


 
 

Κάστρα και Γεωγραφία 
 Τα κάστρα δημιουργήθηκαν στη μεσοβυζαντινή και την υστεροβυζαντινή περίοδο, δηλαδή στη διάρκεια της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας.  Άρχισαν να χτίζονται κυρίως από τον 7ο αιώνα, όταν στη Βυζαντινή αυτοκρατορία 
ξεκίνησαν διάφορες επιδρομές που κατέστρεψαν πολλές πόλεις. Σκοπός τους ήταν ο έλεγχος στρατηγικών θέσεων και 
περασμάτων, η άμυνα των ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών, αλλά και η αποθήκευση της αγροτικής παραγωγής, η 
παροχή στέγης στον τοπικό άρχοντα και η παροχή καταφυγίου για τους κατοίκους σε περιόδους κινδύνου.Τα κάστρα 
χτίζονταν στην ακρόπολη της περιοχής, έτσι ώστε οι στρατιώτες της  περιοχής να έχουν καλή ορατότητα για να είναι 
έτοιμοι να αποκρούσουν τυχόν επιθέσεις από εχθρούς. Για λόγους άμυνας λοιπόν άλλαξε ο τρόπος δόμησης των 
πόλεων.  
Τα κάστρα χτίζονταν:   
1)Σε υψώματα (φυσικά οχυρωμένα μέρη.)  
2)Κοντά στη θάλασσα  
3)Σε τοποθεσίες με θέα και εποπτεία της περιοχής για να βλέπουν τους 
εχθρούς από μακριά ή σε κλεισούρες  
4)Σε απότομο έδαφος με λίγα σπίτια, χτισμένα άτακτα, το ένα δίπλα στο 
άλλο,δεν ακολουθούσε κάποιο ρυμοτoμικό σχέδιο αλλά προσαρμοζόταν στη 
μορφή του εδάφους. Οι άρχοντες και οι οικογένειές τους κατοικούσαν μαζί με 
τους στρατιώτες μέσα σε κάστρα, που στην αρχή ήταν ξύλινα και αργότερα 
πέτρινα. Τα κάστρα περιβάλλονταν από τάφρους και προστατεύονταν από 
παχιά τείχη. Οι στρατιώτες κρατούσαν σκοπιά πάνω στους ψηλούς πύργους. 
Σε περίπτωση κινδύνου, οι χωρικοί καταφεύγανε μέσα στα κάστρα. Σε 
αντάλλαγμα, συντηρούσαν τις τάφρους και τα τείχη ή έκοβαν ξύλα.  



 
 
 
 
 Ο επιβλητικός όγκος του βράχου της Μονεμβασιάς αναπτύσσεται 
κάθετα στην απέναντι λακωνική γη. Μια στενή λωρίδα γης και γέφυρα 
μήκους 130 μ. την ενώνει με την στεριά. Από το γεγονός της μόνης αυτής 
δυνατότητας σύνδεσής της με την ξηρά, πήρε και το όνομά της 
Μονεμβασιά (μόνη έμβαση). Ο βράχος έχει μήκος 1500 μ. περίπου και 
μέγιστο πλάτος 600 μ., ενώ το ύψος του αγγίζει τα 200 μ.. Η κορυφή του 
βράχου είναι επίπεδη, σαν μικρό οροπέδιο, ενώ οι πλάγιές του γύρω γύρω 
σχηματίζουν κατακόρυφους γκρεμούς. Περιλαμβάνει τα δυο οχυρωμένα, 
αθέατα από την ξηρά, οικιστικά σύνολα, της Κάτω Πόλης (έκτασης 7.500 
τ.μ.) και της Άνω Πόλης, (έκτασης 120.000 τ.μ.), η οποία βρίσκεται στο 
κεκλιμένο πλάτωμα της κορυφής. 
 Το έδαφος είναι κατά βάση πετρώδες, άνυνδρο και με αραιή 
βλάστηση. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Αθηνά Ταρσούλη: «Το 
πετροβουνό είναι χέρσο από παντού γιατί μέσα από το κορμί του καμιά 
νεροφλέβα δεν περνάει». Οι εδαφολογικές αυτές συνθήκες επηρέασαν 
καθοριστικά τόσο την αρχιτεκτονική τυπολογία των κτισμάτων που αναπτύχθηκαν στον οικισμό όσο και τα υλικά 
δόμησης αυτών. Ο βράχος προσέφερε απλόχερα την πέτρα του ως πρώτη ύλη για την οικοδόμηση σπιτιών που 
απαραίτητα διέθεταν τουλάχιστον μια στέρνα το καθένα αφού μοναδική πηγή ύδρευσης της πόλης ήταν το βρόχινο 
νερό.Η Μονεμβασιά πρωτοκατοικήθηκε πριν από 8.000 χρόνια και πρόκειται για τον μοναδικό πρωτοελλαδικό 
οικισμό στις ανατολικές ακτές της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς. Η Μονεμβασιά, τότε Άκρα Μινώα, αποτέλεσε τον 
ενδιάμεσο σταθμό ανάμεσα στις χερσαίες περιοχές της Ελλάδας και στο ήδη ακμάζον δίπτυχο Κυκλάδων - Κρήτης. 
Κατά τη διάρκεια της μυκηναϊκής ή υστεροελλαδικής εποχής, η Μονεμβασιά συνεχίζει να αποτελεί νευραλγικό 
σημείο και εξελίσσεται σε πελαγίσιο μονοπάτι μεταξύ του μυκηναϊκού και μινωικού πολιτισμού.  
       



