
ΣΙΔΕΡΟΚΑΣΤΡΟΝ1

Διά τής παρούσης μελέτης σκοπεύομεν κυρίως νά προσδιορίσωμεν την 
θέσιν τοϋ μεσαιωνικού φρουρίου τού Σιδεροκάστρου, τού ευρισκομένου είς 
τά δρια των δουκάτων ’Αθηνών και Νέων Πατρών άναγκαΐον δμως θεω- 
ροΰμεν, δ π ως προτάξωμεν ολίγα τινά περί τής ιστορίας του, συμπληροϋντες 
τον περί τούτου έκτενώς διαλαβόντα Ισπανόν ιστορικόν Rubio y Lluch 2.

To Σιδερόκαστρον αναφαίνεται κατά τήν εποχήν τής λατινοκρατίας εν 
Έλλάδι. Ό ρόλος του είναι βραχύς και δμως σημαίνων. Ό βίος του μόλις 
υπερβαίνει τήν εκατονταετηρίδα, ή δέ κυρία δράσίς του συμπίπτει με τήν 
εποχήν, καθ’ ήν οί Καταλώνιοι εκυριάρχησαν τών δουκάτων ’Αθηνών και 
Νέων Πατρών. Αί πηγαί έξ ών αί έλάχισται περί Σιδεροκάστρου συνεκεν- 
τρώθησαν ειδήσεις είναι φραγκικαί. Εις ούδεμίαν ά'λλην παλαιοτέραν, σύγχρο
νον ή καί μεταγενεστέραν ελληνικήν πηγήν τό εΰρον άναφερόμενον, είμή 
μόνον είς τήν ελληνικήν έμμετρον παραλλαγήν τού χρονικού τού Μορέως, 
και είς ταύτην άπαξ καί μάλιστα υπό άλλον τύπον, τον τύπον Σιδερόπορτα. 
Ούδεμία, ως θά δείξωμεν, γεννάται αμφιβολία, δτι ή Σιδερόπορτα3 τού 
χωρίου τούτου τού χρονικού είναι ή αυτή μέ τό Σιδερόκαστρον τών άλλων 
φραγκικών πηγών.

Ό Rubio y Lluch έν τή άναφερθείση αυτού μελέτη4 λέγει, δτι τό 
φρούριον τούτο άναφέρεται διά πρώτην φοράν τό έτος 1275. Κατά τήν δια- 
τύπωσιν τής γνώμης του ταύτης φαίνεται, δτι δεν έλαβεν ύπ’ ό'ψιν τά χωρία 
τού χρονικού τού Μορέως5 ως καί τού βιβλίου τής κουγκέστας6, εις τά όποια 
αναγράφονται τά γεγονότα τού έτους 1259 καί ιδία ή μάχη τής Πελαγονίας7. 
Ό ποιητής εκθέτων τά τής μάχης ταύτης τής συναφθείσης μεταξύ τού δεσπό
του τής ’Ηπείρου Μιχαήλ Β' ’Αγγέλου Δούκα, έχοντος ως σύμμαχον τον

1 Έν τή μελέτη μου παρέχω τόν τύπον Σιδερόκαστρον καί ούχί Σιδηρόκα- 
στρον, διότι πανταχοΰ εις δλας τάς πηγάς ό τύπος οΰτος άπαντφ.

2 Rubi0 y Lluch, Περί τών καταλανικών φρουρίων τής ηπειρωτικής Ελλάδος, 
μετφρ. Γ. Μαυράκη, σ. 36-43, Άθήναι 1912.

3 Χρονικόν τού Μορέως, στίχ. 3634 έκδ. John Schmitt, London 1904.
* Ένθ’ άνωτ. σ. 36.
5 Στίχ. 3626-3636, εκδ. Schmitt.
G Buchon, Recherches historiques de la principaute franqaise de Moree, Paris, 

1845, τόμ. A' σ. 123. Chronique de Moree, § 274 έκδ. Jean Longnon, Paris 1911.
1 Οόΐλλιαμ Μίλλερ, 'Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι, μετφρ. Σπ. 

Λάμπρ ου, τόμ. Α' σ. 162, ΆΟήναι 1909- 1910.
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Σιδερόκαστρον. 73

πρίγκιπα τοϋ Μορέως Γουλιέλμον όίγοντα ομοίως ώς συμμάχους ηγεμόνας 
τινάς των άλλων λατινοκρατουμένων επαρχιών τής Ελλάδος, καί τοϋ Ίωάν- 
νου Παλαιολόγου, αδελφού τοΰ αύτοκράτορος τής Νίκαιας Μιχαήλ Η'τοϋ 
Παλαιολόγου, αναφέρει τό Σιδερόκαστρον ώς κείμενον Ιπί τής όδοϋ, την 
οποίαν ήκολούθησαν οί σύμμαχοι τοϋ πρίγκιπος σπεύδοντες προς συνάντη- 
σίν του είς Μεγαλοβλαχίαν.

Επειδή ό λόγος είναι περί τών άνω χωρίων των δύο χρονικών, δεν 
κρίνω περιττόν να προσδέσω, δτι αυτόθι άπαντα ό τύπος Σιδερόπορτα καί 
δτι είς τήν γαλλικήν παραλλαγήν και κατά τήν αναγραφήν τών γεγονότων 
τού έτους 13041 άπαντα τύπος Σιδερόκαστρον. Τέλος δέ, δτι μόνον είς τα 
άναφερθέντα δύο πρώτα χωρία άπαντα τό φρούριον ύφ’ δν άπαντά τύπον 
είς δλας τάς άλλας πηγάς έχομεν Σιδερόκαστρον.

