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ΣE AΠOΣTAΣH επτά περίπ�υ �ιλι�μέ-
τρων ν�τι�ανατ�λικά τ�υ Aργ�στ�-
λί�υ, ��ι μακριά απ� την αρ�αία π�λη
της Kράνης, στην ενδ��ώρα της εύ-
��ρης πεδιάδας της Λι�αθώς, υψώ-
νεται � ελλειψ�ειδής ασ�εστ�λιθι-
κ�ς λ���ς τ�υ Aγί�υ Γεωργί�υ (ύ-
ψ�υς 320 μ.). H σημαντική –απ�
στρατηγική άπ�ψη– θέση τ�υ λ���υ
αυτ�ύ, π�υ δεσπ�$ει σε �λ� τ�ν ν�-
τι�δυτικ� �ώρ� της Kε�αλ�νιάς και
γειτνιά$ει με τ�ν ευρύτατ� δίλ���
κ�λπ� τ�υ Λι�αδι�ύ, τ� σπ�υδαι�τε-
ρ� αγκυρ���λι� τ�υ νησι�ύ, επιλέ-
�θηκε στα μεσαιωνικά �ρ�νια για την
ίδρυση τ�υ Φρ�υρί�υ, π�υ �ρησίμευ-
σε ως δι�ικητική έδρα της Kε�αλ�-
νιάς μέ�ρι τα μέσα τ�υ 18�υ αιώνα.

H αρ�ική �ικ�δ�μική �άση τ�υ
Φρ�υρί�υ τ�υ Aγί�υ Γεωργί�υ πρέ-
πει να ανα�θεί στη �υ$αντινή επ��ή.
T� παλι� �υ$αντιν� Φρ�ύρι� εί�ε ι-
δρυθεί στην κ�ρυ�ή τ�υ λ���υ (έ�ει
διασωθεί τμήμα τ�υ τεί��υς) και κά-
λυπτε μικρή έκταση.

Στις αρ�ές τ�υ 16�υ αιώνα, �ταν η
Kε�αλ�νιά πέρασε στην κυριαρ�ία
των Bενετών, τ� �υ$ανιν� Φρ�ύρι�
ήταν ήδη ερειπωμέν�. Ωστ�σ�, �ι
Bενετ�ί �ρησιμ�π�ίησαν τ�ν �ώρ�
και τα ερείπια των παλι�τερων ��υ-
ρώσεων για να ανεγείρ�υν εκεί την
ακρ�π�λη τ�υ νέ�υ Φρ�υρί�υ.

Σημαντικ	ς �ικισμ	ς

Στα μεσαιωνικά �ρ�νια τ� Φρ�ύρι�
τ�υ Aγί�υ Γεωργί�υ ήταν γνωστ� ως
«Kάστρ�ν Kε�αλληνίας» ή «Kάστρ�ν
τ�υ Aγί�υ Γεωργί�υ», �ν�μασία π�υ
διατηρείται μέ�ρι σήμερα με την α-
πλ�υστευμένη μ�ρ�ή «Kάστρ�».

Aπ�τελώντας τ�ν σημαντικ�τερ�
�ικισμ� τ�υ νησι�ύ και έδρα της δι�ί-
κησης ανα�ερ�ταν συ�νά και ως
«Π�λη της Kε�αλ�νιάς» ή ακ�μη και
απλά «Kε�αλ�νιά», �πως απαντά σε
παλι�ύς δυτικ�ύς �άρτες.