 
 

Ιστορική Πορεία του Κάστρου Της Μονεμβάσιας απο τον 4ο έως τον 20ο μ.Χ. αιώνα  
 Ο βράχος της Μονεμβασιάς είναι το αποτέλεσμα ενός ισχυρότατου σεισμού που 
τοποθετείται χρονολογικά γύρω στο Νοέμβριο του 375 μ.Χ. Η σεισμική δόνηση 
προκάλεσε μεγάλες αλλαγές στη γεωλογική διαμόρφωση του τοπίου. Τα παράλια της 
Λακωνικής χερσονήσου και ιδιαίτερα της περιοχής Επιδαύρου Λιμηράς, υπέστησαν 
καθίζηση. Μεγάλης ιστορικής σημασίας πόλεις, μερικώς ή ολικώς βυθίστηκαν, όπως η 
Πλύτρα, ο Ασωπός, οι Βοίες και η Επίδαυρος Λιμηράς. 
 Στη Μονεμβασιά η καθίζηση έλαβε χώρα στα κράσπεδα του βράχου και μόνο προς 
τη δυτική πλευρά του, οπότε και τα νερά της θάλασσας τον κάλυψαν. Έτσι ο βράχος της 
Μονεμβασιάς από το «πέρας στενής και μακράς χερσονήσου» κατά τον Παυσανία 
αποκόπτεται από τη Λακωνική ακτή και παίρνει την μορφή νησίδας. 
 Η Μονεμβασιά απαντάται ήδη από την προϊστορική περίοδο. Πρωτοκατοικήθηκε 
πριν από 8.000 χρόνια και πρόκειται για τον μοναδικό Πρωτοελλαδικό οικισμό στις 
ανατολικές ακτές της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς. Ο Πρωτοελλαδικός πολιτισμός συμπίπτει χρονολογικά με τον 
πρώτο Κυκλαδίτικο και τον Πρωτομινωικό πολιτισμό.Η Μονεμβασιά, τότε Άκρα Μινώα, που παρέμενε ακόμα στεριά 
και όχι διαμορφωμένο νησί, αποτέλεσμα σεισμού που έλαβε χώρα αιώνες αργότερα, αποτέλεσε τον ενδιάμεσο σταθμό 
ανάμεσα στις χερσαίες περιοχές της Ελλάδας και στο ήδη ακμάζον δίπτυχο Κυκλάδων- Κρήτης. 

 Η Μονεμβασιά συνεχίζει να αποτελεί νευραλγικό σημείο- σταθμό και κατά την 
διάρκεια της Μυκηναϊκής ή Υστεροελλαδικής εποχής, καθώς υπήρξε σπουδαίο 
Μυκηναϊκό κέντρο, εξελισσόμενη σε πελαγίσιο μονοπάτι μεταξύ του Μυκηναϊκού και 
Μινωικού πολιτισμού.Μεταπηδώντας χρονικά στον 4ο αιώνα μ.Χ., οπότε και αλλάζει 
ριζικά ο εδαφολογικός χάρτης της περιοχής, κατά τον ισχυρότατο σεισμό του 375μ.Χ., με 
την αποκοπή μέρους της στεριάς η Άκρα Μινώα, μετατρέπεται σε νησί, την Μονεμβασιά. 
Χρονικά της εποχής, παρέχουν σχετικά ασφαλείς πληροφορίες για τις συνθήκες κτίσης 
της πόλης πάνω στον βράχο.Οι Λάκωνες που την κατοίκησαν αρχικά, το 582/583 μ.Χ., 
κατέφυγαν εκεί προκειμένου να αποφύγουν τις επιδρομές των Αβάρων και των 
Βησιγότθων. Το μέρος ενδείκνυτο καθώς ήταν παραθαλάσσιο, δυσπρόσιτο και 
προσφερόταν για οχύρωση της.  

 



 
 
 Η περιοχή που κατοικήθηκε εκείνη την περίοδο, ήταν ο Γουλάς, ή Πάνω Πόλη του βράχου. Γουλάς ονομάστηκε 
από το αλβανικό «Γουλάς» που σημαίνει οχύρωμα ή, κατ’ άλλους από τη λέξη Γουλί, λόγω της φαλακρότητας του 
εδάφους. Οι ανάγκες της εποχής καλούσαν για σύνθετα οχυρωματικά έργα. Τότε κατασκευάστηκε και η πρώτη 
γέφυρα που συνέδεε το νησί με την απέναντι στεριά.Οι επαφές της πόλης με τον υπόλοιπο κόσμο έγιναν πυκνότερες, 
με συνέπεια τον τραγικό αποδεκατισμό των κατοίκων της Μονεμβασιάς το 746μ.Χ., εξαιτίας λοιμού που μεταδόθηκε 
από επιβάτες δύο πλοίων της Σικελίας που στάθμευσαν στο λιμάνι. Με την τελειοποίηση της άμυνας της και την 
φυσική της στρατηγική θέση, η πόλη διαθέτει κάθε λόγο να αποτελέσει κέντρο επιχειρήσεων και στρατιωτική βάση 
των Βυζαντινών.  
 Το Βυζαντινό κράτος, από την αρχή απόδωσε στην Μονεμβασιά την προσήκουσα σημασία, καθιστώντας την 
διοικητική έδρα των αυτοκρατορικών κτίσεων στην Πελοπόννησο.Από νωρίς μετέχει και στα εκκλησιαστικά 
πράγματα, με τον πρώτο επίσκοπο της Μονεμβασιάς Πέτρο, να παρίσταται στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 
787μ.Χ.Γύρω στο 878μ.Χ., αναφέρεται η κτίση της Μονεμβασιάς ως ορμητήριο του βυζαντινού στόλου εναντίον των 
Αβάρων, υπό τον ναύαρχο Αδριανό και παρατηρείται δυναμική ανάπτυξη με έντονες ναυτικές και εμπορικές 
δραστηριότητες των κατοίκων.Δημιουργείται έτσι η Κάτω Πόλη, στη ΝΑ ακροθαλασσιά του νησιού, λίγο μετά το 
900μ.Χ., περίπου 300 χρόνια από την χρονολογία κτίσης της Μονεμβασιάς.Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, η 
Μονεμβασιά, αποτελούσε το αντικείμενο του πόθου επίδοξων κατακτητών, οι οποίοι, συνειδητοποιώντας την 
γεωπολιτική της σημασία, διαρκώς προχωρούσαν σε απόπειρες να τη θέσουν υπό την κυριαρχία τους. 
 Η πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη πολιορκία που δέχτηκε η 
πόλη, έλαβε χώρα το 1147μ.Χ., από τον ναύαρχο του βασιλιά της 
Σικελίας. Το 1249, ο Γουλιέλμος Β΄ Βιλλεαρδουίνος, ο Φράγκος 
ηγεμόνας του Πριγκιπάτου της Αχαΐας, κατασκεύασε ένα κάστρο σε μία 
βουνοκορφή του Ταϋγέτου, τον Μυστρά, με σκοπό την υποταγή των 
Μηλιγγών. Η φιλοδοξία του Γουλιέλμου δεν περιοριζόταν στην 
Πελοπόννησο αλλά είχε βλέψεις και πιο μακριά. Το 1259 συμμάχησε με 
τον Δεσπότη της Ηπείρου, Μιχαήλ Β΄, και με τον Μανφρέδο της 
Σικελίας με σκοπό να σταματήσουν την Αυτοκρατορία της Νίκαιας που 
μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης ήταν η ισχυρότερη δύναμη στη 
βόρειο Ελλάδα και είχε επικίνδυνες βλέψεις στην Κωνσταντινούπολη.  
 



