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Εισαγωγή 
Πρέβεζα: η πόλη, η ιστορία, οι άνθρωποι 

Η Πρέβεζα, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού της Ηπείρου, 

βρίσκεται στο νότιο άκρο της, ακριβώς στην είσοδο του Αμβρακικού 

κόλπου. Η ζωή της ήταν πάντα στενά δεμένη με το λιμάνι της και τη 

γεωγραφική της θέση. 

Η πόλη, εικάζουμε ότι είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας 

Βερενίκης – της οποίας τη θέση δε γνωρίζουμε ακόμη και σήμερα - σε 

απόσταση 10 περίπου χιλιομέτρων από τα ερείπια της αρχαίας Νικόπολης, 

πόλης που ιδρύθηκε μετά τη ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ.   

Για την ετυμολογία του ονόματός της υπάρχουν διαφορετικές 

απόψεις, με επικρατέστερες αυτή που υποστηρίζει την καταγωγή από τη 

σλαβική λέξη prevoz ή perevoz που σημαίνει πέρασμα, διάβαση ή την 

αλβανική preveze που σημαίνει μεταφορά ή την ιταλικής προέλευσης 

prevezione που σημαίνει προμήθεια.  

Ο οικισμός άρχισε να διαμορφώνεται στα τέλη του 12ου, αρχές 13ου 

αιώνα μ.Χ. λίγο πριν την οριστική διάλυση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας,  

με πρώτη σαφή αναφορά στο «Χρονικό του Μορέως».  

Για τους Οθωμανούς κατακτητές ο Αμβρακικός κόλπος και η 

Πρέβεζα αποτέλεσαν τη βάση για τη συγκρότηση της ναυτικής τους 

δύναμης, αφού είχαν το Ιόνιο πέλαγος φυσικό σύνορο με τη Δύση και από 

εδώ μπορούσαν να ελέγχουν τα παράλια του Ιονίου και της Αδριατικής. 
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Έτσι μέχρι το 1495 οχυρώθηκε δύο φορές. Παρέμεινε υπό την κατοχή 

των Οθωμανών μέχρι το 1684 οπότε ο Ενετός Φρανσίσκο Μοροζίνι 

κατέλαβε το φρούριό της.  

Η ενετική κατοχή διήρκεσε έως το 1701 οπότε παραχωρήθηκε στους 

Οθωμανούς, σύμφωνα με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς (1699). Η σύντομη 

οθωμανική κατοχή έληξε το 1718 όταν επανήλθε στους Ενετούς με τη 

συνθήκη του Πασάροβιτς. Παρέμεινε υπό ενετική κατοχή μέχρι την 

κατάλυση της Ενετικής Δημοκρατίας το 1797. Στο διάστημα αυτό ο 

πληθυσμός της πόλης ενισχύθηκε από Ακαρνάνες και Επτανήσιους, 

φυτεύτηκε ο ελαιώνας γύρω από την πόλη - στα δυτικά, βόρεια και 

ανατολικά - και το λιμάνι άρχισε να παρουσιάζει μεγαλύτερη κίνηση. 

Με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο (1797) η πόλη περιήλθε για ένα 

χρόνο σε γαλλική κατοχή. Το 1798 ο Αλή Πασάς στράφηκε εναντίον των 

Γάλλων της πόλης, κατάσφαξε τη φρουρά και τη λεηλάτησε, γεγονός 

γνωστό ως Χαλασμός της Πρέβεζας. 

Με τη Ρωσοτουρκική συνθήκη του 1800 η Πρέβεζα και η περιοχή 

της παραχωρήθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και έως το 1806 

αποτελούσε αυτόνομη πολιτεία με Τούρκο αρμοστή. Από τα τέλη του  1806 

έως το 1820, η πόλη βρέθηκε πάλι υπό την κυριαρχία του Αλή Πασά. Αυτή 

την περίοδο έγιναν τα οχυρωματικά έργα (κάστρα Αγίου Αντρέα, Αγίου 

Γεωργίου, Ακτίου, Παντοκράτορα, τάφρος, προμαχώνες) και χτίστηκαν 

αξιόλογα κτίσματα όπως το Σεράι του Πασά και τα λουτρά στη θέση 

Παλιοσάραγα. 

Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα του 1821 η περιοχή, 

απομακρυσμένη από τα κέντρα του αγώνα, δεν ήταν εύκολο να 

επαναστατήσει. Αρκετοί κάτοικοί της όμως έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις 

σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.  