T� 1099 μ�ίρα στ�λ�υ Πισατών,
π�υ με επικε�αλής τ�ν αρ�ιεπίσκ�-
π� της Πί$ας Δαϊμ�έρτ� κατευθυν�-
ταν πρ�ς τη Συρία για ενίσ�υση των
Σταυρ���ρων, επέδραμε στην Kε-
�αλ�νιά. Oι επιδρ�μές λεηλάτησαν
τ� νησί και αι�μαλώτισαν νησιώτες,
αλλά δεν κατά�εραν να κυριεύσ�υν
την ��υρ�τατη, �πως ανα�έρ�υν τα
δυτικά �ρ�νικά, π�λη της Kε�αλ�-
νιάς. Ωστ�σ�, τ� 1125 ή 1126 κυρίευ-
σαν τ� Φρ�ύρι� τ�υ Aγί�υ Γεωργί�υ
�ι Bενετ�ί, π�υ σύμ�ωνα με την πα-
ράδ�ση α�αίρεσαν απ� εκεί τ� λεί-
ψαν� τ�υ αγί�υ Δ�νάτ�υ και τ� με-
τέ�εραν στ� M�υράν�, �π�υ � άγι�ς
τιμάται μέ�ρι σήμερα ως π�λι�ύ��ς.
Παρά τις επιδρ�μές τ� νησί δεν άρ-
γησε να ανασυγκρ�τηθεί επιστρέ��-
ντας στην κυριαρ�ία των Bυ$αντι-
νών. Kατά τη μαρτυρία τ�υ Aρα�α
γεωγρά��υ Aλ-Iντρίσι (Eδρισή), π�υ
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T� «κάστρ� τ�υ Aγί�υ Γεωργί�υ»
Σπ�υδαί� στρατιωτικ	 και π�λιτικ	 κέντρ�, πρωτεύ�υσα τ�υ νησι�ύ έως τ�ν 18� αιώνα

Aπ�ψη τ�υ Kάστρ�υ τ�υ Aγί�υ Γεωργί�υ. T� σ�ήμα τ�υ �ρ�υρί�υ είναι π�λυγωνικ� με τρεις πρ�μα�ώνες. Bυ�αντιν�, αρ�ι-
κά, �ρ�ύρι� κτίστηκε εκ νέ�υ απ� τ�υς Bενετ�ύς και υπήρ!ε δι�ικητική έδρα τ�υ νησι�ύ μέ�ρι τ�ν 18� αιώνα.

Eνας απ� τ�υς πρ�μα�ώνες τ�υ Kάστρ�υ.



επισκέ�θηκε την Kε�αλ�νιά στα μέ-
σα τ�υ 12�υ αιώνα, τ� νησί εί�ε πυ-
κν� πληθυσμ� και ακμαία π�λη. Aλλά
τ� 1185 � άλλ�τε πειρατής και ναύ-
αρ��ς τ�υ ν�ρμανδικ�ύ �ασιλεί�υ
της Σικελίας, Mαργαριτ�νης, έγινε
κύρι�ς της Kε�αλ�νιάς και της Zα-
κύνθ�υ εγκαινιά$�ντας τη μακραίω-
νη περί�δ� της +ένης κυριαρ�ίας.

Iδρυση κ�μητείας

Mετά την κατάλυση της αρ�ής τ�υ
Mαργαριτ�νη τ� 1194, κύρι�ς της
Kε�αλ�νιάς και της Zακύνθ�υ ανα-
δεί�θηκε � Mατθαί�ς Oρσίνι, π�υ ί-
δρυσε την «Παλατίνη K�μητεία της
Kε�αλ�νιάς» με έδρα τ� Φρ�ύρι�
τ�υ Aγί�υ Γεωργί�υ.

T� 1357 η κ�μητεία, π�υ εί�ε στ�
μετα+ύ περιέλθει στην κυριαρ�ία
των Aνδεγαυών της Nεάπ�λης, πα-
ρα�ωρήθηκε στ�ν Λε�νάρδ� T�κ�.
O νέ�ς δυνάστης των νησιών �ρ�-
ντισε να αν�ικ�δ�μήσει τ� Φρ�ύρι�
τ�υ Aγί�υ Γεωργί�υ, π�υ ��ι μ�ν�
εί�ε υπ�στεί �θ�ρές απ� τις ε�θρι-
κές επιδρ�μές, τ�υς σεισμ�ύς και τη
�υσική γήρανση, αλλά και δεν επαρ-
κ�ύσε πλέ�ν για τις ανάγκες της ε-
π��ής.

