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Ένα από τα κάστρα της περιοχής μας είναι το 

κάστρο της Παραβόλας. Λέγεται και Βουκάτιο. 

           

  

  
 

 

 

 

 



 

 

   Στη βόρεια μεριά της λίμνης Τριχωνίδας, στο 
κέντρο της κωμόπολης Παραβόλας του δήμου 
Αγρινίου, υψώνεται ένας λόφος που ονομάζεται 
Παλιόκαστρο, στην κορυφή του οποίου σώζονται τα 
ερείπια του αρχαίου αιτωλικού οχυρού Βουκάτιον.      
Η θέση της αρχαίας πόλης Βουκάτιο ταυτίζεται 
σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη στο χωριό 
Παραβόλα, στη βόρεια πλευρά της Τριχωνίδας και 
συγκεκριμένα σε ένα λόφο νοτιοανατολικά του 
χωριού. Το σημείο αυτό απέχει περίπου 12 χλμ. 
από τον άξονα της Ε.Ο. Αντιρρίου - Ιωαννίνων. 

 

 

 

 

 



 

           

           

   Στα ερείπια του κάστρου υπάρχουν στοιχεία  από 

την Ελληνιστική περίοδο, τη Βυζαντινή περίοδο 

καθώς και από την Οθωμανική. Πρόκειται για μικρό 

φρούριο και οικισμό. Η οχύρωση της πόλης 

αποτελούνταν από ευρύ περίβολο ο οποίος σήμερα 

διατηρείται καλύτερα στο βόρειο τμήμα του, όπου 

σε ορισμένα σημεία το τείχος διατηρεί σχεδόν το 

αρχικό του ύψος. Προς το νότιο τμήμα του ο 

περίβολος εκτεινόταν στο πεδινό τμήμα που 

μεσολαβεί ως τη λίμνη 

Τριχωνίδα, τα ίχνη του 

όμως σταδιακά 

σβήνουν, με 

αποτέλεσμα να μην 

είναι σαφής η 

συνολική μορφή και 

έκτασή του.   

     

           

         

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b8d269

c7140   

Μπορείς να χτίσεις ξανά το κάστρο; Πάτα στην παραπάνω 

υπερσύνδεση για να προσπαθήσεις! 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b8d269c7140
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b8d269c7140


 

          

 Στην κατασκευή της οχύρωσης παρατηρούνται 

διαφοροποιήσεις από το πολυγωνικό προς το 

τραπεζιόσχημο ισόδομο ή ψευδοϊσόδομο σύστημα, 

που μαρτυρούν ότι έγιναν κάποιες επιδιορθώσεις 

και συμπληρώσεις της οχύρωσης από την αρχική 

φάση, του 5ου αιώνα, έως και τα ελληνιστικά 

χρόνια.  

     Στη ΝΑ γωνία της ακρόπολης αξιοσημείωτος είναι 

ένας ημικυκλικός πύργος, ο οποίος διατηρείται 

μέχρι και σήμερα σε σημαντικό ύψος με τα τρία 

παράθυρά του. Ο πύργος αυτός επικοινωνούσε 

τόσο με την ακρόπολη, όσο και με το υπόλοιπο 

τμήμα της οχύρωσης. Στη νότια πλευρά του 

υπάρχουν υπόνοιες ύπαρξης ξύλινης κλίμακας, η 

οποία ενδέχεται να οδηγούσε σε ξύλινη στέγη ή 

πλατφόρμα. 

  Η ακρόπολη, η οποία 

ήταν ενσωματωμένη 

στη βόρεια πλευρά, 

ήταν μικρή και 

μακρόστενη. Η είσοδός της ήταν στη δυτική 

πλευρά. Εξωτερικά ακολουθούσε τη φυσική 

μορφολογία με μία σειρά ακανόνιστων

https://www.archaiologia.gr/blog/issue/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%AD%CF%87%CF%84%CE%B9%CE%B6%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9/
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%88%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82


 προεξοχών. Τα τείχη είναι κτίσματα του 4ου 

π.Χ αιώνα. Οι ημικυκλικοί και τετράγωνοι πύργοι 

είναι κτίσματα των βυζαντινών χρόνων.  

 

 

      

   Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τον χώρο, 

έφτασαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το 

αρχαίο Βουκάτιο. Για την  ονομασία του κάστρου, οι 

περισσότεροι στηρίχτηκαν σε επιγραφές που 

βρέθηκαν σε ιερό στο γειτονικό Φίστυον (Κρύο 

Νερό), στις οποίες αναφέρονται  Βουκατιείς (τοπική 

φυλή της περιοχής της Τριχωνίδας), να 

απελευθερώνουν δούλους σύμφωνα με κάποια 

έθιμα της περιοχής. Θεωρήθηκε λοιπόν, ότι οι 

συχνά αναφερόμενοι στις επιγραφές Βουκατιείς, θα 

πρέπει να είχαν χώρα γειτονική του Φιστύου. 