Η Πρέβεζα απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό στις 21 

Οκτωβρίου του 1912. 

 

 

Η Πρέβεζα των κάστρων. 
Στην πόλη της Πρέβεζας είναι, έως και σήμερα, ορατές οι 

οχυρώσεις της. Οι κάτοικοι τις ονομάζουν κάστρα. Είναι μεγάλα οικοδομικά 

έργα που ανήκουν στην οχυρωματική αρχιτεκτονική. Όταν έπαψαν να  

αποτελούν ενεργές αμυντικές οχυρώσεις, μεταμορφώθηκαν σε ιστορικά 

μνημεία που μαρτυρούν τη σπουδαιότητα της ιστορίας και τη σημαντικότητα 

της θέσης της πόλης.  
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Φρούριο της Μπούκας 

 

  
 

Χτίστηκε από τους Οθωμανούς, στη δυτική πλευρά των στενών της 

εισόδου του Αμβρακικού κόλπου (μπούκα = είσοδος) γύρω στα τέλη του 

15ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1478. Άλλη ονομασία είναι Castello della 

Preveza.  

 

 
 

Η κατασκευή του ξεκίνησε από τους Οθωμανούς και βελτιώθηκε 

οχυρωματικά από τους Ενετούς το 1684, στις 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα που 

οι καθολικοί γιορτάζουν το αρχάγγελο Μιχαήλ. Ο αρχιστράτηγος των 

Ενετών, Φραγκίσκος Μοροζίνι, διέταξε να μετατραπεί το μουσουλμανικό 
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τέμενος του κάστρου σε καθολικό ναό και να τιμάται η μνήμη του 

αρχαγγέλου Μιχαήλ, καθώς θεωρήθηκε ότι με τη βοήθειά του 

καταλήφθηκε η Πρέβεζα. 

 

 
 

 

       Το 1684, o Morosini στα πλαίσια εκστρατείας του κατέλαβε το 

φρούριο «… Η φυσική οχύρωση του φρουρίου που δέσποζε στην είσοδο του  

Αμβρακικού και η συγκέντρωση σ’ αυτό αρκετών Οθωμανών που είχαν  

σπεύσει για την ενίσχυσή του από τις γειτονικές περιοχές του  

Μαργαριτίου και της Παραμυθιάς, το καθιστούσαν δυσπόρθητο. Εξάλλου 

το στενό στόμιο του κόλπου, που το επιτηρούσαν τα πυροβόλα του  

φρουρίου, δημιουργούσε πρόσθετα προβλήματα στους Βενετούς και στους  

συμμάχους τους, γιατί περιόριζε τη δυνατότητα των ελιγμών στα μεγάλα  
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πολεμικά πλοία και καθιστούσε δυσχερή την απόβαση στρατιωτικών  

δυνάμεων… …οι Τούρκοι, τοποθετώντας σε επίκαιρες θέσεις οκτώ βαριά  

κανόνια και κατασκευάζοντας αναχώματα και άλλα οχυρωματικά έργα στο  

σημείο εκείνο της παραλίας, όπου περίμεναν να γίνει απόβαση, οργάνωσαν  

αποτελεσματικά την άμυνά τους… …όμως χάρη σε στρατηγήματα του 

Morosini και των στρατιωτικών αξιωματούχων του παραπλανήθηκαν οι 

Τούρκοι υπερασπιστές της Πρέβεζας… οι Έλληνες (σύμμαχοι των 

Βενετών) απέκλεισαν κάθε δυνατότητα πρόσβασης τουρκικών ενισχύσεων 

προς το φρούριο που βαλλόταν συνεχώς από το πυροβολικό των Βενετών 

…τέλος στις 28 Σεπτεμβρίου του 1684…οι Τούρκοι (1.500 περίπου) 

δέχτηκαν ν’ αποχωρήσουν…», απόσπασμα από τα κρατικά αρχεία της 

Βενετίας.  

 

 
 

Ο Morosini έκανε πολλές προσθήκες, ώστε ένα φρούριο του 15ου-16ου  

αιώνα να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του προηγμένου πλέον  

πυροβολικού του τέλους του 17ου αιώνα.  

Το φρούριο ανατινάχτηκε από τους Ενετούς τον Αύγουστο του 1701, 

όταν με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς (1699) υποχρεώθηκαν να παραδώσουν 

την πόλη στους Οθωμανούς. Τα αποτελέσματα της κατεδάφισης του 

κάστρου της Μπούκας ήταν ορατά σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. 