Kατά την επ��ή τ�υ διαδ���υ τ�υ
Λε�νάρδ�υ Kαρ�λ�υ A΄ T�κ� η Kε-
�αλ�νιά παρ�υσία$ε σ�ετική ευημε-
ρία και η δια�ίωση στ� Φρ�ύρι� �α-
ρακτηρι$�ταν απ� άνεση και εκλε-
πτυσμέν�υς τρ�π�υς. H δημι�υργία
τ�υ κλίματ�ς αυτ�ύ ��ειλ�ταν κυ-
ρίως στη δυναμική και με ελλην�-
τρ�πη συμπερι��ρά σύ$υγ� τ�υ Kα-
ρ�λ�υ, τη Φραγκίσκα Acciaiuoli, π�υ
αρεσκ�ταν να υπ�γρά�ει επιδεικτι-
κά ως «Bασίλισσα των Pωμαίων».

Στην κ�ρυ�ή τ�υ λ���υ, μέσα στ�
παλαι� �υ$αντιν� �ρ�ύρι�, υπήρ�ε �
να�ς τ�υ π�λι�ύ��υ Aγί�υ Γεωργί-
�υ, ενώ ένας ή δύ� ακ�μη να�ί εί�αν
ανεγερθεί πιθαν�τατα στ�ν ν�τι�α-
νατ�λικ� �ώρ� τ�υ Φρ�υρί�υ. Yπήρ-
�αν, επίσης, απ�θήκες ε��δίων και
πυρ�μα�ικών, καθώς και δε+αμενές
για νερ�.

Oι ε+αιρετικά ισ�υρ�ί σεισμ�ί, π�υ
συγκλ�νισαν τα νησιά τ�υ κεντρικ�ύ
I�νί�υ την άν�ι+η τ�υ 1469, κατέ-

στρεψαν �λ�τελα την π�λη και τ�
Φρ�ύρι� της Kε�αλ�νιάς, πρ�καλώ-
ντας τ�ν θάνατ� π�λλών κατ�ίκων.

T�υρκική κατάληψη

T�ν Aύγ�υστ� τ�υ 1479 τ�υρκι-
κές δυνάμεις απ��ι�άστηκαν στην
Kε�αλ�νιά εκπ�ρθησαν τ� Φρ�ύρι�
και κατέλα�αν τ� νησί. Oι T�ύρκ�ι
πυρπ�λησαν τ� Φρ�ύρι�, κατέσ�α-
+αν τ�υς α+ιωματικ�ύς της �ρ�υ-
ράς και ε+ανδραπ�δισαν τ�υς κα-
τ�ίκ�υς. Mεγάλ�ς μέρ�ς τ�υ πλη-
θυσμ�ύ τ�υ νησι�ύ �δηγήθηκε �ί-
αια στην Kωνσταντιν�ύπ�λη, �π�υ
�ρησιμ�π�ιήθηκε στ�υς γενετικ�ύς

πειραματισμ�ύς τ�υ Σ�υλτάν�υ.
H πρώτη τ�υρκική κατ��ή της Kε-

�αλ�νιάς υπήρ+ε �ρα�ύ�ρ�νη αλλά
καταστρ��ική. T� 1481 κύρι�ς τ�υ
νησι�ύ έγινε � Aντώνι�ς T�κ�, π�υ
επιδίω+ε να ανασυστήσει την παλα-
τίνη κ�μητεία. Ωστ�σ�, δυ� �ρ�νια
αργ�τερα �ι Bενετ�ί με την υπ�στή-
ρι+η των κατ�ίκων κατέλα�αν την
Kε�αλ�νιά (1483) αν και σύντ�μα α-
ναγκάστηκαν να την παρα�ωρήσ�υν
με συνθήκη στ�υς T�ύρκ�υς (Aπρί-
λι�ς 1485) π�υ κράτησαν τ� νησί
στην κυριαρ�ία τ�υς δεκαπέντε �ρ�-
νια. T�ν Δεκέμ�ρι� τ�υ 1500, έπειτα
απ� επίμ�νη π�λι�ρκία τ�υ Φρ�υρί-
�υ απ� τις ενωμένες ισπαν�-�ενετι-

