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T� Eνετικ� 	ρ�ύρι� της Aσ�υ
Iσ�υρ� και απρ�σ�λητ� ��υρ�, απ�τελ�ύσε μέρ�ς ευρύτερης στρατηγικής στα Eπτάνησα
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TO 1585 πρεσ�εία π�υ έστειλε η κ�ι-
ν�τητα της Kε�αλ�νιάς στη Bενετία
�ήτησε απ� τη �ενετική Γερ�υσία
την ίδρυση εν�ς νέ�υ �ρ�υρί�υ ικα-
ν�ύ να πρ�στατέψει τ�υς νησιώτες
σε περίπτωση ε�θρικής επιδρ�μής ή
γενικ�τερ�υ π�λέμ�υ, επειδή τ�
Φρ�ύρι� τ�υ Aγί�υ Γεωργί�υ, �π�υ
έδρευε η δι�ίκηση τ�υ νησι�ύ, δεν
επαρκ�ύσε. Ως θέση καταλληλ�τε-
ρη για την ανέγερση τ�υ νέ�υ �ρ�υ-
ρί�υ πρ�τάθηκε η �ερσ�νησ�ς της
Aσ�υ. H ιδι�ρρυθμη αυτή �ερσ�νη-
σ�ς είναι πραγματικά μία απ� τις �-
�υρ�τερες τ�π�θεσίες της Kε�αλ�-
νιάς. Πρ�κειται για δ�λ�μιτικ� �γκ�
ύψ�υς 157 μ., π�υ απ�κ�μμέν�ς απ�
τ� υπ�λ�ιπ� �ρειν� τμήμα της ��-
ρειας Kε�αλ�νιάς πρ��άλλει απ�
την απ�κρημνη και αλίμενη σ�εδ�ν
δυτική ακτή της Eρίσ�υ στην αν�ι-
κτή θάλασσα τ�υ I�νί�υ έ��ντας μ�-
ναδική σύνδεση με τ� κύρι� σώμα
τ�υ νησι�ύ ένα �ρα�ύ και στεν� ι-
σθμ�. T� ανάλ�γ� υπάρ�ει στην πε-
λ�π�ννησιακή M�νεμ�ασία. Στα ��-
ρεια τ�υ ισθμ�ύ σ�ηματί�εται �ρμ�ς
ικαν�ς να �ωρέσει λίγα σκά�η. Oι α-
π�κρημνες ακτές της �ερσ�νήσ�υ,
π�υ �θάν�υν σε ύψ�ς τα 134 μ., την
κάν�υν απρ�σ�λητη απ� τ� μέρ�ς
της θάλασσας, ενώ � π�ρ�ς τ�υ ι-
σθμ�ύ είναι δυνατ� εύκ�λα να
�ρ�υρηθεί.

Eγκριση ανέγερσης

H Bενετία ενδια�έρθηκε άμεσα
για τ� �ήτημα. H πρ�ταση των Kε�α-
λ�νιτών έγινε μετά την �δυνηρή για
τ�υς Bενετ�ύς απώλεια της Kύπρ�υ
αλλά και την ελπιδ���ρα για τ�υς
Xριστιαν�ύς ναυμα�ία της Nαυπά-
κτ�υ (1571). Oι Bενετ�ί γνώρι�αν �τι
η κατάκτηση της Kύπρ�υ απ� τ�υς
T�ύρκ�υς εί�ε αν�ί&ει τ�ν δρ�μ� για
την Kρήτη και τις άλλες �ενετικές
κτήσεις στ� Aιγαί� και τ� I�νι�, π�υ
απ�τελ�ύσαν την αμυντική γραμμή
της �ριστιανικής Eυρώπης.

H �ενετική Γερ�υσία πήρε �λα τα
μέτρα για να ιδρυθεί στην Aσ� ένα
μεγάλ� και ισ�υρ� �ρ�ύρι�. Φρ�ντι-
σε για τα �ικ�ν�μικά, τε�νικά, στρα-
τιωτικά και δι�ικητικά �ητήματα και
θέλησε να πραγματ�π�ιηθεί τ� έργ�
με τα�ύ ρυθμ� και με απ�λυτη μυστι-
κ�τητα. Pητά απαγ�ρευ�ταν η πρ�-
σέγγιση στην Aσ� &ένων, ιδιαίτερα
�σων πρ�έρ��νταν απ� τ�υρκικές
περι��ές, και η διαρρ�ή πληρ���-
ριών. H ανέγερση τ�υ �ρ�υρί�υ άρ-
�ισε τ�ν N�έμ�ρι� τ�υ 1593 και �λ�-
κληρώθηκε τ� 1595 με �άση τα σ�έ-
δια π�υ εί�αν εκπ�νηθεί απ� τ�ν μη-
�ανικ� Mαρίν� di Gentilini σε συνερ-
γασία με τ�υς μη�ανικ�ύς Pα�αήλ
Rasponi και Πέτρ� Cabuti.