Παρουσιάζονται στο σωζόμενο ημερολόγιο που συνοδεύεται και από 

σχέδια, του Τοσκανού ταξιδευτή Antonio Paravia. Τα σχέδια του Paravia 
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μας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των ερειπίων του κάστρου, τόσο στα 1716 

όσο και στα 1772, όταν αυτός σχεδιάζει τις απεικονίσεις του κάστρου της 

Μπούκας. 

Στη θέση του χτίστηκε την εποχή της κυριαρχίας του Αλή Πασά το 

θερινό του ανάκτορο (saray), το οποίο κάηκε μαζί με ό,τι είχε απομείνει 

από το παλιό κάστρο από το γιο του, Βελή πασά, μετά τη δυσμένεια στην 

οποία υπέπεσε ο Αλή πασάς το 1820. 

Σήμερα η περιοχή αυτή της Πρέβεζας ονομάζεται «Παλιοσάραγα» 

και προέρχεται από το παλιό Σαράι του Αλή Πασά. Στην περιοχή σώζονται 

τα ιαματικά λουτρά του παλιού Σαραγιού. Έχουν αναβαθμιστεί από το δήμο 

Πρέβεζας και λειτουργούν εδώ και αρκετές δεκαετίες. 
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Κάστρο του Αγίου Αντρέα 
Ιτς Καλέ (εσωτερικό φρούριο) 
Κάστρο στο κυπαρίσσι  
 

 
 

 

Η κατασκευή του ξεκίνησε από τους Οθωμανούς αμέσως μετά την 

κατεδάφιση του κάστρου της Μπούκας, καθώς η απουσία του δυσχέραινε 

τον έλεγχο των στενών. Επιπλέον, η συνθήκη του Κάρλοβιτς απαγόρευε 

την κατασκευή αμυντικών έργων στο χώρο του κατεδαφισθέντος κάστρου. 

Αυτό είχε ως συνέπεια οι Οθωμανοί να επιλέξουν άλλη θέση ώστε να 

οχυρώσουν το στρατηγικό σημείο της εισόδου του κόλπου. Επέλεξαν 

λοιπόν για το σκοπό αυτό την περιοχή βόρεια του υπάρχοντος, τότε, 

οικισμού της Πρέβεζας. 

Στην περιοχή αυτή υπήρχε και υπάρχει έως και σήμερα μια φυσική 

υπερύψωση του εδάφους την οποία οι Οθωμανοί εκμεταλλεύθηκαν και, 

αφού τη διαμόρφωσαν κατάλληλα, την επένδυσαν εξωτερικά με λιθοδομή 

και κατασκεύασαν το νέο τους κάστρο, στη θέση που ονομαζόταν «στο 

Κυπαρίσσι» λόγω, προφανώς, της ύπαρξης εκεί μεγάλου κυπαρισσιού, 

συχνού  φυτικού είδους της περιοχής ακόμη και σήμερα. 
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Αυτή είναι η απαρχή του κάστρου που σήμερα ονομάζουμε του Αγίου 

Αντρέα και το οποίο έχει τρεις κατασκευαστικές φάσεις: 

α) Οθωμανική (1701 με1702) 

Η κατασκευή του νέου κάστρου «στο Κυπαρίσσι» ήταν ταχύτατη. 

Μέσα σε δώδεκα μήνες οι Οθωμανοί ανέγειραν ένα μεγάλο κάστρο. Το νέο 

κάστρο είχε έκταση 62 περίπου στρεμμάτων, έξι φορές μεγαλύτερο από το 

κατεδαφισθέν κάστρο της Μπούκας. Διέθετε επίσης και εκτεταμένη 

αμυντική τάφρο. 

Η ακριβής θέση, το μέγεθος και ο χρόνος κατασκευής του νέου 

κάστρου μας έγιναν γνωστά σχετικά πρόσφατα όταν εντοπίστηκε στα 

βενετικά αρχεία η έκθεση του Ενετού διοικητή της Κέρκυρας Daniel Dolfin 

προς το Δόγη. Στην έκθεση επισυνάπτεται ένα σχετικά απλό σχέδιο του 

κάστρου από το μηχανικό Gregorio Dir. Το σχέδιο είναι αρκετά απλό διότι, 

προφανώς, ο δημιουργός του δεν είχε δυνατότητα λεπτομερούς σχεδίασης, 

λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο κάστρο, το οποίο βρισκόταν επί 