κές δυνάμεις, �ι T�ύρκ�ι αναγκά-
στηκαν να παραδ�θ�ύν. H Kε�αλ�-
νιά πρ�σαρτήθηκε στη �ενετική επι-
κράτεια και παρέμεινε στην κυριαρ-
�ία των Bενετών μέ�ρι την κατάλυση
της �ενετικής π�λιτείας τ� 1797.

Πρώτιστ� μέλημα των Bενετών υ-
πήρ+ε η αν�ικ�δ�μηση και η ανασυ-
γκρ�τηση τ�υ Φρ�υρί�υ, π�υ εί�ε υ-
π�στεί σ��αρ�τατες $ημιές κατά την
π�λι�ρκία τ�υ 1500. Oι σ�ετικές ερ-
γασίες άρ�ισαν τ� 1504 και περατώ-
θηκαν τ� 1545.

H παρακμή

Σύμ�ωνα με �ενετική απ�γρα�ή
τ�υ 1583, � συν�λικ�ς πληθυσμ�ς
τ�υ Φρ�υρί�υ και τ�υ Πρ�αστεί�υ α-
νερ��ταν σε 859 ψυ�ές. Aτεκμηρίω-
τες πληρ���ρίες ανα�έρ�υν �τι κα-
τά την περί�δ� της ακμής τ�υ τ�
Φρ�ύρι� με τ� Πρ�άστει� έ�τασε να
έ�ει πληθυσμ� 12.000 (ή 15.000) κα-
τ�ίκ�υς. Oι αριθμ�ί αυτ�ί �αίν�νται
υπερ��λικ�ί. T�ν 19� αιώνα � πλη-
θυσμ�ς τ�υ �ικισμ�ύ απ� 1.706 τ�
1840 μειώθηκε σε 323 μ�λις κατ�ί-
κ�υς τ� 1861.

T� 1757 με απ��αση της Bενετι-
κής Γερ�υσίας η έδρα της δι�ίκησης
τ�υ νησι�ύ μετα�έρθηκε απ� τ�
Φρ�ύρι� τ�υ Aγί�υ Γεωργί�υ στ� πα-
ράλι� Aργ�στ�λι, �π�υ αναπτυσσ�-
ταν μια δραστήρια αστική κ�ινωνία.
H μετα��ρά της έδρας της δι�ίκη-
σης στ� Aργ�στ�λι σήμανε την �ρι-
στική παρακμή τ�υ Φρ�υρί�υ και τ�υ
Πρ�αστεί�υ, με κύρι� σύμπτωμα τη
δημ�γρα�ική κάμψη. Σύμ�ωνα με
την απ�γρα�ή τ�υ 1991, � πληθυ-
σμ�ς τ�υ Πρ�αστεί�υ είναι 47 ψυ-
�ές. T� ίδι� τ� Φρ�ύρι� είναι �λ�τε-
λα ακατ�ίκητ�.
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T� Φρ�ύρι� τ�υ Aγί�υ Γεωργί�υ. Aπ�ψη απ� ανατ�λικά. (Φωτ.: N.Γ. M�σ��νάς).

T� Φρ�ύρι� τ�υ Aγί�υ Γεωργί�υ με τ� Πρ�άστι� (Aπ�ψη). Vincenzo Coronelli, Morea, (Λ�νδίν� 1687) (%ι%λι�θήκη N. και Π. M�σ��νά).


