
type or ratio of microcrystalline wax, hence a commercially 
available product that is customarily used for bronze artifacts 
in Greece was elected, in a typical concentration. The wax was 
applied melted. The same preventive protection treatment 
was applied both on original parts as well as more recent 
metal that is to be preserved.

8. Internal reinforcement with metal band: the installation of 
the internal reinforcement was carried out by local Ephorate 
permanent staff in collaboration with the firm that undertook 
the rest of the project. Metal plates were cut in the correct 
dimensions, and welded on the interior perimeter of the 
door frame. In order to prevent galvanic corrosion, and in 
order to insulate disparate material surfaces a protective 
coating was applied to the reinforcement metal bands. 

 The protective coating chosen here was a rust proof paint 
based on lead (II, IV) oxide (Pb3O4). 

9.  Replacement of previous interventions. Only the metal 
plates of previous interventions were replaced; the new 

plates were welded onto the perimeter reinforcement band 
for additional stability. Iron plates of a thickness equal to that 
of the original plates were selected. 

 These plates were cut in the same shapes as the original ones, 
and were attached to the wooden door structure. Georgios 
Katsaros, an artist from Mytilene, was commissioned to hand-
craft the flat-headed iron nails, so that these would closely 
resemble the original ones. The internal reinforcement 
required that each new iron nail had to be cut to the correct 
length to correctly fit the door. A patina was applied to the 
iron nails, after a series of tests, in order to bring their surface 
texture as close to that of the original nails as possible. 

 Lastly, the nails were coated with tannic acid, and then a 
layer of wax, to ensure their protection from the corrosive 
sea environment, and again to make them closely resemble 
the restored original iron nails. 

It must be noted here that all replacements concern modern 
additions and not the historic door parts. 
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Εικ. 97.  Τα θυρόφυλλα επανατοποθετημένα μετά τις εργασίες 
συντήρησης και αποκατάστασης

Fig. 97.  Reinstalled door leaves after conservation and 
restoration

Εικ. 98. Τα θυρόφυλλα επανατοποθετημένα μετά τις εργασίες 
συντήρησης και αποκατάστασης

Fig. 98. Reinstalled door leaves after conservation and 
restoration
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ΜΕΤΆΦΟΡΆ ΚΆΙ ΕΠΆΝΆΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΏΝ ΘΎΡΏΝ 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και απο-
κατάστασης των θυρόφυλλων πραγματοποιήθηκε εκ νέου μετα-
φορά και επανατοποθέτηση στην αρχική θέση. 

Χρησιμοποιήθηκε η ίδια μεθοδολογία και τα υλικά που είχε 
εφαρμοστεί για την αρχική μεταφορά: πρόσδεση των θυρών στο 
νάρθηκα από ξύλο για την προστασία τους κατά τη μεταφορά και 

πρόσδεσή τους με ιμάντες ικανούς να μεταφέρουν το βάρος του 
κάθε θυρόφυλλου. Η μεταφορά έγινε με τη βοήθεια γερανοφό-
ρου οχήματος (εικ. 97, 98).

Στέλλα Φαϊτάκη 
Επιβλέπουσα αρχαιολόγος

TRANSPORT AND REPOSITIONING OF DOOR LEAVES 

After the conservation and restoration of the door leaves 
was completed, these were transported back on site, and instaled 
in the original position. 

The same methodology and materials that were used for the 
removal of the door leaves was also used in this phase, namely the 
door leaves were fastened to a wooden brace using straps that 

were able to support the full weight of each door leaf, in order 
to safely transport them back to the site, again using a hydraulic 
crane truck (figs 97, 98).

 

Stella Faϊtaki
Supervising archaeologist
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SCIENTIFIC STAFF:  Sappho Tanou, Archaeologist, Thiresia–Niki Galatoula, Architect Engineer, Vasiliki Patsiou, Civil Engineer

CONSERVATORS OF ANTIQUITIES AND WORKS OF ARTS: George Garganidis, Damianos Nikolaidis
CRAFTSMEN: Pantelis Anastasakis, Ploutarchos Anezinis, Eleftherios Kokodis-Pittakas, Panagiotis Kougioulis, Konstantinos Kydonakis, Michael Konstantinou, 

Michael Reppas, Ioannis Skiriotis, Georgios Tsesmeloglou, Markos Fafalios
EPHORATE PERMANENT STAFF: Efstratios Giannakas, Conservator of Antiquities and Works Arts, Stefanos Kottatis, Vasilis Moraitakis, Giannis Gallimanas,                                     

Theodoros Drizos, Dimitrios Moundros, Dimitrios Krokos, Konstantinos Krokos, Craftsmen
DRAWINGS: Nectaria Sgouraki, Lemonia Stefanidi

TRANSLATION: Elena Toutountzi

CONSERVATION / RESTORATION PROPOSALS: 

Α. “Conservation and restoration of the Central Gate  of the Castle of Chios”: 
Andreas Mbekos, Elpida Vamvakari, Conservators of Antiquities and Works Arts 

Β. “Consolidation and restoration proposal for the Central Gate of the Castle of Chios”:
Stavros Antoniou, Stelios Antoniou, Civil Engineers

C. “Consolidation and restoration of the metal elements of the Central Gate of the Castle of Chios”: 
Stavros Antoniou, Vasiliki Patsiou, Civil Engineers

D. “Mineralogical and chemical analysis of mortars as part of the project: Restoration and enhancement of the land walls 
in the Castle of Chios (from Bastion A to Bastion C)” and proposals for restoration mortar compositions”: 

Ourania Tserpeli, Cheminal Engineer, Stavroula Psychogiopoulou, Geologist, Stavroula Michalopoulou, Conservator of Antiquities and Works Arts

E. “Photogrammetric and drawing survey of the walls of the Castle of Chios”: 
Andreas Georgopoulos, Professor at the National Technical University of Athens, Sevasti Tapinaki, Reggina Chliverou, Margarita Skamantzari, Vasiliki 

Evgenikou, Evanthia Ioannatou, Amalia Maria Konidi, Dimitris Kontos

DOCUMENTATION BY THE SUPERVISION TEAM:

Α. “Mortar analysis - documentation study”:
Thiresia–Niki Galatoula, Architect Engineer, Vasiliki Patsiou, Civil Engineer, Sappho Tanou, Archaeologist

B. “Analysis – documentation of the cordone of the Castle of Chios (from Bastion A to Bastion C)”:
Thiresia–Niki Galatoula, Architect Engineer

C. “Catalogue of architectural members in reuse”:
Sappho Tanou, Archaeologist
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