οθωμανικού εδάφους. Από την έκθεση μαθαίνουμε ότι το κάστρο 

κατασκευάζεται στη συγκεκριμένη θέση, σε «απόσταση μιας κανονιάς» από 

το παλιό κάστρο της Μπούκας. Τα τείχη του νέου κάστρου έχουν ύψος 2 

περίπου μέτρα και πάχος 3,5 περίπου μέτρα. Τα μεταπύργια, δηλαδή τα 

τείχη μεταξύ των προμαχώνων, έχουν μήκος 210 περίπου μέτρα το 

καθένα. Η αμυντική τάφρος έχει βάθος 2,5 περίπου μέτρα από τη βάση 

του τείχους και πλάτος 1-2 περίπου μέτρα. Επισημαίνεται επίσης ότι η 

κατασκευή δεν είναι αρκετά ισχυρή και ότι η σχετικά μικρή τάφρος, το 
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χαμηλό στηθαίο και η απλοϊκή περίφραξη με πασσάλους το καθιστούν 

ευάλωτο σε επιθέσεις οργανωμένων στρατιωτικών μονάδων. Από το ίδιο 

σχέδιο προκύπτει η ύπαρξη δύο εισόδων στο κάστρο, μια προς βορρά και 

μια προς νότο, καθώς και η ύπαρξη μουσουλμανικού τεμένους στο κέντρο 

του κάστρου. 

 
 

 

β) Βενετσιάνικη (1718 με 1720 περίπου) 

Η φάση αυτή ξεκίνησε με την κατάληψη της Πρέβεζας από τους 

Ενετούς τον Οκτώβριο του 1717. Στη διάρκεια του Ενετοτουρκικού 

πολέμου ο ενετικός στόλος και ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν το κάστρο 

«στη θέση Κυπαρίσσι». Από τις περιγραφές αυτής της κατάληψης 

πληροφορούμαστε για την «απόδοση του μουσουλμανικού τεμένους στον 

πραγματικό Θεό» δηλαδή τη μετατροπή του τζαμιού στο κέντρο του 

κάστρου σε καθολικό ναό. Όπως προκύπτει από μεταγενέστερες αναφορές 

ο ναός αυτός τιμάει τη μνήμη του Αγίου Αντρέα. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου αγίου συνδέεται προφανώς με το όνομα του ναυάρχου 

Andrea Pisani. 

Μετά την κατάληψη της πόλης μειώνεται η έκταση του κάστρου, 

σχεδόν στη μισή. Από τα σωζόμενα σχέδια βελτίωσης του κάστρου 

προκύπτει ότι οι Ενετοί διατηρούν ολόκληρη την ανατολική πλευρά του 
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υπάρχοντος τείχους. Κατασκευάζονται δυο αμυντικοί τοίχοι, που ξεκινούν 

από τους ανατολικούς προμαχώνες και είναι κάθετοι στα παλιά τείχη, 

δημιουργώντας έτσι έναν εξωτερικό περίβολο του κυρίως κάστρου. Μέσα 

σε αυτόν υπάρχουν κάποιες κατοικίες- προυχόντων ίσως της Πρέβεζας- 

ώστε να προστατεύονται από επιθέσεις. Από τα τείχη αυτού του περιβόλου 

σώζεται ένα ανάγλυφο με θυρεό  Η υπάρχουσα τάφρος διευρύνεται και 

βαθαίνει. Τώρα έχει πλάτος 3-4 περίπου μέτρα ενώ το ύψος των τειχών 

από τη βάση της τάφρου αυξήθηκε στα 3 μέτρα περίπου και το πάχος τους 

στα 2,5 μέτρα περίπου.  

Εντός του ανατολικού περιβόλου του κάστρου φαίνεται ότι 

κατασκευάστηκε και δεύτερος ναός του Αγίου Αντρέα, ορθόδοξος αυτή τη 

φορά.  

Στη διάρκεια της ογδοντάχρονης βενετσιάνικης κατοχής της 

Πρέβεζας, η πόλη αναπτύχθηκε αρκετά. Το κάστρο συνέχιζε να δεσπόζει 

του λιμανιού της πόλης ενώ στην παραλία ανατολικά του κάστρου είχαν ήδη 

αρχίσει να δημιουργούνται οι πρώτοι πέτρινοι μώλοι, ώστε να 

διευκολύνονται τα πλοία να προσεγγίσουν την ακτή. 
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γ) Επί Αλή Πασά (1807 με 1808 περίπου) 

Μετά την κατάκτηση της Βενετίας από το Ναπολέοντα, οι βενετικές 

κτήσεις, μεταξύ των οποίων και η Πρέβεζα, περιήλθαν στη γαλλική 

κυριαρχία. Ενάμισι  χρόνο αργότερα οι δυνάμεις του Αλή Πασά και του γιου  

του Μουχτάρ μπαίνουν στην Πρέβεζα και τη λεηλατούν (χαλασμός της 

Πρέβεζας). 

