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Φρούρια και κάστρα από την Ύστερη
Αρχαιότητα από την μεσαιωνική εποχή
Κοντά στην πόλη του Smolyan και στο
χωριό Κόσνιτσα - Μέσης Ροδόπης
Εργο
“Θρακική και βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά
Στην Ροδόπη και του Βόρειου Αιγαίου”
με το ακρωνύμιο THRABYZHE
Σύμβαση γι την απλήρωτη οικονομική βοήθεια
№ B1.12.03 από την 14/04/2011
Χρηματοδότηση από το “Πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή
και Εδαφική συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013”
www.thrabyzhe.com

Διοικητικός συνέταιρος – ο Δήμος του Σμόλιαν
Έλληνας συνέταιρος – ο Δήμος της Σαμοθράκης
Βούλγαρος συνέταιρος – Το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο /ΠΙΜ/ “Stoyu Shishkov”

„Θρακική και βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά Στην Ροδόπη και του Βόρειου Αιγαίου“ με το ακρωνύμιο THRABYZHE μελετήθηκαν και κοινωνικοποιήθηκαν τα δύο αρχαία και μεσαιωνικά
φρούρια στην πόλη του Σμόλιαν και στο χωριό Κόσνιτσα.
Αποκαλύθηκαν το βόρειο και δυτικό τοίχο του κάστρου στο χωριό Κόσνιτσα. Είναι με συνολικό
μήκο ς 80 m. Οι αρχαιολογικές μελέτες είναι σε έκταση περίπου 450 τετραγωνικών μέτρων. Κατά μήκος
του τοίχου έβαζαν φώτα που ανάβουν και τον φωτίζουν την νύχτα.
Κ προετοιμασία για την συντήρησης και αποκατάσταση του φρουρίου του Smolyan περιλαμβάνει τα τμήματα πού μελέτησαν από το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο „Stoyu Shishkov“ – τον βορειοανατολικό και Νότιο τοίχο και οκτώ εσωτερικούς χώρους. Το συνολικό μήκος των τοίχων είναι περίπου 60
μέτρων και η επιφάνειας είναι περίπου 360 τετραγωνικών μέτρων.
Η κοινωνικοποίηση των δύο αρχαιολογικών χώρων περιλαμβάνει τη διατήρηση και την αποκατάσταση των τουχών, την κατασκευή των μονοπατιών για την παροχή της πρόσβασης στο φρούριο, πανοραμικές πλατφόρμες, πληροφοριακές πινακίδες, τόπους για ψυχαγωγική, εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων.
Αρχαίο και μεσαιωνικό φρούριο κοντά στο χωριό Κόσνιτσα, βρίσκεται στην κορυφή από
μάρμαρο-ασβεστόλιθο (1,006 m), το οποίο
είναι στην κατεύθυνση βορράς- νότος έχει
διαβατικό σπηλαίου. Το φρούριο αυτό επίσης παριστάνει βυζαντινό κάστρο κατά την
πρώτη περίοδο της ύπαρξής του και έχει τι
ίδιες στρατιωτικές τακτικές υποχρεώσεις
σαν το φρούριο του Smolyan, μαζί με το
οποίο βρίσκονται κατά μήκος του κεντρικού
δρόμου στα βουνά της Ροδόπης.
Η αρχαιολογική έρευνα καταγράφηκε δύο περιόδους λειτουργίας – η I-η
τον έκτο αιώνα και η δεύτερη το XI-ο και
αρχές του δέκατου τρίτου αιώνα. Η χρονολόγηση αυτή επιβεβαιώνεται και από τις
έρευνες που διεξάγονται στο παρεκκλήσιστο νότιο τμήμα του φρουρίου.
Οι τοίχοι του φρουρίου ήταν 1,70
έως 1,80 μ. πάχους. Η τεχνική κατασκευής
είναι διπλής όψης τοιχοποιίας, γεμάτο από
θρυμματισμένες πέτρες από ασβεστόλιθο
συνδεδεμένα με κονίαμα. Αποκαλύφθηκαν
τον βόρειο και τον δυτικό τοίχο. Συνολικά
έχουν μήκος 80 m. Οι τοίχοι είναι σωζόμενοι σε ύψος έως 3 m. Στην νότια πλευρά του
δυτικού τοίχου έχει εξωτερικό πύργος.