Τό οχυρόν τούτο άνήκε μέχρι τοϋ 1275 είς τον δεσπότην Νέων Πατρών 
καί Μεγαλοβλαχίας Ίωάννην Α' τον σεβαστοκράτορα (1271-1295). Τό 
έτος τοΰτο Ικδοθείσης τής Ελένης Άγγελίνας Κομνηνής, θυγατρός τοΰ Ίωάν- 
νου, είς γάμον είς τον Γουλιέλμον de la Roche, νεώτερον άδελφόν τοϋ 
δουκός ταίν ’Αθηνών Ίωάννου, τό Σιδερόκαστρον όμοϋ μετά τού Ζιτουνίου, 
τοϋ Γαρδικίου (Κρεμαστής Λαρίσσης) καί τής Γραβιάς άπετέλεσε τήν προίκα 
τής ήγεμονίδος2. Τοιουτοτρόπως τά φρούρια ταϋτα περιελθόντα είς τό φρα
γκικόν δουκάτον τών ’Αθηνών άπετέλεσεν εις τό εξής τήν προκάλυψιν τοϋ 
δουκάτου τούτου ώς καί δλου τοϋ φραγκικοΰ φεουδαλικοϋ κόσμου τής κυρίως 
Ελλάδος κατά τών άπό βορρά προσβολών, πρώτον μεν τής τφ 1261 άνα- 
συγκροτηθείσης βυζαντινής αυτοκρατορίας, είτα δέ Σέρβων, ’Αλβανών, καί 
Τούρκων. Καί επί άρκετόν χρόνον ή άντίδρασις τών φράγκων κατακτητών 
τής Ελλάδος ήτο επιτυχής, δταν δμως έφθασεν ή στιγμή ν’ άντικρύση ή 
φραγκική πολυκέφαλος δύναμις τον Άσιάτην πολεμιστήν κατασυνετρίβη.

"Απαξ έτι άναφέρεται τό Σιδερόκαστρον είς τό βιβλίον τής κουγκέστας, 
ήτοι κατά τήν άναγραφήν τών γεγονότων τοϋ έτους 1304 ώς ευρισκόμενον 
επί τής όδοϋ, τήν οποίαν ήκολούθησεν ό πρΐγκιψ τοϋ Μορέως3 σπεύδων, 
ΐνα ένωθή μετά τοΰ δουκός τών ’Αθηνών Guy de la Roche είς κοινόν 
άγώνα κατά τής δεσποίνης τής Ηπείρου ’Άννης Παλαιολογίνης, συζύγου 
τοΰ άποθανόντος δεσπότου Νικηφόρου. Ό δούξ τών ’Αθηνών ήλθε κατά 
τήν εποχήν ταύτην είς πόλεμον προς τήν δέσποιναν, διότι αϋτη κατέλαβε τό

1 Buchon, Ένδ1 άνιοτ. σ. 414. — Chronique de Morde, § 891, έκδ. J. Longnon,
2 Η ο p f, Chroniques greco - romanes σ. 136. Livre de la conqueste σ. 408, gv 

Buchon, Recherches historiques κλπ. Gregorovius, Geschichte der Stadt 
Athen, τόμ. A', σ. 429. Rubio yLluch, "Ενθ’ άν. σ. 36. Οΰ. Μίλλερ, Ένδ’ άνιοτ. 
τόμ. Α'. σ. 194.

3 Buchon, "Ενθ’ άνώτ. τόμ. Α' σ. 414. Ό Buchon ένταΰδα καί έν σ. 411 λέγει, 
ότι ό Guy de la Roche εΐοέβιιλεν είς τήν Βλαχίαν τφ 1301.
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θεσσαλικόν κάστρον Φανάρι άνήκον εις to δουκάτον τών Νέων Πατρών, 
δπερ διετέλει τότε υπό την έποπτείαν τοϋ Γουΐδωνος de la Roche, διότι 
ούτος εΐχεν όρισθή υπό τοϋ άποθανόντος (f 1303) δουκός Ν. Πατρών 
Κωνσταντίνου ’Αγγέλου Δούκα Κομνηνοΰ, αδελφού τοϋ Ίωάννου Α', ώς 
κηδεμών τοϋ ανηλίκου υιού του Ίωάννου Β'1.

Συχνότερον άπαντα τό Σιδερόκαστρον εις τάς άραγωνικάς πηγάς τής 
Καταλωνοκρατίας κα'ι δι’ αυτών καθίσταται εις ημάς περισσότερον γνωστόν. 
Τά επίσημα έγγραφα τής πλέον τής 75τίας επί, τής ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδος κυριαρχησάσης καταλωνικής εταιρείας παρέχουν εις ημάς πλείστας 
περί τούτου ειδήσεις.

Ή εταιρεία τών Καταλωνίων πλείστας κατά τών Τούρκων έν Μικρά 
’Ασία καταγαγοϋσα νίκας, περισσοτέρας δε καταστροφάς εις τάς ευρωπαϊκός 
επαρχίας τής βυζαντινής αυτοκρατορίας 2, διελθοΰσα Μακεδονίαν καί Θεσσα
λίαν λεηλατούσα, την άνοιξιν τοϋ 1310 διέβη τά στενά τής Φούρκας3 και 
οϋτω «ή στρατιά τών Φράγκων τών αρχόντων τοϋ βασιλείου τής Μακεδο
νίας» 4 ήλθεν εις επαφήν μετά τοϋ φράγκου δουκός τών ’Αθηνών, τοϋ γεν
ναίου ιππότου Βελθέρου Βριεννίου. ’Αποτέλεσμα δε τής επαφής ταύτης ήτο 
ή φονικωτάτη μάχη τοϋ Κηφισού (15 Μαρτίου 1311)5, ήτις έθεσε τέρμα εις 
την φραγκικήν κυριαρχίαν τών ’Αθηνών καί Θηβών διά τής υπαγωγής τών 
δύο τούτων επαρχιών εις τήν εταιρείαν.