Στις αρχές του 1807 ξεκίνησε μια εκτεταμένη οχυρωματική 

δραστηριότητα στην Πρέβεζα η οποία ολοκληρώθηκε το 1815. 

Εκατοντάδες εργάτες απ’  όλη την επικράτεια του Αλή Πασά αναγκάστηκαν 

να δουλέψουν στα έργα αυτά  με τη μέθοδο της αγγαρείας και με πληρωμή 

ένα ξεροκόμματο. Η κατασκευή της αμυντικής περιμετρικής τάφρου, 

γνωστής μας ως τάπιας, και των κάστρων του Αγίου Γεωργίου, του 

Παντοκράτορα και του Ακτίου, μαζί με την τάπια της Πούντας είναι τα 

σημαντικότερα οχυρωματικά έργα στα λίγα χρόνια –μόλις 14-της παρουσίας 

του Αλά Πασά στην πόλη. 

Κατά τα δύο πρώτα χρόνια της περιόδου αυτής, 1807-1808, 

βελτιώθηκε ριζικά το κάστρο του Αγίου Αντρέα, όπως προκύπτει από 

επιγραφές που υπάρχουν στα τείχη του. Η περιμετρική τάφρος 

διαπλατύνθηκε σε διπλάσιο σχεδόν μέγεθος και τα τείχη μεγάλωσαν σε 

ύψος και επενδύθηκαν με λιθοδομή όμοια με αυτές των άλλων νεόκτιστων 

κάστρων. Οι προμαχώνες βελτιώθηκαν. Δημιουργήθηκε μια νέα επιβλητική 

είσοδος δίπλα στο νοτιοανατολικό προμαχώνα. Τα τείχη που προστάτευαν 

τον ανατολικό περίβολο του κάστρου βελτιώθηκαν και έτσι ο περίβολος 

εντάχθηκε ολοκληρωτικά στον ευρύτερο χώρο του. 
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Αρχιτέκτονας όλων των κάστρων της Πρέβεζας ήταν ο χριστιανός 

Πέτρος από την Κορυτσά, όπως μας πληροφορεί βυζαντινόμορφη ελληνική 

επιγραφή που υπήρχε σε λίθινο ανάγλυφο πάνω αριστερά από την πύλη του 

κάστρου του Αγίου Αντρέα. 

Την κύρια πύλη του κάστρου διακοσμούσαν αρχιτεκτονικά μέλη από 

τα ερείπια της αρχαίας Νικόπολης, η οποία, δυστυχώς, έπαιξε ρόλο 

λατομείου για τα οχυρωματικά έργα του Αλή στην Πρέβεζα. Σε διάφορα 

σημεία των τειχών του κάστρου υπήρχαν και άλλα λίθινα ανάγλυφα, από τα 

οποία αντλούμε στοιχεία για τα επισκευαστικά έργα που έγιναν σε αυτό. 

 

     
 

 
 

Την ίδια περίοδο κατασκευάστηκε εντός του ανατολικού περιβόλου, 

επί του κατεδαφισθέντος ορθόδοξου ναού του Αγίου Αντρέα, το μεγάλο 
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οθωμανικό τέμενος της Πρέβεζας, το οποίο φαίνεται και σε φωτογραφίες 

του 1913. Το τζαμί αυτό μετατράπηκε γύρω στα 1920 σε αρχαιολογικό 

μουσείο, αφού του αφαιρέθηκε πρώτα ο μιναρές. Βομβαρδίστηκε το 1940 

και κατεδαφίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ταυτόχρονα, 

πιθανώς, με τη μεγάλη είσοδο του κάστρου. Στο χώρο του κατασκευάστηκε 

το σωζόμενο σήμερα κτίριο των Προσκόπων. Μέσα στο κάστρο κτίστηκε το 

1953 νέος ναός του Αγίου Αντρέα. 
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Το παραθαλάσσιο τείχος του ανατολικού περιβόλου του κάστρου 

κατεδαφίστηκε από το στρατό στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Το 

υπόλοιπο κομμάτι του περιτειχίσματος, που περιελάμβανε την κύρια είσοδο 

και τα κρατητήρια, γκρεμίστηκε το 1955 περίπου και στη θέση τους 

χτίστηκε η Λ.Α.Φ. Πρέβεζας.  