 
 
 Τον ίδιο χρόνο στην μάχη της Πελαγονίας ο συνασπισμός αυτός συγκρούστηκε με τις δυνάμεις του Μιχαήλ Η΄ 
Παλαιολόγου αλλά οι σύμμαχοι ηττήθηκαν. Οι στρατιώτες της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας ανακάλυψαν τον 
Γουλιέλμο λίγο μετά την μάχη να κρύβεται σε μία θημωνιά και τον αιχμαλώτισαν.Το 1262 όταν οι Νικαιάτες είχαν 
ήδη ανακαταλάβει την Κωνσταντινούπολη ο Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος έκανε συμφωνία με τον Μιχαήλ για την 
απελευθέρωσή του. Θα έμενε ελεύθερος αν του παρέδιδε τρία κάστρα στο νότο της Πελοποννήσου, τα κάστρα του 
Μυστρά, της Μονεμβασιάς,και της Μεγάλης Μάνης (ή Μάινης). Αυτός ήταν και ο πυρήνας του Δεσποτάτου του 
Μυστρά.Στο Δεσποτάτο συμπεριλαμβανόταν και ο οικισμός Λυκοβουνό με το περίφημο μοναστήρι του Αι-Γιώργη 
που αναφέρεται σε Χρυσόβουλο του 1292 απο τον αυτοκρατορα Ανδρονικο Κομνηνό Παλαιολόγο.  

 
  Πρώτη γραπτή μαρτυρία για το κάστρο έχουμε 
από το οδοιπορικό του αγίου Γουίλμπαλντ (Wilibald), ο 
οποίος επισκέφτηκε την  Μονεμβασία στο ταξίδι του προς 
τους Αγίους τόπους τον 8ο αιώνα μ.Χ. 

  Οι Λάκωνες που την κατοίκησαν αρχικά, το 
582/583 μ .Χ., κατέφυγαν εκεί προκειμένου να αποφύγουν τις 
επιδρομές των Αβάρων και των Σλάβων . Ο οικισμός, αν και 
δεν διέθετε καμία πηγή νερού, αναδείχθηκε σε ναυτικό και 
εμπορικό σταθμό για τους θαλάσσιους δρόμους του Αιγαίου. 
Το λιμάνι της πόλης ήταν διπλό, στα βόρεια και τα νότια της 
γέφυρας που ένωνε τη βραχώδη χερσόνησο με την απέναντι 
στεριά. Από τα μέσα του 10ου αιώνα η πόλη άρχισε να 

αναπτύσσεται δυναμικά, με το άπλωμα του οικισμού σε όλο το βράχο. Η περιοχή που κατοικήθηκε εκείνη την 
περίοδο, ήταν ο Γουλάς ή Πάνω Πόλη του βράχου. Τότε κατασκευάστηκε και η πρώτη γέφυρα που συνδέει το νησί με 
την απέναντι στεριά. 

  

 

 



 

 

 Κατά τη βυζαντινή περίοδο, με την τελειοποίηση της άμυνας και την στρατηγική της θέση, η πόλη διαθέτει κάθε 
λόγο να αποτελέσει κέντρο επιχειρήσεων και στρατιωτική βάση. Το Βυζαντινό κράτος από την αρχή απέδωσε στη 
Μονεμβασιά την προσήκουσα σημασία, καθιστώντας την διοικητική έδρα των αυτοκρατορικών κτήσεων στην 
Πελοπόννησο. Από νωρίς μετέχει και στα εκκλησιαστικά πράγματα, ενώ λειτουργεί και ως ορμητήριο του βυζαντινού 
στόλου εναντίον των Αβάρων. Παρατηρείται δυναμική ανάπτυξη με έντονες ναυτικές και εμπορικές δραστηριότητες 
των κατοίκων. Δημιουργείται έτσι η Κάτω Πόλη, στη νοτιοανατολική ακροθαλασσιά του νησιού, λίγο μετά το 900 
μ.Χ. Σε όλη την διάρκεια η Μονεμβασιά, αποτέλεσε αντικείμενο  πόθου επίδοξων κατακτητών, οι οποίοι, 
συνειδητοποιώντας την γεωπολιτική της σημασία, διαρκώς προχωρούσαν  σε απόπειρες να τη θέσουν υπό την 
κυριαρχία τους . Έτσι Συναντάμε την Μονεμβασιά σε περιόδους υπό τους Φράγκους, τους Βυζαντινούς, τους Ενετούς, 
τον Πάπα, τους Τούρκους.  Οι κάτοικοί της, στο πλαίσιο όλων αυτών των εξελίξεων, προσπάθησαν και διατήρησαν 
την ταυτότητά τους. Υποστήριζαν τις θέσεις τους και καθώς αντιστέκονταν δυναμικά, επιτύγχαναν την ικανοποίηση 
των αιτημάτων τους για σχετική αυτονομία και διατήρηση των προνομίων τους. 