Αυτή έγκατασταθεΐσα έν τφ δουκάτφ τών Αθηνών και διανείμασα τήν 
ύπαιθρον κατά τό φεουδαλικόν τής δύσεως σύστημα και καθιερώσασα τά τής 
εσωτερικής διοικήσεως κατά τά ήθη τής Βαρκελώνος δεν περιωρίσθη εις 
τούτο, άλλ’ δταν τώ 1318 άπέθανεν ό τελευταίος "Ελλην δούξ τών Νέων 
Πατρών ’Ιωάννης Β' ’Άγγελος άτεκνος και οί γειτονικοί αυτού ηγεμόνες

1 Νερούτσου, Χριστιανικοί Άθήναι, έν ΔΙΕΕ, τόμ. Δ' σ. 117.
2 Ή τοιαύτη απέναντι τών ιθαγενών συμπεριφορά τούτων κατώρθωσε νά άφίση τήν 

χειροτέραν άνάμνησιν όλων τών φράγκων κατακτητών ελληνικών χωρών, ώστε καί σήμε
ρον ακόμη ή λέξις Καταλάνος- Καταλάνα λέγεται ώς ΰβρις εις πολλά μέρη, ώς π. χ. εις 
τήν ’Ακαρνανίαν δηλοΐ τόν θηριώδη, τόν αρπαγα, εις τήν Εύβοιαν τόν άδικον, τόν παρά
νομον. Εις τήν Τρίπολιν ή θυμώδης καί χονδροειδής γυνή λέγεται Κατελάνα. Έπ. 
Σταματιάδου, Οί Καταλανοί έν τή Ανατολή, σελ. 222, Άθήναι 1869 — Έφημερίς 
«Εμπρός» 9 Αύγουστου 1917. — Λαογραφία Ε' 358. Φ. Κουκουλέ, Διά τής Ελληνι
κής ιστορίας καί τοΰ Ελληνικού βίου σ. 15.

3 Ούΐλ. Μίλλερ, Ένθ’ άνωτ. τόμ. Α'σελ. 317. Τοΰ αυτού, Οί Καταλώνιοι έν 
’Αθήναις, μετφρ. Σπ. Λάμπρου, σ. 5, Άθήναι 1926.

4 *Εκ τής έπισήμου σφραγΐδος τής Εταιρείας, ίδ. Μίλλερ, οί Καταλώνιοι έν Άθή- 
ναις, σελ. 4.

5 Περί ταύτης ίδ. Νικηφ. Γρηγοράν τόμ. Α' σελ. 253. — Θεόδουλον, παρά 
Boissonade, Anecdota Graeca τόμ. Β'. σελ. 200. — Buchon, Chronicjues etrangeres, 
σ. 474-477, Paris 1875. — Μίλλερ, Φραγκοκρατία, τόμ. Α'. σ. 321. — Νεροΰτσον, 
Χριστιανικοί Άθήναι, έν ΔΙΕΕ τόμ. Δ', σ. 130.
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επέπεσον κατά τοΰ δουκάτου άποσπώντες τάς χώρας του, δεν εχασε την 
ευκαιρίαν, όπως έπεκταθή βορειότερον. Ούτως οι Καταλώνιοι των ’Αθη
νών υπό τον δον Άλφόνσον Φαδρΐγον, νόθον υιόν τοΰ βασιλέως τής Σικε
λίας καί γενικόν Ιπίτροπον τοΰ δουκός τών ’Αθηνών, είσέβαλον εις τό 
δουκάτον τών Νέων Πατρών καταλαβόντες τα κάστρα τών Ν. Πατρών, 
Ζιτουνίου, Δομοκοΰ, Λοιδωρικίου, Γαρδικίου, Φαρσάλων καί Σιδεροκά- 
στρου1. ”Ας σημειωθή, δτι ή κατάκτησις αυτή τοΰ δουκάτου τών Ν. Πατρών 
υπό τοΰ αντιπροσώπου τοΰ βασιλέως τής Άραγωνίας παρεχώρησεν είς τό 
στέμμα ταΰτης καί τον τίτλον τοΰ δουκός Ν. Πατρών διατηρηθέντα επί 
μακρόν καί μετά τήν απώλειαν τοΰτου.

Έφθάσαμεν λοιπόν είς τήν εποχήν, άφ’ ής ά'ρχεται ή καταλωνική ιστο
ρία τοΰ Σιδεροκάστρου, δηλ. τήν τής κυρίας αΰτοΰ δράσεως, περί τής 
οποίας, ως καί ανωτέρω έλέχθη, διά μακρών διέλαβεν ό καθηγητής ’Αντώνιος 
Rubio y Lluch 2.

Τοΰτο ύπό τους Καταλωνίους άπετέλεσεν ιδίαν αυθεντίαν διατελέσα- 
σαν υπό διαφόρους αΰθέντας. Τά ονόματα μερικών εκ τούτων διεσώθησαν 
μέχρις ημών. Δυο έκ τών de Novelles ό Odo καί 6 Armengol ηΰθέντευσαν 
άπο τοΰ 1333-1365 (Odo de Novelles 1333- 1335 καί Armengol de 
Novelles 1335- 1365), οπότε τό Σιδερόκαστρον κατελήφθη ύπό τοΰ κόμητος 
τών Σαλώνων ’Ιακώβου Φαδρίγου τοΰ Άραγωνίου εκδιιόξαντος τον αποστά
την Armengol de Novelles3 4 * 6. Έκτοτε τοΰτο περιήλθεν είς τούς κληρονό
μους τοΰ τό αυτό έτος (1365) άποθανόντος ’Ιακώβου Φαδρίγου, τον Λουδο
βίκον Φαδρΐγον τον Άραγώνιον (1365 - 1382) καί εις τήν θυγατέρα τοΰτου 
Μαρίαν Φαδρίγην τήν Καντακουζηνήν κόμησσαν τών Σαλώνων (1382-1396)'*. 
Κατά τον Rubio y Lluch 5 τό Σιδερόκαστρον άναφέρεται διά τελευταίαν 
φοράν τό έτος 1382. Πράγματι ολίγον κατόπιν τοΰτο έξέλιπε διά παντός.