 

 
 

Στο εσωτερικό του κάστρου, στο χώρο του μεγάλου αίθριου,  

κατασκευάστηκε γύρω στο 1930 μνημείο  με τα ονόματα των ηρώων του 
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24ου Συντάγματος Πεζικού Πρέβεζας και ονόματα Πρεβεζάνων πεσόντων 

σε διάφορους πολέμους. 

Μετά την απελευθέρωση της πόλης το κάστρο χρησιμοποιήθηκε ως 

χώρος εγκατάστασης στρατιωτικών μονάδων. Μετά την αποχώρηση της 

τελευταίας στρατιωτικής μονάδας, το Μάρτιο του 2005, ο χώρος έμεινε 

απροστάτευτος και αφέθηκε να ερημωθεί και να λεηλατηθεί. Με υπουργική 

απόφαση τον Οκτώβριο του 1980 το κάστρο κηρύχθηκε διατηρητέο 

μνημείο ενώ με το νόμο του 2002 χαρακτηρίζονται τα κάστρα της χώρας 

ως ιστορικά μνημεία. 

 
Fred Boissonas Πρέβεζα 1913 
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Κάστρο Αγίου Γεωργίου  
Γενή Καλέ ( νέο κάστρο) 
 

 

 

 
 

Το κάστρο του Αγίου Γεωργίου χτίστηκε από τον Αλή Πασά το 1807 

περίπου στην περιοχή που ονομαζόταν Κοκκινόχωμα. Την ίδια εποχή 

κατασκευάστηκε και η τάφρος (ντάπια). Είναι κλασικό δείγμα των 

οχυρώσεων που χρησιμοποιούσε ο Αλή Πασάς. 

 

 
Fred Boissonas Πρέβεζα 1913 

 

Χτίστηκε στο νότιο άκρο της τάφρου της πόλης, προς τη θάλασσα και 

διατηρεί σχεδόν ακέραιο τον περίβολό του με το κεκλιμένο εξωτερικό 
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τείχος. Η τοιχοποιία του έχει τα ίδια κατασκευαστικά στοιχεία με το 

κάστρο του Αγίου Αντρέα και με το κάστρο του Παντοκράτορα. 

 

 
Fred Boissonas Πρέβεζα 1913 
Υποστηρίζεται ότι υπήρχε στην είσοδο εντοιχισμένη πλάκα με τη 

χρονολογία κατασκευής του καθώς και ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος 

μεταβλήθηκε από τους Τούρκους σε πυριτιδαποθήκη.  

Σύμφωνα με την περιγραφή του Τρ. Ευαγγελίδη (Νέα Ελλάς, Αθήνα 1913) 

έχει επίμηκες σχήμα μήκους 200μ  και πλάτους 75μ. με δύο προμαχώνες 

στα άκρα της βόρειας πλευράς. Αναφέρει επίσης ότι συνδέεται με το 

κάστρο του Αγίου Αντρέα με τείχος (προφανώς εννοεί την τάφρο) και 

προασπίζει, μαζί με τους προμαχώνες (Βρυσούλα και Παλιοσάραγα) και το 

άλλο κάστρο, την είσοδο του Αμβρακικού κόλπου και του λιμανιού της 

Πρέβεζας. Το σχήμα που επελέγη είναι εκείνο της περίκλειστης  

εσωτερικής αυλής και του περιμετρικού τείχους εφοδιασμένο με 

προμαχώνες σε κάθε αλλαγή πορείας της χάραξης. Στη βόρεια πλευρά  

του οχυρού, όπου και η πύλη εισόδου, διακρίνονται δύο πολυγωνικοί  

προμαχώνες με κεκλιμένες εξωτερικές επιφάνειες. Το υπόλοιπο οχυρό  

καταλήγει σε άλλο ογκώδη ακανόνιστο προμαχώνα προς νότο κοντά στη  

θάλασσα. Κατάλληλα διαμορφωμένα, με πολλαπλές γωνίες, παρουσιάζονται  

τα τείχη, γεγονός που απορρέει από τη μορφολογία του εδάφους. 