 Όταν το 1204 μ .Χ. οι Φράγκοι κατέλυσαν το βυζαντινό κράτος, η Πελοπόννησος αντιστάθηκε σθεναρά και 
ακόμα περισσότερο η Μονεμβασιά, η οποία παρέμεινε απόρθητη για περισσότερο από 40 χρόνια. Η κατάληψη του 
Κάστρου είχε γίνει πλέον θέμα τιμής για τους Φράγκους.  
Το κάστρο ενισχύθηκε τόσο, ώστε έγινε οχυρό που αντιστάθηκε σθεναρά σε όσους το επιβουλεύτηκαν, όπως 
στον Ρογήρο Β’, βασιλιά των Νορμανδών, το 1147, και στον Γουλιέλμο Β' Βιλεαρδουίνο , έναν αιώνα μετά , μετά  τον 
αποκλεισμό των Φράγκων πολιορκητών και ικανές διαπραγματεύσεις για τη διατήρηση παλαιότερων προνομίων των 
κατοίκων. 

 Το εγχείρημα ήταν δύσκολο, η θέληση των κατοίκων ωστόσο να παραμείνουν ελεύθεροι, ήταν ακατάβλητη. 
Αφού αποδείχτηκε ότι η κατάληψη του κάστρου «δια των όπλων» ήταν αδύνατη, επιλέχτηκε η «δια της πείνας» οδός. 
Το αποκορύφωμα ήρθε κατά την διάρκεια του τρίχρονου πλήρους αποκλεισμού της πόλης από στεριά και θάλασσα. 
Παρόλο που οι αμυνόμενοι είχαν φτάσει στα όριά τους, η δεινή τους θέση δεν τους έκαμψε και αντέταξαν τους όρους 
τους απέναντι στους επίσης κουρασμένους και αποθαρρυμένους Φράγκους. Οι όροι συμπεριλάμβαναν τη διατήρηση 
της ελευθερίας τους, την απαλλαγή από την φορολογία και από την υποχρέωση να υπηρετούν στο στράτευμα του 
κατακτητή. 



 

 Γρήγορα όμως η Βυζαντινή αυτοκρατορία επανακάμπτει και η Μονεμβασιά ελευθερώνεται. Παραχωρούνται 
διοικητικά, εκκλησιαστικά και οικονομικά προνόμια στη Μονεμβασιά, με ειδικά αυτοκρατορικά διατάγματα. Σε αυτά 
εξασφαλιζόταν εμπορεύματα, φορολογικές απαλλαγές και ελεύθερη κίνηση των πλοίων της πόλης χωρίς καμιά 
οικονομική υποχρέωση σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας. Η περιοχή ακμάζει εξαιρετικά και το χρονικό διάστημα 
μεταξύ 13ου και 14ου αιώνα αποκαλείται ο χρυσός αιώνας της πόλης. Κατά την περίοδο αυτή στην περιορισμένη 
έκταση του βράχου, υπήρχαν 8.000 κατοικίες και 40 εκκλησίες, οπότε και υιοθετήθηκαν οι θολωτές καμάρες και οι 
δρομικές, έτσι ώστε ακόμα και οι δρόμοι να αξιοποιηθούν οικοδομικά. Στην πόλη διαμένουν κατά καιρούς οι 
Βυζαντινοί αυτοκράτορες και ο γιος του διοικητή της Μονεμβασιάς, Ιωάννης ΣΤ’ Καντακουζηνός, στέφεται 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου το 1341 μ.Χ. Η αρχή της ύφεσης και της τελικής κατάρρευσης άρχισε από το 1394, όταν 
Οθωμανική φρουρά αναφέρεται στη Μονεμβασία, σε μια προσωρινή κατάληψή της. Το 1460, υπό την απειλή των 
Οθωμανών, οι Μονεμβασίτες ζήτησαν να τεθούν κάτω από την προστασία του Πάπα του Β’, αλλά στα τέλη του 1463 
παρέδωσαν την πόλη στους Βενετούς. Από το 1540 μέχρι το 1690 διαρκεί η πρώτη περίοδος της Τουρκοκρατίας και 
μετά το σύντομο διάλειμμα της Β’ Ενετοκρατίας (1690-1715), η πόλη κατέληξε στην οριστική κυριαρχία των 
Οθωμανών. 
 Η κινητικότητα του εμποροναυτικού στόλου που διαθέτει, συντείνει και στις εξαγωγές του περίφημου κρασιού 
μαλβάζια που ήταν προϊόν τοπικής προέλευσης, αποτελούσε αγαθό πολυτελείας και χρησιμοποιούνταν στα τραπέζια 
ηγεμόνων και βασιλέων. Στα προϊόντα που εμπορεύονταν συγκαταλέγονται είδη όπως πρινοκκόκκι και κοξινέλα 
(έντομα από τα οποία παρασκευάζεται, μετά από ειδική κατεργασία, κόκκινο χρώμα για βαφές υφασμάτων), μετάξι, 
παστά, δέρματα, ζώα, λάδι, κρασί, αλλά και δούλοι .Το κρασί αυτό προερχόταν από την ποικιλία θράψα, ήταν 
χρώματος ασπροκόκκινου και γλυκό στην γεύση. Παρασκευαζόταν από οινοποιούς της περιοχής. Στο συγκεκριμένο 
κρασί μάλιστα γίνεται αναφορά και στον Ριχάρδο Γ’ του Σαίξπηρ. Ο ακριβής τρόπος παρασκευής του κρασιού 
παραμένει άγνωστος, καθώς οι Τούρκοι απαγόρευσαν την παραγωγή του το 1545.  
  