Οί Καταλώνιοι, ένφ τώ 1387 6 εΐχον ήδη άποβάλει τό δουκάτον τών 
’Αθηνών καταληφθέν ύπό τοΰ Νερίου Άτζαγιώλη, διετήρουν ακόμη τήν 
κομητίαν τών Σαλώνων μετά τοΰ δουκάτου τών Νέων Πατρών. Καί ταΰτα,

1 Ό Tafel έν Urkunden der Republik Venedig, τόμ. A' σ. 196-501, Wien 1856, 
παραθέτει χιορίον τοΰ Marino Sanudo περί τής κατά τό 1325 έν Έλλάδι καταστάσεως· 
έν αύτφ άναφέρεται, ότι οΐ Καταλώνιοι «έκυρίευσαν καί κατέχουν in Blachia Lapater 
(— Υπάτην), et castra Lodorichi et Siderocastri, Gitonis, Gardicliie, Doncki (- = 
Δομοκοΰ) et Ferselle». — Mi λ λε ρ, ΈνΘ’ άνωτ. τόμ. Α'. σελ. 347. —Νεροΰτσος, 
Ένθ’ άνωτ. οελ. 147.

2 "Eve1 άνωτ.
3 Νεροΰτσου, "Ενθ. άνωτ, σ. 187.
4 Rubio y Lluch, Συμβολαί είς τήν Ιστορίαν τών Καταλωνίων έν Έλλάδι, έν

ΔΙΕΕ τόμ. Β’. σ. 458 κέξ. —Νερούτσυ, Ένθ’ άνωτ. σ. 176.
6 Περί τών καταλανικών φρουρίων τής ηπειρωτικής Ελλάδος σ. 43.
8 Νερούτσου, ’Ένθ’άνωτ. σ. 176.
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ώς είναι γνωστόν, μέχρι τής καθόδου τοΰ Βαγαζήτ Α'. (1396)1, οπότε έξ- 
έλιπε διά παντός ή καταλωνική αρχή εν Έλλάδι. Τά τής καθόδου ταύτης μάς 
παρέχει λεπτομερώς δ Χαλκοκονδΰλης2 γραφών τά εξής- «άφικόμενος δέ 
ές Θετταλίαν την τε Δομακίην παρέλαβεν... και δή καί Φαρσάλων πόλιν ... 
ύφ’ αύτφ έποιήσατο' προήλαυνε δέ ές τό πρόσω τό τε Ζητοϋνι τό έν Θερμο- 
πόλαις καί Πάτρας τάς έν τω πεδίω προς τή ΰπωρεία τών Λοκρών ό'ρους 
κατεστρέψατο καί αύτφ προσεχώρησε· καί άλλα δέ τών ταύτη πολισμάτων
οΰκ ολίγα προσεχώρησεν αύτώ καθομολογίη........ τήν δέ χώραν (δηλ. τής
Φωκίδος) παραλαβών ταύτη έπέστησε άρχοντα».

Έκ τών ανωτέρω έξάγεται, δτι ή ζωή τοΰ Σιδεροκάστρου λήγει μέ τήν 
πτώσιν τής καταλωνικής αρχής τών Σαλώνων, διότι διά τής υπό τήν τουρ
κικήν έξουσίαν υπαγωγής τών νοτίως τής Οίτης καί τών Θερμοπυλών επαρ
χιών έξέλιπε πας λόγος ύπάρξεως τοΰ μεθοριακού τοΰ δουκάτου τών ’Αθηνών 
τούτου φρουρίου, δπερ, αν καί έπί Καταλωνίων άπετέλει άξιόλογον κοινότητα3, 
έθεωρεϊτο, ώς καί πράγματι ήτο, σημαντικόν μόνον ως στρατηγικόν σημεΐον, 
ώς ευρισκόμενον έπί δημοσίας όδοΰ καί έπί τινων στενοποριών4 *. "Οταν, 
έννοειται, έπαυσε νά είναι τοιοΰτον, ύπέστη τήν αυτήν τύχην καί ως κοινότης.

Τό Σιδερόκαστρον λοιπόν άνεγερθέν εις τά βόρεια σύνορα τοΰ δουκάτου, 
τών ’Αθηνών έπί τής Οίτης, σκοπόν είχεν, δπαις έμποδίζη τάς καθόδους 
έκ βορρά εισβολέων Γ>. Ή σημασία του αΰτη διά τό δουκάτον τών ’Αθηνών 
φαίνεται καί έκ τοΰ χαρακτηρισμοΰ, 6 όποιος τοΰ έδόθη· έκλήθη, ώς γνωστόν, 
«κλείς τοΰ δουκάτου ’Αθηνών6».

'Ο φόβος τών διαφόρων από βορρά εισβολών δέν έπαυσε νά ΰπάρχη, 
παρά μόνον έπί τουρκοκρατίας. Ό Τοΰρκος κατακτητής έξεμηδένισεν δλας τάς 
μέχρι τής έποχής του ανησυχίας τής βαλκανικής χερσοννήσου, τό μωσαϊκόν 
τών κρατιδίων έν τή χερσοννήσφ άπαλείφεται ύπό τής οθωμανικής δυνάμεως, 
αίδέ μεταξύ τών φυλών συγκρούσεις έκλείπουσιν, άμα τή τουρκική κατακτήσει, 
διά νά έπανεμφανισθοΰν επί τής έποχής μας.