Ολόκληρο το εσωτερικό των τειχών και των προμαχώνων αποτελείται  

από καμάρες. Στην περίμετρο του οχυρού είχαν τοποθετηθεί 15 περίπου 

θέσεις τηλεβόων, με δραστικό μέτωπο κυρίως προς τη μεριά της  

θάλασσας. Σε αυτό το φρούριο υπήρχαν οι αποθήκες πολεμοφοδίων. 
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Φωτογραφία τραβηγμένη το 1913 από τη θέση των σημερινών εργατικών κατοικιών 

 

Ακόμη, λόγω του ενετικού ελαιώνα που εκτείνεται στα δυτικά του και 

λόγω του κάστρου του Παντοκράτορα (θα αναφερθούμε πιο κάτω) , δεν 

βάλλεται από τα εχθρικά πλοία που πλέουν στο Ιόνιο πέλαγος αφού δεν 

είναι ορατό. 

Και αυτό το κάστρο, μετά την απελευθέρωση της Πρέβεζας 

χρησιμοποιήθηκε ως χώρος εγκατάστασης στρατιωτικών μονάδων. Σήμερα 

είναι αδύνατη η είσοδος στο εσωτερικό του, το οποίο είναι εγκαταλειμμένο. 
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Κάστρο Παντοκράτορα 
Ουτς Καλέ (εξωτερικό κάστρο) 
 

 
 

Ο Παντοκράτορας είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός νοτιοδυτικά της 

Πρέβεζας. Απέχει 400 μ. από την έξοδο του υποθαλάσσιου τούνελ 

Πρέβεζας-Ακτίου και ιδρύθηκε από πρόσφυγες μετά τη μικρασιατική 

καταστροφή.  

Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου δυτικά της πόλης της Πρέβεζας,  

πάνω στην παραλία και ακριβώς στο γύρισμα της ακτής προς το Ιόνιο  

πέλαγος, υψώνεται το φρούριο του Παντοκράτορα. Ο Σπύρος  

Αραβαντινός αναφέρει ότι το φρούριο πήρε το όνομά του από την εκκλησία  

του Παντοκράτορα που χτίστηκε εκεί, κατά τη διάρκεια της γαλλικής 

κατοχής της πόλης, πριν την ανέγερσή του κι έδωσε το όνομά της και στον  

γειτονικό οικισμό. Οι ευρωπαίοι το ονόμαζαν «Ενετικό» ή «Βενετσιάνικο»  

κάστρο. Οι Τούρκοι «ουτς καλέ», «ουτς»=uc=(τουρκ.) άκρη, τέρμα, σύνορο. 
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Το ομώνυμο κάστρο χτίστηκε από τον Αλή Πασά το 1807 περίπου, 

στη θέση Φώκια, σε σχέδια του γάλλου μηχανικού Vaudocourt. Βέβαια αυτή  

η  αποστολή  κάλυπτε  σκοπιμότητες  της  στρατηγικής  των  Γάλλων  στην  

Ήπειρο και  την  Αλβανία.  Η θέση του εξυπηρετούσε τον απόλυτο έλεγχο 

της ναυσιπλοΐας της εισόδου του Αμβρακικού κόλπου. 

 

 
 

         Η  κάλυψη της ευρύτερης θαλάσσιας ζώνης μπροστά στο στόμιο του  

Αμβρακικού κόλπου από το αναπτυγμένο πυροβολικό, που ήταν  

τοποθετημένο σ’ αυτές τις οχυρές θέσεις, εξασφάλιζε την άμυνα του ίδιου  

του Αμβρακικού αλλά και των παράκτιων σ’ αυτόν περιοχών. Θα πρέπει  

επίσης να επισημάνουμε ότι δεν είναι συνηθισμένη η χωροταξική  

τοποθέτηση τόσο μεγάλων οχυρών σε τόσο μικρή απόσταση μεταξύ τους  

όπως συμβαίνει με το κάστρο του Παντοκράτορα και το γειτονικό κάστρο  

του Αγ. Γεωργίου, που απέχουν λιγότερο του ενός χιλιομέτρου. Μια  

λογική ερμηνεία μας δίνει η παρατήρηση του εδάφους και τα γεωγραφικά  

δεδομένα της εποχής. 