T� τεί��ς τ�υ Φρ�υρί�υ της Aσ�υ
διαγρά�ει ακαν�νιστ� σ�ήμα πρ�-

σαρμ�σμέν� στη διαμ�ρ�ωση τ�υ ε-
δά��υς με περίμετρ� π�υ �τάνει τα
δύ� περίπ�υ �ιλι�μετρα. Eίναι ενι-
σ�υμέν� με πέντε πρ�μα�ώνες: τ�υ
Aγί�υ Iωάννη K
μη (NΔ), τ�υ Aγί�υ
Mάρκ�υ (BΔ), τη Pεσπ�ύνα (BA), την
Kαμπ�ύσα (A) και τη M
ρα (NA). H
κύρια πύλη τ�υ Φρ�υρί�υ έ�ει κατα-
σκευαστεί στ� ανατ�λικ� τμήμα τ�υ
τεί��υς και παρ�υσιά�ει μνημειακή
μ�ρ�ή.

Aπ��λέπ�ντας στη δημι�υργία
μιας π�λης �ι Bενετ�ί ρυμ�τ�μησαν
την έκταση στ� εσωτερικ� τ�υ
Φρ�υρί�υ και κάλεσαν τ�υς νησιώ-
τες να αγ�ράσ�υν τα �ικ�πεδα π�υ
δημι�υργήθηκαν για να �ικ�δ�μή-

σ�υν σ’ αυτά και να εγκατασταθ�ύν
εκεί.

T� �&ύτατ� πρ��λημα της ύδρευ-
σης αντιμετωπίστηκε με την κατα-
σκευή τεσσάρων δημ�σιων δε&αμε-
νών και την υπ��ρεωτική κατασκευή
δε&αμενής σε κάθε ιδιωτική κατ�ικία
π�υ θα ανεγειρ�ταν.

Eυρύτερ� σ�έδι�

Oπως ήταν επ�μεν�, �ι Bενετ�ί
μερίμνησαν και για την κατασκευή
λιμανι�ύ στ�ν �ρμ� π�υ σ�ηματί�ε-
ται ��ρεια τ�υ ισθμ�ύ με πρ��λεψη
για δυνατ�τητα ελλιμενισμ�ύ 50 γα-
λερών. Πάνω στ�ν ισθμ� �ικ�δ�μή-

θηκε πύργ�ς για την πρ�στασία τ�υ
λιμανι�ύ (εκεί διέμενε η λιμεν�-
�ρ�υρά) και για τ�ν έλεγ�� της πρ�-
σ�ασης στ� Φρ�ύρι�.

T� Φρ�ύρι� της Aσ�υ ιδρύθηκε ��ι
ως ένα ��υρ� τ�πικής σημασίας, αλ-
λά ως ένα μεγάλ� ��υρωματικ� έργ�
ενταγμέν� στ� ευρύτερ� πλαίσι�
της άμυνας της �ενετικής Aνατ�λής.
T� �λ� εγ�είρημα εί�ε στ�ι�ίσει
στ�υς Bενετ�ύς μέ�ρι τ� 1597 τ�
π�σ� των 35.000 δ�υκάτων. Ωστ�σ�,
παρά την επιλεγμένη ��υρή θέση, τ�
μέγεθ�ς τ�υ, τις πρ�θέσεις των Bε-
νετών και τα ειδικά μέτρα π�υ εί�αν
θεσπιστεί, τ� Φρ�ύρι� της Aσ�υ δεν
κατ�ρθώθηκε να καταστεί π�λη.
Aλλες πρ�σπάθειες για την ανα�άθ-
μιση τ�υ Φρ�υρί�υ είτε ως δι�ικητι-
κής έδρας τ�υ νησι�ύ (1597 και
1622) είτε ως ανε&άρτητης κ�ιν�τη-
τας (1680) δεν τελεσ��ρησαν.

H Aσ�ς παρέμεινε μικρ�ς περι�ε-
ρειακ�ς �ικισμ�ς. T� ίδι� τ� Φρ�ύρι�
δεν άργησε να �άσει τη στρατηγική
τ�υ α&ία –ιδιαίτερα μετά την κατάλη-
ψη της Λευκάδας απ� τ�υς Bενε-
τ�ύς τ� 1684– και να πέσει σε παρακ-
μή. Παρά ταύτα ε&ακ�λ�ύθησε να α-
π�τελεί έδρα Bενετ�ύ Πρ��λεπτή
μέ�ρι την κατάλυση της �ενετικής
κυριαρ�ίας τ� 1797, ενώ κατά τη δη-
μ�κρατική περί�δ� (1797–1799) υ-
πήρ&ε έδρα πρ�σωριν�ύ Δημαρ�εί-
�υ και (τ�υ �μώνυμ�υ) καντ�νι�ύ.
Σήμερα τ� Φρ�ύρι� είναι ακατ�ίκητ�
(τ� 1961 εί�αν απ�γρα�εί 4 κάτ�ικ�ι)
και στη θέση τ�υ άλλ�τε Πρ�αστεί�υ
υπάρ�ει � μετασεισμικ�ς �ικισμ�ς
της Aσ�υ με 83 κατ�ίκ�υς σύμ�ωνα
με την απ�γρα�ή τ�υ 1991.

Aπ�ψη τ�υ �ικισμ�ύ της Aσ�υ απ� τ� Φρ�ύρι�. (Φωτ.: N.Γ. M�σ��νάς).

T� Φρ�ύρι� της Aσ�υ. H κύρια πύλη και μερική άπ�ψη. (Φωτ.: N.Γ. M�σ��νάς).


