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Η νρύξσζε απηή αλεγέξζεθε ηελ Πξσηνβπδαληηλή 
πεξίνδν (πεξίπνπ ζην ηέινο ηνπ 4ν αηώλα κ.Υ. ή ζηηο 

αξρέο ηνπ 5νπ αηώλα κ.Υ.) από ηνλ απηνθξάηνξα 
Θενδόζην Α‘ ή ηνλ εγγνλό ηνπ, Θενδόζην Β’, επεηδή 

θξίζεθε σο ζεκείν ζηξαηεγηθήο 
ζεκαζίαο.  



H ρξνλνιόγεζε απηή βαζίδεηαη ζε εληνηρηζκέλε 
επηγξαθή ζε πύξγν ηεο βόξεηαο πιεπξάο πνπ 
έγξαθε Θεοδοζίου κηίζμα. Σελ επηγξαθή είρε 
αλαθαιύςεη, όηαλ αθόκα ήηαλ θνηηεηήο, ν ηζηνξηθόο 
θαη ιανγξάθνο ηίιπσλ Κπξηαθίδεο. 



  Γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ζεκείνπ θαηαζθεπήο ηνπ έπαημε  ξόιν ην 
γεγνλόο όηη ππήξρε δίπια έλα κηθξό 
πνηάκη. ήκεξα δελ ππάξρεη, κπαδώζεθε 
θαη έγηλε δξόκνο ηε δεθαεηία ηνπ 1960. 

 



Σν θξνύξην είρε ζηξαηεγηθή ζέζε, γηαηί βξηζθόηαλ 
επί ηεο αξραίαο Δγλαηίαο νδνύ θη έιεγρε ην 

πέξαζκα από ηελ νξνζεηξά ηεο Ρνδόπεο πξνο ην 
Θξαθηθό Πέιαγνο.  



 Ο ζηξαηησηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ θάζηξνπ 
ππνγξακκίδεηαη από ην ηεηξάπιεπξν 
ζρήκα ηνπ, πνπ παξαπέκπεη ζε έλα 
ηππηθό ξσκατθό θξνύξην ηεο ύζηεξεο 
αξραηόηεηαο.  

 πνηάκη 

θξνύξην 



 Αλακθίβνια ε ζέζε ηνπ θξνπξίνπ Κνκνηελήο ζπλδέεηαη κε ηελ 

Δγλαηία Οδό αιιά θαη ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ, ηεο 
νπνίαο εμππεξεηνύζε σο επηθνπξηθή ζηξαηησηηθή βάζε. ρήκαηνο 
ηεηξαπιεύξνπ, θηηζκέλν κε ιίζνπο θαη ηζρπξή θεξακνθνλία 
ζπλέβαιε ζηελ πξνζηαζία ησλ κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο.  



Ο ζηξαηησηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ θάζηξνπ Κνκνηελήο 
πξέπεη λα δηαηεξήζεθε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
πξώηεο ρηιηεηίαο θαη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 13νπ αη., 
νπόηε θαη έιαβε ρώξα ε επηδξνκή ζηε Θξάθε ηνπ 
ηζάξνπ ησλ Βνπιγάξσλ θπινγηάλλε.  



  Η θαηαζηξνθή από απηόλ ηεο γεηηνληθήο 
Μνζπλνύπνιεο πξέπεη λα απνηέιεζε ηελ 
αθνξκή γηα αμηνπνίεζε ηνπ Κάζηξνπ σο 
αζηηθνύ ππξήλα κηαο λέαο πόιεο. 



   Μεηά από ηελ θαηαζηξνθή ηεο 
Μνζπλνύπνιεο, ε πόιε δελ εξήκσζε 
εληειώο νύηε εγθαηαιείθζεθε δεδνκέλνπ όηη  
ην 1294 ήηαλ ε πξσηεύνπζα ηνπ ζέκαηνο 
Βνιεξνύ. Πξνθαλώο όκσο ήηαλ πιένλ 
αλνρύξσηε θαη ε αλνηθνδόκεζε ησλ ηεηρώλ 
ίζσο λα θξίζεθε αζύκθνξε. 



  Οπόηε επηιέρζεθε ε ηνπνζεζία ηνπ θάζηξνπ ηεο Κνκνηελήο 

(14νο αη.) γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κηθξνύ πνιίζκαηνο, κε ηελ 
νλνκαζία Κνπκνπηδελά ή Κνκνηελά. Οη θάηνηθνη ηεο 
Μνζπλνύπνιεο κεηαθηλήζεθαλ ζηε λέα πξνζηαηεπκέλε 
ζέζε θαη ηόηε ε παιηά πόιε εξήκσζε νξηζηηθά.  

 



 Σν 1361 κεηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ θξνπξίνπ 
από ηνλ Γαδή Δβξελόο Παζά μεθηλά κηα λέα 
νηθηζηηθή θάζε, νπόηε θαη ε πόιε ζηαδηαθά 
αξρίδεη λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επεθηείλεηαη 
εθηόο ηνπ αξρηθνύ ηεο ππξήλα, δειαδή ηνπ 
θάζηξνπ, κε λέν όλνκα σο Γθηνπκνπιηδίλα ή 
Γθηνπκνπξηδίλα. 