 
 
 Οι Μονεμβασίτες αναφέρονται ως πλοιοκτήτες ή ναυτικοί, έμποροι, αλλά και πειρατές. Άλλοι κάτοικοι 
ασχολούνταν με τις οικοδομικές εργασίες, τη ναυπηγική, καθώς και τη γεωργία και την κτηνοτροφία και 
δραστηριοποιούνταν στην απέναντι στεριά, από το Γέρακα ως τον Άγιο Φωκά, με ένα δίκτυο υποστατικών και μικρών 
οικισμών που έλεγχαν δρόμους και διαβάσεις και επικοινωνούσαν με πύργους και σκάλες που αναπτύχθηκαν στην 
ακτή. Φημισμένο ήταν τόσο το λάδι, όσο και το κρασί της περιοχής, το οποίο αργότερα ονοματίστηκε από τη 
Βενετσιάνικη παραφθορά του ονόματος της πόλης: «Μαλβαζία». Στην απέναντι στεριά υπάρχουν διάσπαρτοι ληνοί, 
καθώς και λατομεία πωρόλιθου στον Άγιο Φωκά. 
 Το 1463 ήταν το τελευταίο βυζαντινό έρεισμα της Πελοποννήσου που πέρασε σε ξένη κυριαρχία, ενώ το 1821 
ήταν το πρώτο κάστρο που περιήλθε στην ελληνική κυριαρχία. 
 Στους μεταναστευτικούς χρόνους ο εμφύλιος σπαραγμός ανάμεσα σε αντιμαχόμενες παρατάξεις για τον έλεγχο 
του κάστρου οδήγησε στην ερήμωση και την παρακμή της πόλης. Από το 1828 η Μονεμβασιά ακολούθησε ως τοπικό, 
επαρχιακό κέντρο την πορεία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στις αρχές του 20ου αιώνα πολλοί κάτοικοι 
εγκατέλειψαν την Κάτω Πόλη για να εγκατασταθούν στο νέο οικισμό της Γέφυρας.  
 Στις 23 Ιουλίου 1821 η Μονεμβασιά ήταν το πρώτο κάστρο της Πελοποννήσου που απελευθερώθηκε από τις 
ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις. Η απελευθέρωση της πόλης είχε καθοριστική σημασία για τον αγώνα της εθνικής 
ανεξαρτησίας, διότι γέμισε αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση τους Έλληνες αγωνιστές. Παράλληλα, τα πολεμοφόδια του 
κάστρου χρησίμευσαν στην κρητική επανάσταση, καθώς επίσης στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, του Ναυπλίου και 
της Κορίνθου. Η Μονεμβασιά πέρασε στην κυριαρχία των ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων μετά από 358 χρόνια 
ξένης κατοχής, καθώς γνώρισε την μακρόχρονη εναλλαγή Βενετών (1463-1540 και 1690-1715) και Τούρκων (1540-
1690 και 1715-1821). Το 1463 ήταν το τελευταίο βυζαντινό έρεισμα της Πελοποννήσου που πέρασε σε ξένη 
κυριαρχία, ενώ το 1821 ήταν το πρώτο κάστρο που περιήλθε στην ελληνική κυριαρχία. 



 
 

Γεωλογική Εξέταση Του Χώρου Που Είναι Χτισμένη η Μονεμβάσια 
Γενικές Πληροφορίες: 

• Μήκος βράχου:1.500 μέτρα 
• Πληθυσμός: 4.660 κάτοικοι 

• Μέγιστο πλάτος βράχου: 600 μέτρα 
• Ύψος βράχου: 200 μέτρα 

 Αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της 
Πελοποννήσου. Η μεγάλη σεισμική δόνηση του 375 μ.Χ. απέκοψε τη 
χερσόνησο από τη Λακωνία δημιουργώντας ένα βράχο, φυσικό φρούριο, ο 
οποίος ενώνεται με την Πελοπόννησο με μια στενή λωρίδα γης (μόνη 
έμβαση). Η κορυφή του βράχου είναι επίπεδη, ενώ οι πλαγιές του 
σχηματίζουν κατακόρυφους γκρεμούς. Το έδαφος είναι κατά βάση 
πετρώδες, άνυδρο και με αραιή βλάστηση. Ο βράχος της Μονεμβασιάς 
είναι μοναδικής γεωμορφολογίας, εξαιρετικά απόκρημνος, συμπαγής και 
χέρσος και μαζί με τα ανθρώπινα τεχνικά οχυρωματικά έργα στέκει στη 
θάλασσα σαν πλωτό φρούριο. Ιδρύθηκε κατά τη βυζαντινή περίοδο.  
Χώρα: Ελλάδα, Περιφέρεια: Πελοποννήσου, Γεωγραφικό διαμέρισμα: 
Πελοπόννησος, Νομός: Λακωνίας, Έκταση: 209 τ.χλμ, Πληθυσμός: 
4.660 (2001). Αυτό που αμέσως εντυπωσιάζει το φίλο ταξιδιώτη, μόλις 
φτάνει εκεί, είναι ο τεράστιος βράχος που συνδέεται με τη στεριά μέσω 
μίας στενής λωρίδας γης και μίας γέφυρας. 
  
 Η τωρινή μορφολογία του βράχου και της ευρύτερης περιοχής είναι αποτέλεσμα ισχυρότατου σεισμού που είχε 
πλήξει στην αρχαιότητα μεγάλο μέρος της ανατολικής Πελοποννήσου και είχε προκαλέσει τη βύθιση ακμαίων τότε 
οικισμών (Επίδαυρος-Λιμηρά).       
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
  Το έδαφος είναι κατά βάση πετρώδες, άνυνδρο και με αραιή 
βλάστηση. Οι εδαφολογικές αυτές συνθήκες επηρέασαν καθοριστικά τόσο 
την αρχιτεκτονική τυπολογία των κτισμάτων που αναπτύχθηκαν στον 
οικισμό όσο και τα υλικά δόμησης αυτών. Ο βράχος προσέφερε απλόχερα 
την πέτρα του ως πρώτη ύλη για την οικοδόμηση σπιτιών, που απαραίτητα 
διέθεταν τουλάχιστον μια στέρνα το καθένα αφού μοναδική πηγή ύδρευσης 
της Πόλης ήταν το βρόχινο νερό. 
 1.Τα πετρώματα δεν δύναται να χρονολογηθούν από την εμφάνισή 
τους και μόνο. Έτσι πετρώματα, πού χρονολογούνται σαν «παλαιά», μπορεί 
στην πραγματικότητα να είναι εντελώς χαλαρά και πάγια ενώ άλλα, 
θεωρούμενα σαν «νέα», είναι πυκνά και σκληρά. 
 2. Τα πετρώματα δεν χρονολογούνται από τον πετρολογικό τους 
χαρακτήρα.Πετρώματα όλων των τύπων -αργιλώδη, γρανίτες, ασβεστόλιθοι, 
συμφύρματα, αμμόλιθοι κ.λ.π.- μπορούν να υπάρχουν σε όλες τις «ηλικίες» 
πετρωμάτων. 