Τώρα έρχόμεθα εις τό ζήτημα τής θέσέως τοΰ κάστρου. Τοΰτο άπησχό- 
λησε τούς έρευνητάς τής μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας, έ'καστος τών οποίων 
άλλαχοΰ έβλεπε τήν θέσιν του. Ό Buchon", ό πρώτος περί τούτου τοΰ 
ζητήματος διαλαβών, τό τοποθετεί έπί τοΰ ορούς Κνημϊδος τών Όπουντίων

1 Ν ε ρ ο ύ τσ ο υ, ”Ενθ’ άνωτ.
2 Βιβλ. 2, 27 - 28, σ. 67 έκδ. Βόννης.
3 Rubio y Lluch, Περί τών καταλανικών φρουρίων κλπ. σ. 69.
4 Αυτόθι, σ. 38.
6 Κατ’ έμέ έπί ’Ιουστινιανού, Περί τούτου ίδ. κατωτέρω σ. 81 ιδίας μας σκέψεις.
6 Μ ίλλερ, Ένθ’ άνωτ. τόμ. Α', σ. 497. Rubio y Lluch, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 39. 

Buchon, Recherches historiques κλπ. τόμ. Α', σ. 123 καί 414.
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Λοκρών καί απέναντι τής Εύβοιας. Είςτόν σχηματισμόν τοιαυτης γνώμης ασφα
λώς παρεσυρθη εκ τής εκεί σήμερον άπαντώσης τοπωνυμίας ΣιδερόπορταJ, 
άγνοών βεβαίως δτι τοιαϋτα μέ α' συνθετικόν σίδηρος τοπωνυμία συναντά τις 
πολλαχοϋ τής Ελλάδος1 2. ’Ακόμη την γνώμην ταΰτην τοϋ Buchon θά ένίσχυε 
και τό γεγονός, δτι ό τόπος Σιδερόπορτα άπαντα εις τό χρονικόν, ως καί 
ανωτέρω άνεφέραμεν. Την ά'ποψιν ταΰτην δέχεται καί 6 Jean Longnon3 
εν τή κριτική αύτοϋ εκδόσει τοϋ χρονικού τού Μορέως. Ό Γρηγορόβιος4 
υπεστήριξεν, δτι τούτο είναι τό Καστρί (δηλ. οί Δελφοί, ώς καί σήμερον παρά 
τφ λαφ λέγονται) ή ή Άράχωβα, την οποίαν εκδοχήν καί ό 'Ισπανός Rubio 
y Lluch5 εις τάς πρώτας αυτού μελέτας είχε παραδεχθή. Εις ακριβή δμως 
τούτου τοποθέτησιν επλησίασεν ό Νερούτσος6 στηριχθείς είς χωρίον τού 
βιβλίου τής Κουγκέστας7, τό όποιον μάς δίδει δλα τά στοιχεία προς τούτο. 
Ό Νερούτσος λοιπόν υπεστήριξεν, δτι έκειτο επί τής οδού Άμφίσσης-Γρα
βιάς -Λαμίας καί μάλιστα επί τών ερειπίων τής αρχαίας Ήρακλείας, παρά 
τούς πρόποδας τής Οίτης καί τό ρεύμα τού ’Ασωπού. Τά συμπεράσματα 
ταΰτα τού συγγραφέως τών Χριστιανικών ’Αθηνών δέχεται ασμένως ό Rubio 
y Lluch εν τή πολλάκις μνημονευθείση λαμπρά αυτού μελέτη «Περί τών 
καταλανικών φρουρίων τής ηπειρωτικής Ελλάδος». 'Ομοίως καί ό εκδότης 
τού εμμέτρου ελληνικού χρονικού τού Μορέως Schmitt έν τφ έπιτιθεμένφ 
γεωγραφική» πίνακι.

Πράγματι τά άναφερθέντα χωρία τού βιβλίου τής Κουγκέστας ουδόλως 
μάς επιτρέπουν νά άμφιβάλλωμεν περί τού δτι τό φρούριον τού Σιδεροκά- 
στρου εύρίσκετο επί τής οδού Άμφίσσης-Γραβιάς-Λαμίας καί μάλιστα μετά 
τήν Γραβιάν προς τήν Λαμίαν. ’Απομένει μόνον νά καθορισθή τό σημεΐον, 
είς τό όποιον εύρίσκετο καί νά ανακαλυφθούν ίχνη αυτού τυχόν σψζόμενα 
μέχρι σήμερον.

Καί εν μεν σελ. 123 τής εκδόσεως Buchon8 λέγονται τά εξής: Ό 
πρΐγκιψ τού Μορέως Γουλιέλμος συμμαχών τφ δεσπότη τής ’Ηπείρου Μιχαήλ 
(1259) ήλθεν εις Άρταν, δπου ήνώθη μετά τού δεσπότου διά τον πόλεμον 
κατά τού αύτοκράτορος τής Νίκαιας Κωνσταντίνου Η' Παλαιολόγου, καί 
ενωθέντες entrerent.. en la Blaquie; et cil dou duchame d’Atlienes et

1 Χρονικόν τοϋ Μωρέως, στίχ. 3634, έκδ. Schmitt.
2 Πβλ. Πληθυσμός τής Ελλάδος, εκδ. στατιστικής υπηρεσίας 'Υπουργείου Έθν. 

Οικονομίας, Άθήναι 1929.
3 Chroniqne de Moree (1204- 1305), § 277 καί 891, έκδ. J. Longnon, Paris 1911.
4 Geschichte der Stadt Athen, τόμ. B', a. 168.
5 Συμβολαί είς τήν ιστορίαν τών Καταλωνίων έν Έλλάδι, έν ΔΙΕΕ, τ. Β’, σ. 458 κέξ.
6 Νερούτσου, Χριστιανικοί Άθήναι σ. 108 ΰποσημείωσις.
7 Buchon, Ένθ’ άνωτ. σ. 123 καί 414.
8 Buchon, Recherches historiques κλπ. σ. 123 καί 414.
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cil de Negropont et des autres ysles si passerent par la Gravie; et 
descendirent par Sideroporta; et vindrent par le playn de la Patre 
et la assemblerent avec la despot et le prince.