Οι ανασκαφές ανακάλυψαν αποδείξεις για την χρήση της κορυφής και του
σπηλαίου ως ιερό, που μετατράπηκε σε μια
οχύρωση ήδη από τη Χαλκολιθική περίοδο
(V-IV αιώνα π.Χ.). Προϋπόθεση για αυτό
είναι οι φυσικές συνθήκες: μεγάλο φυσικό
σπήλαιο-καταφύγιο με εύκολη άμυνα και
φυσικές πηγές.
Τα πολιτιστικά στρώματα είναι
καλύτερα διατηρούμενα στο βόρειο τοίχο και έχουν αρκετά σημεία στη χρήση
της κορυφής σε διαφορετικές εποχές,
πιθανότατα συνδέονται με τη μετανάστευση του πληθυσμού και αυτό αναπόφευκτα οδηγεί στον πόλεμο. Η ανάλυση
των αρχαιολογικών ευρημάτων δείχνει
συμαντική ανθρώπινη παρουσία στην
κορυφή κατά την Ύστερη Eneolithic, την
Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή
του Σιδήρου (XI-ου αιώνα π.Χ.) και την
Θρακικό-ρωμαϊκή περίοδο (Ι-ΙΙΙ αιώνα
μ.Χ.), το VI και XI έως δέκατο τρίτο αιώνα.
Το αρχαίο και μεσαιωνικό
φρούριο στην Smolyan είναι ένα από τα πολλά βυζαντινά κάστρα που τον έκτο αιώνα, σύμφωνα με τις
ιστορικές πηγές, με διαταγή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α (527-565) έχουν επισκευαστεί, ή έκαναν
νέες κατασκευές στην ευρωπαϊκή επικράτεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η μελέτη του φρουρίου
στην περιοχή Turluka δείχνε την ύπαρξη
των δύο περιόδων κατασκευής. Το πρώτο είναι το έκτο αιώνα, το δεύτερο – το
XI - αρχές του XIII αιώνα. Οι τοίνοι του
κάστρου είναι 1,60 μ. σε πλάτος και 2,50
μ. σε ύψος. Η τεχνική κατασκευή τους
είναι διπλής όψης τοιχοποιίας, γεμάτο με
πέτρα και κονίαμα.
Το φρούριο βόρεια από το
Smolyan είναι το είδος στρατιωτικό
φρούριο-καταφύγιο, το οποίο προστατεύεται και τον πληθυσμό του χωριού

που βρϊσκεται στην σημερινή περιοχή
Μογϊλατα κφντά στην πόλη . Σαν προσωπικό είχε στρατιωτικό τμήμα με την
υποχρέωση την παρακολούθηση και
προστασία τις επικοινωνίες στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την Ροδόπη και
ήταν σύνδεση ανάμεσα της Θρακικής
πεδιάδας και του Βόρειο Αιγαίο. Για να
εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση συνέβαλε και η οπτική του σχέση με το φρούρια ανάμεσα στα δύο χωριά Podvis και
Gradat, μακριάι σε 10 χιλιόμετρα προς τα
ανατολικά και με το φρούριο σε απόσταση 18 km προς τα νοτιοανατολικά.
Κατά την δεύτερη περίοδο της ύπαρξης το φρούριο είναι εντελώς διαφορετικό τύπο. Κατά την κατασκευή, τα ερείπια του βυζαντινού φρουρίου δεν τα καθάρισαν . ο τοίχος του νέου φρουρίου κληρονόμησε
μόνο την γραμμή των θεμέλιων. Τα θεμέλια
του μεσαιωνικού τοίχου έχουν πλάτος 2,40
m Χτίστηκε ξηρός και πιθανώς σε ύψους
με ένα ξύλινη περίφραξη. Προφανώς,
αυτό δεν είναι ένα φρούριο, χτισμένο μετά
την διαταγή του βυζαντινού αυτοκράτορα ή του βασιλιά της Βουλγαρίας, είναι
προσωρινή οχύρωση χτισμένη από τους
τοπικού πληθισμού για αυτοάμυνα, χρησιμοποιείται μόνο εάν είναι απαραίτητο
κατά τη διάρκεια της XI-XIII αιώνα δηλαδή
δεν είχε στρατιωτικές δράσεις που είχε ένα
βυζαντινό κάστρο στο έκτο αιώνα.

«Αυτή η δημοσίευση είναι στο πλαίσιο του έργου 7949 «Θρακική και βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά Στην
Ροδόπη και του Βόρειου Αιγαίου «με το ακρωνύμιο /THRABYZHE/, το οποίο υλοποιείται με την οικονομική
υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013,
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης. Η
αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης είναι του Δήμο του Smolyan και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η δημοσίευση αντανακλά την επίσημη θέση της ΕΕ και της Αναθέτουσας
Αρχής.»