 Πώς λοιπόν τα πετρώματα πραγματικά χρονολογήθηκαν; Τι είναι εκείνο πού προσδιορίζει την γεωλογική 
«ηλικία», η οποία αποδίδεται σ' ένα δεδομένο σχηματισμό πετρώματος; Η απάντηση πού δόθηκε είναι:  

Τα απολιθώματα – δείκτες: 
 «Σε κάθε ιζηματογενές στρώμα φαίνεται ότι ορισμένα απολιθώματα είναι χαρακτηριστικά άφθονα. Τα απολιθώματα 
αυτά είναι γνωστά σαν δείκτες - απολιθώματα. Εάν σ' ένα παράξενο σχηματισμό βρεθεί ένα απολίθωμα - δείκτης, 
είναι εύκολο να χρονολογηθεί αυτό το συγκεκριμένο στρώμα πετρώματος και να συσχετισθεί με άλλα σε διαφορετικές 
περιοχές που περιέχουν τα ίδια είδη» 
 Οι δείκτες - απολιθώματα είναι κατάλοιπα, υπολείμματα οργανισμών (συνήθως θαλάσσια ασπόνδυλα), τα όποια 
υποτίθεται ότι έζησαν σε περιορισμένη χρονικά περίοδο, αλλά σε ουσιαστικά παγκόσμιες γεωγραφικά περιοχές. Έτσι 
η παρουσία τους σ' ένα πέτρωμα πιστεύεται ότι παρέχει μια αναμφίβολη ένδειξη της ηλικίας του. 



 
 
 Αλλά πώς ακριβώς οι γεωλόγοι γνωρίζουν ποιος δείκτης - απολιθωμάτων χρονολογεί και προσδιορίζει κάποια 
ηλικία; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι η εξέλιξη. Δηλαδή, δεδομένου ότι η εξέλιξη θεωρείται ότι έλαβε χώρα 
προς την ίδια κατεύθυνση (από τους απλούστερους προς τους συνθετότερους οργανισμούς) παγκόσμια, το στάδιο της 
εξελίξεως, πού επιτεύχθηκε από τους οργανισμούς πού ζουν σε δεδομένη εποχή, θα πρέπει να είναι αδιάψευστο 
κριτήριο για τον καθορισμό ιζημάτων μέσα στα οποία εναποτέθηκαν στην εποχή αυτή.  
Έτσι τα πετρώματα χρονολογούνται από τα περιεχόμενα σ' αυτά απολιθώματα, ειδικότερα από τους δείκτες - 
απολιθώματα.  
 «Είναι αυταπόδεικτη αλήθεια, ότι η σημερινή γνώση της διαδοχής των στρωμάτων στον φλοιό της γης οφείλεται, 
κατά κύριο μέρος, στην ένδειξη που παρέχεται από τα απολιθώματα. Κυρίως στο ρόλο τους, ως συστατικών ενός 
ξεχωριστού πετρώματος, τα απολιθώματα παρέχουν, δια μέσου των καταλοίπων της εξελίξεως της ζωής στον πλανήτη 
αυτό, ένα θαυμαστό αποτελεσματικό κλειδί στον αμοιβαίο εντοπισμό των στρωμάτων σε ευρύτατα χωρισμένες 
περιοχές και από ήπειρο σε ήπειρο», λέγει ο Hedberg πού χρημάτισε πρόεδρος της Γεωλογικής Εταιρείας της 
Αμερικής, και έτσι, η διατύπωση αυτή μπορεί να θεωρηθεί επίσημη. 
 Πώς όμως καθορίζεται η διαδοχή των στρωμάτων; Τα απολιθώματα παρέχουν ένα θαυμαστό κλειδί για τον 
αμοιβαίο εντοπισμό των στρωμάτων. Και πώς τα απολιθώματα παρέχουν το θαυμαστό τούτο κλειδί; Δια μέσου των 
καταλοίπων της εξελίξεως της ζωής. Δηλαδή, το τελικό κριτήριο και κλειδί της γεωλογικής χρονολογήσεως είναι η 
εξέλιξη. Όλες οι άλλες μέθοδοι είναι αμφίβολες και υπόκεινται σε μεταβολές και λάθη. Μονό η πίστη στην διαδοχή 
των ζωικών ειδών, με την παραδοχή της εξελίξεως, είναι βέβαιη.  
 «Η μόνη εφαρμόσιμη χρονομετρική κλίμακα στην γεωλογική ιστορία, για την στρωματογραφική κατάταξη των 
πετρωμάτων και για την χρονολόγηση γεωλογικών συμβάντων, παρέχεται ακριβώς δια των απολιθωμάτων. Λόγω της 
μη αναστρεψιμότητος της εξελίξεως, προσφέρουν μια αναμφίβολη χρονική κλίμακα για τους σχετικούς 
προσδιορισμούς ηλικίας και για συσχετισμούς σε παγκόσμια κλίμακα». 
 Με τις εκφράσεις του εξελικτικού μοντέλου, φυσικά, τούτο θα ήταν σαφώς ο καλύτερος τρόπος προσδιορισμού 
της γεωλογικής ηλικίας,  εάν πραγματικά γνωρίζαμε ότι το εξελικτικό μοντέλο είναι αληθινό, ότι δηλαδή πραγματικά 
συνέβη εξέλιξη. 