Ακριβέστερον είναι τό χωρίον τού αυτού χρονικού τής σελ. 414, όπου 
διαγράφεται ή πορεία, τήν οποίαν ήκολούθησεν 6 στρατηγός τής Άχαΐας 
Νικόλαος Γ' Saint-Omer σπεύδων εις βοήθειαν τού δουκός των ’Αθηνών 
Γουΐδωνος Β' de la Roche κηρύξαντος τον πόλεμον (1304) κατά τής δεσποί- 
νης τής Ηπείρου Άννης Παλαιολογίνης Καντακουζηνής. Λέγει λοιπόν επί 
λέξει τό χρονικόν τά εξής: ’Αφού διήλθε μετά τού στρατού του έκ Βοστίτσης 
εις Βιτρινίτσαν si se mist a la voye...; et passa par deles la Sole et ala 
a la Gravie (=Γραβιά)... Et quant il fu a la Gravie, si enquist dou 
due d’Athenes son cousin ou il estoit. Si lui dirent: car li dux l’avoit 
attendu une sepmaine a la rivieve de la Elade dessus Sidero - Castro... 
A lendemain se parti li mareschaux ou sa compaignie; et passa par 
Sidero - Castro et avala la grant avalee et vint a la riviere de la Elade 
(a un lieu) que on appelle le Lutro1.

Έκ των παρατεθέντων χωρίων συνάγεται, δτι τό Σιδερόκαστρον εύρί- 
σκετο μετά τήν Γραβιάν καί υπέρ τήν πεδιάδα τού Σπερχειού. Ό διπλούς 
τύπος Σιδερόπορτα καί Σιδερόκαστρον δεν πρέπει νά μάς παρασύρη, δπως 
τον Buchon 2. Δηλ. τό περί ου δ λόγος κάστρον εύρίσκετο εντός τής περιο
χής τής αρχαίας Τραχΐνος. Ή στρατηγική σημασία τής περιοχής ταύτης διά 
τήν λατινοκρατουμένην μεσαιωνικήν Ελλάδα ώς καί τό παραδοθέν, δτι τό 
Σιδερόκαστρον «ήτο έκτισμένον εν τώ μέσω τών φρουρίων τού κόμητος 
(τής Άμφίσσης), επί δημοσίας οδού καί επί τινων στενοποριών»3 ενισχύουν 
τήν άποψιν τής αυτόθι ύπάρξεως αυτού. Πρόσθες δτι ή συντομωτέρα 
οδός εξ Άμφίσσης καί Γραβιάς προς τήν Φθιώτιδα είναι ή διερχομένη 
μεταξύ Οίτης καί Καλλιδρόμου. Ή διά τής κλεισούρας τής Βοδονίτσης, ως 
θέλει ό Buchon, προς τήν κοιλάδα τού Σπερχειού πορεία διά τον εξ Άμφίσ
σης-Γραβιάς ερχόμενον σημαίνει μεγάλην προς τά δεξιά άπόκλισιν καί ημε
ρών καθυστέρησιν.

Έκ τών άνω σκέψεων όρμάιμενος κατά τό παρελθόν θέρος (1932) επε- 
χείρησα διαδρομήν άνά τήν Τραχϊνα άναζητών λείψανα μεσαιωνικού φρου
ρίου. Ή ονομασία Κάστρο τού άνω τών καλυβιών τού Κούβελου, τής

1 Ό Buchon όποσημειοΐ Les bains thermaux au-dessous de Neo - Patras.
2 Άς σημειωθή, δτι τοπωνύμιον Σιδερόπορτο άπαντα σήμερον καί κατά τήν άνω 

περιοχήν τής Φθιώτιδος, ούχί εϊς μεγάλην άπόστασιν από τής θέσεως εις τήν όποιαν 
άνεκαλύψαμεν τά λείψανα τοϋ Σιδεροκάστρου. Τό τοπωνύμιον τούτο άπαντφ εις τούς 
πρόποδας τής Οίτης καί κατά τό σημεΐον τής εξόδου τού ’Ασωπού έκ τής διαοφάγος 
πρός τήν πεδιάδα τού Σπερχειού.

3 Rubio y Lluch, Περί τών καταλανικών φρουρίων κλπ. σ. 38.
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Παύλιανης, υψώματος μέ έφερε προς αυτό. Ή άνοδος από τα καλύβια 
διαρκεΐ 30' τής ώρας προς τά ΝΔ. Τό ύψωμα πέριξ [αποκλείεται διά 
βράχων αποτομωτάτων και υψηλότατων. Ή κορυφή τοΰ υψώματος είναι 
επίπεδος σχηματίζουσα εκτεταμένον δροπέδιον, τό όποιον κατά τό ήμισυ 
είναι καλλιεργημένον, ένφ 
κατά τό άλλο ήμισυ είναι 
κατάφυτον εκ θαμνωδών πρί
νων. Τοϋτο είναι προσιτόν εκ 
μιας μόνον πλευράς, τής βό
ρειας, ήτις είναι μάλλον ομα
λή, αρκετά δμως καί αύτη επι
κλινής. Ώς άνερχόμεθα από 
τον Κούβελο, δεξιά εις την 
βορείαν άκραν τοΰ οροπεδίου, 
επί βράχου, σφζονιαι τά λεί
ψανα μεσαιωνικού οχυρώμα
τος, ώς εκ τής οικοδομικής του 
φαίνεται, συγκειμένου εκ δι
πλού περιβόλου. Ό εξωτερικός 
τοιούτος, ό καί περισσότερον 
κατεστραμμένος, είναι δίπλευ
ρος, διότι τάς άλλας δύο πλευ
ράς άντικαθίστα βράχος από
τομος. Εντός τού περιβόλου 
τούτου καί επί τής κορυφής 
τού άπορρώγος βράχου σώζον
ται, ώς καί εν τή φωτογραφία 
(είκ. 1) φαίνονται, λείψανα 
πύργου, τά όποια ακόμη σή
μερον οί εντόπιοι ούτω καλούν, Ινφ ή όλη έκτασις τού οροπεδίου λέγεται 
Κάστρο. Δύτη είναι πλήρης θραυσμάτων κεράμων καί λίθων εκ καταρρευ- 
σασών οικιών, τών οποίων ή ύπαρξις είναι καταφανής. Τούτο βεβαίως άπο- 
δεικνύει, ότι τό Σιδερόκαστρον δεν ήτο απλώς φρούριον, αλλά καί συνοικι
σμός, κοινότης. Όμοίως εντός τού χώρου τούτου σώζεται υπόγειος δεξαμενή, 
μεταξύ τών ερειπίων τών οικημάτων εύρισκομένη, ή οποία έπληρούτο όμβριου 
ύδατος συγκεντρουμένου εκ τών στεγών καί αυλών. Τό στόμιον ταύτης είναι 
όμοιον προς φρέατος καί ή εσωτερική της επιφάνεια είναι κεκαλυμμένη διά 
στρώματος ασβέστου. Τέλος τό όλον σχήμά της είναι άπιδοειδές.