 24 

  
       Το κάστρο του Αγ. Γεωργίου που ανήκει στο συγκρότημα της  

οχύρωσης της πόλης έχει ουσιαστικό δραστικό μέτωπο προς το εσωτερικό  

του κόλπου της Πρέβεζας, ενώ δεν είναι ικανό να αμυνθεί σε πλοία που  

πλησιάζουν την είσοδο του κόλπου και μπορούν να αποβιβάσουν  

στρατεύματα στις παρυφές της πόλης. Η αδυναμία αυτή υποσκελίζεται με  

την κατασκευή του κάστρου -αποσπασμένου οχυρού- του Παντοκράτορα, 

που παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου τόσο του ανοικτού πελάγους όσο και  

του στομίου του Αμβρακικού. Η κατασκευή εξάλλου του επιθαλάσσιου  

προμαχώνα, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, επιβεβαιώνει την υπόθεση αυτή. 

      Το κυρίως τμήμα του οχυρού διαμορφώνεται σε σχεδόν κανονικό 

πεντάγωνο με ψηλά, περιμετρικά τείχη. Στην περίμετρο διατάσσονται  

θολωτοί χώροι που διαμορφώνουν στο κέντρο μια μεγάλη εσωτερική αυλή.  

Το κυρίως οχυρό περιβάλλεται από αντερείσματα, επιθαλάσσιο 

προμαχώνα, ξηρά τάφρο μεταξύ προμαχώνα και κυρίως οχυρού στα νότια 

και ένυδρη τάφρο στα βόρεια. Η κύρια πύλη βρίσκεται στη βόρεια πλευρά 

και την προσέγγιζε κανείς περνώντας την ένυδρη τάφρο. . Εκτός  από  την  

κύρια πύλη υπάρχει μια μικρότερη στην ανατολική πλευρά, η οποία συνδέει 

την τάφρο με την εσωτερική αυλή.  
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Μέσα στο κάστρο, στο ανατολικό τμήμα της νότιας πτέρυγας, υψώνεται 

μικρός ναός αφιερωμένος στη μνήμη των Αγ. Αναργύρων. 

  
       Το κυρίως εσωτερικό τετράγωνο φαίνεται ότι αποτελεί τον αρχικό 

πυρήνα του οχυρού, ενώ ο περίτεχνος επιθαλάσσιος προμαχώνας αποτελεί 

μεταγενέστερη κατασκευαστική φάση. 
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         Αξίζει να σημειωθεί ότι το κάστρο χρησιμοποιήθηκε τα  

μεταγενέστερα χρόνια από την ελληνική κυβέρνηση για φυλακές  

κρατουμένων. Οι κατασκευές των φυλακών με τις αίθουσες των  

κρατουμένων και τους βοηθητικούς τους χώρους βρίσκονται στη  

νοτιοδυτική πτέρυγα του κάστρου. Ένας μεγάλος εξώστης από οπλισμένο  

σκυρόδεμα υψώνεται ελεύθερα μέσα στην εσωτερική αυλή, συνδέοντας τα  

κελιά με τους χώρους διοίκησης των φυλακών που βρίσκονται πάνω στην  

ανατολική πτέρυγα του φρουρίου. 
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Επίλογος – Πρόταση 

 

         Στα πλαίσια του προγράμματος για τη γνωριμία των μαθητών με την 

ιστορία του τόπου τους και την πολιτιστική τους κληρονομιά, 

περιηγηθήκαμε στους χώρους των κάστρων και διαπιστώσαμε μια εικόνα 

εγκατάλειψης και μαρασμού των ιστορικών αυτών μνημείων. 

         Συγκρίνοντας λοιπόν την εικόνα που παρουσιάζουν τα κάστρα της 

πόλης μας με άλλα, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας αλλά και του 

εξωτερικού, θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να αναβαθμιστούν, να γίνουν 

προσβάσιμα στον κόσμο και να αποτελέσουν πόλο ανάπτυξης για τον 

πολιτισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομία –μέσω του τουρισμού- του 

τόπου μας.  

        Εμείς από την πλευρά μας, ως σχολείο, είμαστε διατεθειμένοι να 

αφιερώνουμε μια μέρα φροντίδας σε κάθε σχολική χρονιά, για κάθε κάστρο 

της πόλης μας. Ελπίζουμε να βρούμε συμπαραστάτες της προσπάθειάς μας 

τους υπεύθυνους φορείς: Υπουργεία Εσωτερικών, Πολιτισμού και Άμυνας, 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμο Πρέβεζας και μαζί με τους 

πολιτιστικούς συλλόγους και τους απλούς πολίτες να αναδείξουμε μια 

δεύτερη ταυτότητα της πόλης μας:  

 

 

Πρέβεζα, η καστροπολιτεία 
 

 


