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Το Φρούριο του Ρίου («Κάστρο του
Μωριά») είναι χτισμένο στο ομώνυμο
αχαϊκό ακρωτήριο, απέναντι από το
Φρούριο του Αντίρριου με το οποίο
ήλεγχε τη δυτική είσοδο του
Κορινθιακού κόλπου.
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The Fortress of Rio (“Castello di Morea”)
was built on the Achaean cape of the same
name, opposite the Fortress of Antirio,
together with which it controlled the
western entrance to the Corinthian Gulf.
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EΛΛΗΝΙΚΑ

Οικοδομήθηκε το 1499, μέσα σε τρεις μήνες,
από το σουλτάνο Βαγιαζήτ Β΄. Η στρατηγική του θέση
το κατέστησε αντικείμενο διεκδίκησης ανάμεσα σε
Οθωμανούς και Ενετούς. Το 1532 πολιορκήθηκε από
τον Andrea Dοria, ενώ το 1603 υπέστη σημαντικές
καταστροφές από τους Ιππότες της Μάλτας.
Το 1687 καταλαμβάνεται από τους Ενετούς,
οι οποίοι στις αρχές του 18ου αιώνα επισκεύασαν
και επέκτειναν τις οχυρώσεις του φρουρίου, σύμφωνα
με το προμαχωνικό σύστημα, δίνοντάς του
τη μορφή που διατηρεί έως σήμερα.
Η οχύρωση της οθωμανικής περιόδου είχε σχήμα
τραπεζίου με τη μικρή βάση στραμμένη βόρεια,
εκεί που υψώνεται συγκρότημα τριών συνεχόμενων
κυκλικών πύργων. Το οκταγωνικό κτίσμα που
βρίσκεται νότια ακριβώς του «τριδύμου»
χρησίμευε πιθανώς για πυριτιδαποθήκη.
Στο ανατολικό τμήμα του νότιου τείχους βρίσκεται
η κύρια πύλη του φρουρίου, ένας θολοσκέπαστος
χώρος με δύο ανοίγματα σε διάταξη Γ που
αρχικά θα προεξείχε σαν πύργος από το τείχος.
Κατά τη δεύτερη οικοδομική φάση του φρουρίου,
η πύλη ενσωματώθηκε στο νοτιοανατολικό
ενετικό προμαχώνα.
Στο μέσον του νότιου τείχους ορθώνονται δύο
κυκλικοί πύργοι, ο μεγαλύτερος των οποίων σήμερα
έχει μετατραπεί σε ναό, ενώ στα άκρα του τείχους
σχηματίζονται δύο ακόμη πύργοι (τριγωνικός
ανατολικά και κυκλικός δυτικά). Το δυτικό τείχος
της οθωμανικής οχύρωσης δεν σώζεται.
Ίσως κατεδαφίστηκε από τους Ενετούς κατά
τις εργασίες επέκτασης του φρουρίου.
Οι Ενετοί στις αρχές του 18ου αιώνα μετασκεύασαν
το Ρίο, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις
απαιτήσεις της σύγχρονης οχυρωματικής τέχνης.
Επέκτειναν βόρεια και δυτικά το φρούριο,
ενσωματώνοντας τις οθωμανικές οχυρώσεις.
Πρόσθεσαν δύο ισχυρούς προμαχώνες στο
βόρειο και το δυτικό άκρο του φρουρίου και
δύο ρομβοειδείς προμαχώνες (riνeΙΙini) στα άκρα
του νότιου οθωμανικού τείχους. Οι προμαχώνες
συνδέονταν με ευθύγραμμο τείχος. Τέλος, μέσα στην
ένυδρη τάφρο κατασκεύασαν δύο χαμηλά τριγωνικά
προτειχίσματα (tenaglie). Στο βόρειο προμαχώνα
ανοίχτηκε προς τη θάλασσα μια δευτερεύουσα πύλη.

1 Κύρια πύλη Main gate
2 Δίδυμοι πύργοι Twin towers
3 Τρίδυμοι πύργοι Triple towers
4, 5, 6, 7 Προμαχώνες Bastions
8 Θαλάσσια πύλη Sea gate
9, 10 Tenaglie Tenaglie
Oθωμανικό τμήμα Οttoman section
Ενετικό τμήμα Venetian section

It was built within a period of three months in 1499
by the Sultan Bayezid II. Αs a result of its strategic
position it was contested by the Ottomans and the
Venetians. In 1532 it was besieged by Andrea Doria,
and in 1603 it suffered serious damage at the hands
of the Knights of Malta. In 1687 it was occupied
by the Venetians, who in the early 18th century
repaired and expanded its fortifications in accordance
with the bastion system, giving it the form it has
preserved down to the present.
The fortification of the Ottoman period
was of a trapezoidal plan with its small base oriented
north, where a block of three consecutive circular
towers rises. The octagonal building directly south
of the triple towers was probably used as
a powder magazine.
The fortress’s main gate, a vaulted space with two
openings in an L-shaped arrangement that would
originally have projected like a tower from the wall,
is in the eastern part of the southern wall. During the
second building phase of the fortress, the gate was
incorporated into the southeast Venetian bastion.
Two circular towers stand in the middle of the
southern wall; the larger of the two has today been
converted into a church. At the ends of the wall, two
more towers (a triangular one on the east, a circular
one on the west) were created. The western wall of
the Ottoman fortification is not preserved, and may
have been destroyed by the Venetians during their
expansion works on the fortress.
In the early 18th century, the Venetians altered Rio
to fully meet the requirements of the contemporary
art of fortification. They extended the fortress on
the north and west, incorporating the Ottoman
fortifications. They added two strong bastions at the
northern and western ends of the fortress, and two
lozenge-shaped bastions (riνeΙΙini) at the ends of the
southern Ottoman wall. The bastions were connected
by a straight wall. Finally, two low triangular outworks
(tenaglie) were built in the moat. A secondary gate
was opened in the north bastion facing the sea.