Κάτωθεν τού Κάστρου προς τά ΝΔ. καί είς τό βάθος άποτομωτάτης 
χαραδρας ρέει ο άνω Ασωπός, ό αρχαίος ποταμός τής Τραχϊνος. Ή έντύ-

Είκ. 1. Τά σφζόμενα λείψανα 
τοΰ πύργου τοΰ Κάστρου τοΰ Κούβελου.
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πωσις εκ τής θέας τής δλης θέσεως έκ τής απέναντι πλαγιάς, όπου τά καλύ
βια τοΰ Έλευθεροχωρίου, είναι ενός τεραστίου βραχώδους όγκου. (Είκ. 2). 
Ή έντΰπωσις αυτή σχετιζομένη προς τό έν άραγωνικφ εγγράφω1 λεγόμενον 
«Mola y castell de Siderocastro» ( = όγκος καί φροΰριον τοΰ Σιδερο-

κάστρου) μάς ενισχύει εις την 
άναγνώρισιν τοΰτου εν τοΐς 
σφζομένοις λειψάνοις τοΰ Κά
στρου τοΰ Κοΰβελου. Τοΰτο 
εύρίσκεται είς άπόστασιν 45' 
τής ώρας δυτικώς τοΰ σιδηρο- 
δρομικοΰ σταθμοΰ Άσωποΰ 
καί ακριβώς άνωθεν τής σιδη
ράς γέφυρας τοΰ Άσωποΰ.

Έπί τής δυτικής άκρας τοΰ 
υψώματος, έφ’ οΰ τό Κάστρο 
τοΰ Κουβελου, σφζονται μέχρι 
τής σήμερον αί βάσεις πολυ- 
γωνικοΰ τείχους. Μαρτΰριον 
βεβαίως δτι παλαιότατα είχον 
διίδει τό οχυρόν τοΰ χωρίου. 
Είς τά λείψανα δέ ταΰτα ο 
Lolling2 άνεγνοίρισε την άρ- 
χαίαν Τραχΐνα, κατ’ άντίθεσιν 
προς άλλους έρευνητάς, οΐτι- 
νες, στηριζόμενοι είς τά ανα
κριβή χωρία τοΰ Στράβωνος3 
καί ΓΙαυσανίόυ4, ετοποθέτουν 
ταΰτην παρά την τφ 427 π.Χ. 
υπό τών Λακεδαιμονίων ίδρυ- 
θεΐσαν Ήράκλειαν τής Οίτης,

Είκ. 2.
Ό όγκος τοΰ Σιδεροκάστρου δρώμενος έκ τής δημ. 
οδού Γραβιάς-Λαμίας, παρά τό Έλευθεροχώριον.

τής οποίας τά ερείπια σφζονται παρά τό χωρίον Μουσταφάμπεη.
Πράγματι τό χωρίον τοΰ Ηροδότου5, έπί τοΰ οποίου εστηρίχθη ό 

Lolling μάς πείθει, δπως παραδεχθώμεν την άποψιν τουτου ως μόνην ορθήν. 
Ή Τραχίς λοιπόν ως καί τό Σιδερόκαστρον έφραζον μίαν τών αγνώστων 
διόδων έκ τής Θεσσαλίας προς τήν Φωκίδα καί μάλιστα την διήκουσαν διά

1 Rubi6 y Lluch, ”Εν8’ άνωτ. σ. 39.
2 Lolling, Griechenland, σ. 258. ’Ίδ. καί Baedeker.
3 Σ τ ρ ά β. βιβλ. Θ', κεφ. Δ' § 14.
4 Παυσ. Φωκικά, βιβλ. I, κεφ. XXII.
5 Ήροδ βιβλ. Ζ', κεφ. 198 -199.
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τής χώρας των Αίνιάνων έξ Ύπατης κατά μήκος των ανατολικών υπωρειών 
τής Οίτης και είτα διά τής Τραχινίας είς την κοιλάδα τοΰ Κηφισοΰ άπολή- 
γουσαν. Έπί τής όδοΰ ταΰτης σήμερον κεΐνται τά χωρία Μεξάτες, Φραντζή, 
Κάτω Δυο-Βουνά, Κούβελος (Σιδερόκαστρο), Γαρδικάκι.