 Η θάηνςε ηνπ θάζηξνπ ήηαλ ζρεδόλ ηεηξάγσλε. 
Σα κήθε ησλ πιεπξώλ ήηαλ: δπηηθή 125κ., 
βόξεηα 118κ., αλαηνιηθή 131κ., λόηηα 116κ. 
Η πεξίκεηξνο ζπλνιηθνύ κήθνπο 490 κέηξσλ 

πεξηέθιεηε κηα έθηαζε 15,5 ζηξεκκάησλ.  
 



 Σν θάζηξν ηεο Κνκνηελήο είρε ζπλνιηθά δεθαέμη 
πύξγνπο, από ηνπο νπνίνπο νη δώδεθα ήηαλ 
νξζνγσληθνί θαη νη ηέζζεξηο θπθιηθνί. Οη θπθιηθνί, 
δηακέηξνπ 6,5κ., ήηαλ ζηηο γσλίεο ηνπ θάζηξνπ 
θαη νη ππόινηπνη θαηά κήθνο ησλ πιεπξώλ, ηξεηο 
ζε θάζε πιεπξά.  
 



Δλδερνκέλσο ε αλαηνιηθή πιεπξά λα είρε έλαλ 
επηπιένλ πύξγν, δειαδή ίζσο νη νξζνγσληθνί 

πύξγνη λα ήηαλ ηειηθά 13.  
Σν ύςνο ησλ ηεηρώλ έθηαλε ζηα 9,60κ. Δίρε δπν 
θύξηεο εηζόδνπο ζηελ ΝΓ θαη ηελ ΝΑ πιεπξά, ελώ 

ππήξραλ θαη δπν κηθξόηεξεο ζηηο άιιεο δπν 
πιεπξέο. 



 
Σα ηείρε ηνπ θάζηξνπ ηεο Κνκνηελήο δηαηεξήζεθαλ ζε 
ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα 

αλ εμαηξέζνπκε ηηο κηθξήο εθηάζεσο δεκηέο θαηά ηελ 
θαηάθηεζε ηεο πόιεο από ηνλ  Γαδή Δβξελόο Παζά  

(1361). 
 



 Μεηά όκσο άξρηζε ην γθξέκηζκα ζην όλνκα ηεο 
πξνόδνπ. Σν 1910 ιηζνινγήζεθαλ πύξγνη θαη 
επάιμεηο ηεο λόηηαο θαη δπηηθήο πιεπξάο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ηεο Μεξαξρίαο. Μεηαμύ 
1913-1918 θαηεδαθίζηεθαλ πύξγνη ηνπ 
θξνπξίνπ, ελώ ην 1923 θαηεδαθίζηεθε ζρεδόλ 
νιόθιεξε ε βόξεηα πιεπξά θαη κέξνο ηεο 
αλαηνιηθήο.  



 
 

Σέινο, ην 1950 θαηεδαθίζηεθε ηκήκα ηεο λόηηαο 
πιεπξάο κε ζθνπό ηε δηάλνημε ηεο νδνύ νθνύιε 
πνπ δηαζρίδεη ζήκεξα ην θάζηξν, ελώ πιηθό από ην 
θάζηξν αθαηξέζεθε ζπζηεκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα 
αμηνπνηεζεί σο νηθνδνκηθό πιηθό γηα άιιεο 
θαηαζθεπέο. Πνιιέο νηθνδνκέο ζεκειηώζεθαλ πάλσ 
ζην θάζηξν. 



 Δληόο ηνπ θξνπξίνπ ηεο Κνκνηελήο 
βξίζθεηαη ν Ναόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο 
Θενηόθνπ ρηηζκέλνο πεξίπνπ ην 1800 ζηε 
ζέζε παιηόηεξνπ κεηαβπδαληηλνύ λανύ. 

 



 Δληόο ηνπ θάζηξνπ βξηζθόηαλ θαη ε 
εβξατθή ζπλνηθία ηεο πόιεο, «Δβξαγηά», 
ρηηζκέλε γύξσ από ηε πλαγσγή. Απηή 
βξηζθόηαλ ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ηείρνπο 
θαη απέλαληη από ηνλ Ναό Κνηκήζεσο ηεο 
Θενηόθνπ. 



 ήκεξα, ε πεξηνρή 
εληόο ησλ ηεηρώλ 

πεξηιακβάλεη 
δεκόζηνπο ρώξνπο 

θαη ηδησηηθέο 
ηδηνθηεζίεο. Σα ηείρε 

γηα πνιιά ρξόληα 
ήηαλ 

παξακειεκέλα. Σα 
ηειεπηαία ρξόληα 
έρεη μεθηλήζεη κηα 

ζνβαξή πξνζπάζεηα 
ζπληήξεζεο θαη 
απνθαηάζηαζεο.  
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