 
 

Αειφορική Προσέγγιση Του Κάστρου Της Μονεμβασιάς 

 Η Μονεμβασιά είναι γνωστή σαν το «Γιβραλτάρ της 
Ανατολής», το «Υπερνεφελές Κάστρο» του Μοριά, το 
«Περιώνυμον Άστυ» του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β’, η 
«Θεόσωστος Πόλη» των Παλαιολόγων του Μυστρά, το «Μενεξέ 
Καλεσί» (Κάστρο των λουλουδιών – Φρούριο των ανθέων) των 
Τούρκων, το «Λουλούδι της Μονεμβασιάς», η «Ανθομύριστη 
Καστροπολιτεία» του Νότου. 
 Ένα μικρό νησί που ενώνεται με την ενδοχώρα από μια 
στενή λωρίδα γης, μια γέφυρα που συνυπάρχει με το θαλασσινό 
στοιχείο του Μυρτώου Πελάγους. Μπαίνοντας στο βράχο από τη 
μοναδική είσοδο – «μόνη έμβαση» απ’ όπου και το όνομα της 
πόλης Μονεμβασιά … για αυτό ακριβώς τον λόγο ο 
ανεφοδιασμός της καστροπολιτείας με νερό και άλλες πρώτες ύλες ήταν πολύ δύσκολος αφού κάτοικοι του κάστρου 

εφοδιαζόντουσαν από την ενδοχώρα έξω από το κάστρο.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Γεωλογική εξέταση του χώρου που είναι χτισμένη η Μονεμβασιά 
Χλωρίδα της Μονεμβασιάς. Ενδημικά και αυτοφυή φυτά 

 Η μορφολογία του εδάφους σε συνάρτηση με τις κλιματολογικές συνθήκες ευνόησαν την ανάπτυξη πολλών 
αυτοφυών φυτών στη Μονεμβασιά, μερικά από τα οποία είναι και ενδημικά. Ιδιαίτερα στην Πάνω Πόλη , η απουσία 
ανθρώπινης δραστηριότητας και φυτοφαρμάκων έχει συμβάλλει στη δημιουργία πλούσιας χλωρίδας. 
 Τα σημαντικότερα ενδημικά μεταξύ άλλων είναι: Ο Stachys speitzenhoferi Heldr, Sybsb virella, στενότοπο 
ενδημικό που απαντάται στους βράχους και στα τείχη της πόλης, ο Stachys chrysantha και ο Υοσκύαμος ο λευκός. 
 Εκτός όμως από τα ενδημικά είδη, υπάρχουν και αυτοφυή φυτά όπως: Malcomia sp. Αγριβιολέτα, Euphorbia 
dendroides γαλατσίδα, φλώμος,Lavareta cretica αγριομολόχα, κέντρανθος, Ptylostemon hepeuce  χαμαιπεύκη, 
φασκομηλιά, Ferula communis νάρθηκας, κυκλάμινο και αγριομαργαρίτα. Κάποιες ελιές, χαρουπιές και συκιές που 
συναντάμε στο χώρο του κάστρου, είναι προϊόν ανθρώπινης παρέμβασης κατά τον 20ο αιώνα.  

 

 
Η χλωρίδα της Μονεμβασίας όπως τη φωτογράφησαν οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ Νίκαιας 

 



 
Αειφορική προσέγγιση του κάστρου της Μονεμβασιάς 

Αποχετευτικό σύστημα και σύστημα ύδρευσης στην πόλη της Μονεμβασιάς 
  Η Μονεμβασιά δεν έχει κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, όμως 
κάθε σπίτι διαθέτει το δικό του βόθρο. Στα αστικά σπίτια το αποχωρητήριο 
και ο νεροχύτης τοποθετούνται σε μια προεξοχή δημιουργώντας μαζί με το 
χτιστό αγωγό πυργίσκο εφαπτόμενο στο εξωτερικό του σπιτιού. 
 Σήμερα όλα τα σπίτια του κάστρου είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό 
αποχετευτικό σύστημα της πόλης και καταλήγουν στο βιολογικό καθαρισμό.          
 

 
 Η αξιοποίηση που δέχεται το κάστρο της Μονεμβασιάς από τις τοπικές επιχειρήσεις γίνεται με έμμεσο τρόπο,  
με την προβολή του από τα μέσα δικτύωσης των 
μνημείων που βρίσκονται στις κεντρικές πλατείες 
και από τις τουριστικές επισκέψεις από όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης. Επίσης, οι τοπικές 
επιχειρήσεις και οι κάτοικοι οφείλουν να 
πληρώνουν φόρους στο Δήμο, προκειμένου να 
συντηρηθεί το κάστρο. Ευτυχώς πλέον, δεν 
υπάρχουν λόγοι ανησυχίας για την αλλοίωση του 
περιβάλλοντος  του κάστρου χάρη στην έντονη 
αειφόρο οικονομική ανάπτυξη που παρατηρείται. 
 

 

 

 

 



 

 
 

Γεωλογική εξέταση του χώρου που είναι χτισμένη η Μονεμβασιά 

ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ: 

• ασβός 

• αλεπού 

• Οχιά (ερπετά) 
ΗΜΕΡΑ ΖΩΑ: 

• πουλιά 

• σκαντζόχοιρος 

• χελώνα 
 Τα θηλαστικά είναι σπονδυλωτά ζώα και αλλιώς λέγονται τετράποδα ή μαστοφόρα. Ονομάστηκαν θηλαστικά 
γιατί θηλάζουν τα μικρά τους. Ανάμεσά τους συναντούμε τα μεγαλύτερα ζώα της γης, όπως τον ελέφαντα και τη 
φάλαινα. Τα περισσότερα ζουν στην ξηρά εκτός από μερικά που ζουν στη θάλασσα, όπως τη φάλαινα το δελφίνι και 
τη φώκια. Η νυχτερίδα επίσης, παρόλο που πετάει είναι θηλαστικό.Τα άγρια θηλαστικά ζώα που υπάρχουν στην 
Μονεμβάσια  είναι τα εξής:  
ΑΣΒΟΣ: Το μήκος του είναι περίπου 65εκ. Έχει άκρα με δάχτυλα εφοδιασμένα με νύχια με τα οποία σκάβει λαγούμια 
στο έδαφος. Το τρίχωμά του είναι πυκνό και τραχύ. Είναι νυκτόβιο και τρέφεται με έντομα, ρίζες, φρούτα, μικρά 
σπονδυλωτά. Διαδεδομένο στην Ευρώπη και στην Ασία. Δυστυχώς οι αγρότες κυνηγούν αλύπητα τον ασβό γιατί 
τρώει τα σταφύλια και τα πουλερικά, αλλά οι βλάβες που προκαλεί αντισταθμίζονται από τη ζημία που προκαλεί στα 
τρωκτικά. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να σταματήσει η καταδίωξή του.  