Την στρατηγικήν σημασίαν τοΰ χωρίου τούτου θά διεΐδεν ό αύτοκράτωρ 
Ιουστινιανός. Κατά τον ιστορικόν Προκόπιον1 όμιλοΰντα περί τών οχυρωμα
τικών αΰτοΰ έργων εν Θερμοπύλαις: «τών τε γάρ άλλων προυνόησε πάντων 
και ουχ ήκιστα τών εν Θερμοπυλαις ανόδων ήν γάρ, εΐ τις προσίοι, εύπετώς 
άλωτά καί ου τετειχισμένα τά δρη, α ταύτη άνέχει, άλλ’ άποτετριγχωμένα 
έδόκει είναι... έπειτα δέ καί ανόδους πολλάς αφυλάκτους καί ατείχιστους τά 
πρότερα ούσας είς τό ακριβές ετειχίσατο... καί σηράγγων τε καί χαραδρών 
αδιεξόδων ενταύθα ούσών, αμήχανα έδοξεν είναι τοϊς πάλαι άνθρώποις τει- 
χίσμασιν εις τό ακριβές περιβαλέσθαι τά διηρημένα τη φύσει... επί τή τύχη 
κατέλιπον, ες τήν έσομένην βαρβάροις τής δδοϋ άγνοιαν άποθέμενοι τάς τής 
σωτηρίας ελπίδας... Οίίτω μεν Ιουστινιανός βασιλεύς τά εν Θερμοπυλαις 
ερΰματα εκρατυνατο».

Έκ τοΰ παρατεθέντος χωρίου τοΰ Προκοπίου μανθάνομεν, δτι πρώτος 
ό ’Ιουστινιανός ωχύρωσε τάς Θερμοπυλας καί τάς τής Οίτης διόδους- ούδαμώς 
άρα άπίθανον καί τά τείχη τοΰ Σιδεροκάστρου, εκτιμήσας τήν θέσιν του, νά 
άνήγειρεν ούτος.

Τής αυτής, οποίας καί τό Σιδερόκαστρον, εποχής βάσεις τείχους διακρί- 
νονται μέχρι σήμερον άνατολικώς τοΰ χωρίου Έλευθεροχωρίου καί είς άπό- 
στασιν 15' τής ώρας Ιπί τής όδοΰ προς τήν μονήν Δαμάστας, γνωσταί μέ τό 
ενδιαφέρον όνομα Φυλακή. Τό τείχος τοΰτο έ'φρασσε τήν ατραπόν τήν άνερ- 
χομένην έκ τής αρχαίας Ήρακλείας διά τής Χαλκομάτας προς τό σημερινόν 
Έλευθεροχώριον καί διά τούτου προς τήν Φωκίδα.

Τό δτι τό Σιδερόκαστρον εις μόνον τής έν Έλλάδι λατινοκρατίας πηγάς 
άναφέρεται, ούδαμώς άπορον. ’Οφείλεται είς τάς συνθήκας, αΐ δποϊαι κατά 
τήν άναφερθεΐσαν τής λατινοκρατίας εποχήν έδημιουργήθησαν είς τάς ελλη
νικός χώρας- πρότερον δήλα δή επί βυζαντινής αυτοκρατορίας ως καί μετά 
τό τέλος τοΰ 14 αίώνος επί τής τουρκοκρατίας, τής βαλκανικής χερσοννήσου 
οΰσης ηνωμένης υπό εν σκήπτρον, σημαίνοντα ρόλον έπαιζον τά παραμεθό
ρια κάστρα, μέ τήν διάλυσιν δμως τής βυζαντινής αυτοκρατορίας (1204) 
άνεφύησαν πλείστα δσα κρατίδια, τά όποια φυσικώς έ'πρεπε νά εξασφαλίσουν 
τά παραμεθόρια αυτών φρούρια. Έν τών τοιούτων κρατών ήτο καί τό δουκά- 
τον τών ’Αθηνών, τό όποιον έφθανε μέχρι τής Οίτης, καί τοΰ οποίου τό Σιδε- 
ρόκαστρον άπετέλει τον άκραΐον σταθμόν ως καί τό προκάλυμμα κατά τών 
άπό βορρά κινδύνων. Διά τοΰτον ακριβώς τον λόγον Ικλήθη καί «ή κλείς

1 Προκοπ. Περί χτισμάτων IV, 2.
Επετηριγ Εταιρείας Βυζαντ. Σπουαων, έτος Γ. 6

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:09 EEST - 34.211.113.242



82 Γ. Κόλια - Σιδερόκαστρον.

τού δουκάτου τών ’Αθηνών». Τοιουτοτρόπως λοιπόν εξηγείται, διατί ή μεν 
εν ταΐς πηγαΐς μνεία τοΰ κάστρου μας συμπίπτει με την λατινοκρατίαν εν 
Έλλάδι, ή δε εξαφάνισις με την τουρκοκρατίαν. Ό αυστηρός στρατηγικός 
αυτού διά τό δουκάτον των ’Αθηνών χαρακτήρ συνετέλεσεν εις τό νά μη 
ΰπάρχη ούδεμία επί της τουρκοκρατίας τούτου μνεία.

Τό κάστρο τοΰ Κούβελου λέγεται καί «Κάστρο τής Όβριγιας» δηλ. τής 
Ώριάς. Ή σωζομένη περί τής άλώσεως αυτού παράδοσις είναι όμοια προς 
τάς τών άλλων κάστρων τής Ώριάς σφζομένας. Εις τό γεγονός δε τούτο τής 
άλώσεως άναφέρεται σφζόμενον μέχρι σήμερον παρά τοϊς χωρικοΐς άσμα 
αποτελούν παραλλαγήν τού ςίσματος τοΰ Κάστρου τής Ώριάς τού πολλαχοΰ 
τής Ελλάδος αδομένου1. Κατά ταύτην Τούρκος μεταμφιεσθείς εις έγκυον 
γυναίκα τό κυριεύει.

ΆΦήναι Δεκέμβριος 1932
Γ. ΚΟΛΙΑΣ

1 Passow, Carm. popul. σ. 363 άριθ. 486. Πολίτου, Παραδόσεις Β', 717.
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