 
 
  ΑΛΕΠΟΥ: Κοινό όνομα πολυάριθμων σαρκοφάγων της οικογένειας των 
Κυνιδών, ειδικότερα εκείνων του γένους Vulpes, του οποίου το πιο αντιπροσωπευτικό 
είδος είναι η κοινή αλεπού με λεπτό σώμα, που το μήκος του φτάνει μέχρι τα 1,25μ.. 
Έχει μάτια μεγάλα και τρίχωμα μακρύ και απαλό. Ζει στην Ευρώπη, τη βόρεια Αφρική 
και τη βορειοδυτική Ασία. Η διατροφή της Αλεπούς ποικίλει - ενώ είναι παμφάγο και 
τρώει κοτόπουλα, αρουραίους, ποντίκια κλπ, της αρέσει να 
τρώει μούρα, φρούτα, λαχανικά και δημητριακά. Είναι 

γεγονός ότι η Αλεπού, τρώει τα ίδια όπως ο άνθρωπος γι’ αυτό περιεργάζεται 
σκουπιδοτενεκέδες. 
 ΟΧΙΑ: Εμφανίζεται κυρίως στη Βαλκανική χερσόνησο. Βόρεια εξαπλώνεται στη 
βορειοανατολική Ιταλία, νότια Αυστρία, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική Ρουμανία. 
Φθάνει νότια στην Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Υπάρχει, επίσης, στην νοτιοδυτική 
Ασία.  

 
ΠΟΥΛΙΑ: Απ' όλα τα ζώα μόνο τα πουλιά έχουν φτερά. Ένα μεγάλο πουλί, όπως ο κύκνος, έχει 
περισσότερα από 25.000 φτερά και πούπουλα, ενώ το 
μικροσκοπικό κολιμπρί έχει πάνω από 1.000. .ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ: 
Μικρόσωμο θηλαστικό, με μήκος 25-30 εκ. που προτιμά τις 
δασώδεις περιοχές που δεν είναι υπερβολικά υγρές. Το σώμα του 
είναι σκεπασμένο με σκληρά αγκάθια και τρέφεται με καρπούς, 

έντομα, μικρά ποντίκια, αβγά και φίδια. Το χειμώνα πέφτει σε νάρκη και 
πολλαπλασιάζεται τους θερινούς μήνες, κατά τους οποίους το θηλυκό γεννά 3-7 μικρά. 
ΧΕΛΩΝΑ: Έχει μήκος 30 εκ. και βάρος δύο κιλά. Τρέφεται με φυτά, έντομα, σκουλήκια 
και σαλιγκάρια. Στα μέσα του καλοκαιριού οι θηλυκές γεννούν 4-12 άσπρα αυγά, σχεδόν σφαιρικά, τα οποία 

παραχώνουν στο έδαφος και τα εγκαταλείπουν. 
 



 
 

Αειφορική Προσέγγιση του κάστρου της Μονεμβασιάς 
 1. Τα κύρια υλικά δομής των κτηρίων στη Μονεμβασιά είναι η πέτρα και ο πυρόλιθος που δημιούργησαν κτήρια 
στερεά και απόλυτα εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον του κάστρου. Επίσης, χρησιμοποιούσαν κεραμίδι, ξύλο, 
κουρασάνι και μάρμαρο. 
 2. Όλα τα υλικά με εξαίρεση την πέτρα που υπήρχε στο άμεσο περιβάλλον, προέρχονταν από την ευρύτερη 
περιοχή. Ο πυρόλιθος από τον Άγιο Φωκά, Άγια Παρασκευή και από το λατομείο των Βοιών. Από το λατομείο του 
Πάρνωνα γινόταν η εξόρυξη του μαρμάρου.Η ξυλεία από τα δάση του Πάρνωνα και του Ταϋγέτου. Το καλάμι το 
έφερναν από τη Φραγκιά, το κεραμίδι από τον Ξιφία, την άμμο από την Χραναπά και το σίδηρο από τα Βαταμά. 
 3. Ο φωτισμός μνημείων προϋποθέτει ότι θα ενισχύει την όψη του μνημείου και δεν θα το "καταστρέφει" οπτικά ή 
θα του αλλάζει την εμφάνιση με αποτέλεσμα να το αλλοιώσει. Το μνημείο έχει το δικό του πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Οτιδήποτε άλλο αποσπά το βλέμμα του θεατή είναι περιττό και ακατάλληλο. Το σχήμα, το χρώμα και οι φυσικές 
διαστάσεις των προβολέων θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με την αρχιτεκτονική του κτιρίου και σε καμία περίπτωση, 
να μην αλλοιώνουν την ημερήσια εικόνα του. 
Σκοπός δηλαδή κάθε σχεδιασμού είναι η 
ανάδειξη του κτιρίου, με εργαλείο το φως και 
όχι ο φωτισμός καθαυτός. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και συνέθεσαν την εργασία είναι: 
 

1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ   16 ΚΟΡΦΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ  
2 ΒΕΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ   17 ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΕΛΕΗΜΩΝ 
3 ΓΙΑΚΟΥΠΗ ΑΝΤΖΕΛΑ   18 ΚΥΦΩΝΙΔΗ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 
4 ΔΟΡΜΠΑΡΗ ΕΛΕΝΗ   19 ΛΑΤΤΑΣ ΦΩΤΗΣ   
5 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΥΓΗ   20 ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
6 ΖΕΚΑ ΚΛΑΡΑ   21 ΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 
7 ΙΩΑΚΕΙΜ - 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ   22 ΜΗΤΣΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 

8 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ   23 ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΝΑ 
9 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ   24 ΣΑΛΑ ΑΝΝΑ 
10 ΚΑΣΑΠΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ   25 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
11 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   26 ΤΣΕΤΣΟ ΗΛΙΑΣ 
12 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   27 ΦΩΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
13 ΚΛΛΟΓΚΙΕΡΙ ΕΛΕΝΗ   28 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
14 ΚΟΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   29 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
15 ΚΟΡΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ   30 ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Οι Φωτογραφίες στην καστροπολιτεία της Μονεμβασίας είναι απο τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Νίκαιας 

 