    Η λέξη Βουκάτιο πιθανόν να προέρχεται από  τον 

Βουκάτιο, ο πρώτος μήνας του θηβαϊκού 

ημερολογίου,  ο οποίος αναφέρεται και σε άλλες 

περιοχές εκτός Βοιωτίας, όπως στη Χαιρώνεια, την 

Άμφισσα και φυσικά στην Αιτωλία. Κατά τη διάρκεια 

του συγκεκριμένου μήνα, τελούνταν τα Βουκάτια, 

μια πανελλήνια γιορτή που η ονομασία της 

http://monuments.hpclab.ceid.upatras.gr/places.php?place=57


υποδηλώνει ότι κατά τη διάρκειά της , θυσιαζόταν 

ένας ταύρος .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Ο χώρος της ακρόπολης σήμερα καταλαμβάνεται 

από το σύγχρονο νεκροταφείο, που περιλαμβάνει 

και τον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου. Στο 

εσωτερικό της ακρόπολης λειτουργεί επίσης 

σήμερα το κτίριο του Δημαρχείου Παραβόλας. 

Κατάλοιπα της αρχαίας πόλης και του νεκροταφείου 

της έχουν αποκαλυφθεί σε σωστικές ανασκαφές τα 

τελευταία χρόνια.        

    

 

           

           

           

           

           

           



  

 

 

 





 



 

 





 

 

 

 



Τμήμα Β1 

Αλεξανδροπούλου Ναταλία 

Ανδριτσόπουλος Χρήστος 

Βασιλείου Κωνσταντίνα 

Γκρίζης Κωνσταντίνος 

Κάκκος Χριστόφορος 

Καραΐσκου Νικολέτα  

Λαγός Γεώργιος 

Μουσκάι Άλμπι 

Μπιρμπίλη Ηλιάνα 

Μπίτα Αναστασία 

Μπίτας Ιωάννης 

Πεφάνης Αλέξανδρος 

Σταμάτη Δήμητρα 

Σταμάτης Σπυρίδων 

Στάχτιαρη Δανάη 

Τσιάβου Μελίνα 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Λάσκαρη Άννα 

 

 

 



Τμήμα Ε1 

Αναστασόπουλος Δημήτριος 

Βήττα Ουρανία 

Γουρνάκη Μαρία 

Καραγιάννη Άννα Ελευθερία 

Καψάλη Γεωργία 

Κυριλής Ιωάννης 

Μπαρμπάτσης Αθανάσιος 

Νταλιάνης Βασίλειος 

Ντόσκα Παρασκευή Νεκταρία 

Σκιαδάς Σωτήρης 

Συσοβίτη Αρετή Δήμητρα 

Τσινιάς Ιωάννης Σέργιος 

Ψαρράς Αλέξανδρος 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μανιώτη Αμαλία 

 

 

 

 

 

 



Τμήμα Ε2 

Γιαννιώτη Μαρία Ευαγγελία 

Δερβίση Θεοδώρα 

Καραγιάννη Σεμέλη 

Καρναβιάς Γεώργιος 

Κιτσάκης Χρήστος Εφραίμ 

Κοκκώνη Μαλεβή 

Μανδέλλος Αλέξανδρος Εδουάρδο 

Μιχαήλ Ιωάννης 

Μπιρμπίλη Ζαχαρένια Ζωή 

Μπόβολος Οδυσσέας 

Παπαπάνος Ανδρέας 

Σκεπετάρης Άγγελος 

Τσιλιμίγκρας Μάνθος 

Χαλημούρδας Κωνσταντίνος 

Υπεύθυνη τμήματος: Γιαννοκώστα Χρυσούλα 

 

 

 

 

 



Περιηγηθείτε ...ελεύθερα πλέον!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=WbEtsuqSvxI&fbclid=IwAR3JopWo04EVDo4VCRPmR5y

vFF8XjNI7uS7EykzEPPJUUlN9QyJ_9ziz67k  

https://www.youtube.com/watch?v=eRReRAsmdIQ&fbclid=IwAR3XVK28hwbnP2x1-

77QjwPyKniN6RUNoTp2AWVqUU9l2j0a3YsKevzLogo  

https://www.youtube.com/watch?v=vZdkpeN4PWM&fbclid=IwAR10BILbUUg-

rUeqVKaYoSiotqfzl0IRvge7QSq5XdjYeMHIcU-DLLV6RN4  

https://www.youtube.com/watch?v=SO-FYUWUF4U&fbclid=IwAR1wEq7mQClGdn-

U0gnAnQbCRHjLMJnIDmzmJyz4HVYvyApTetneug-1xqw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WbEtsuqSvxI&fbclid=IwAR3JopWo04EVDo4VCRPmR5yvFF8XjNI7uS7EykzEPPJUUlN9QyJ_9ziz67k
https://www.youtube.com/watch?v=WbEtsuqSvxI&fbclid=IwAR3JopWo04EVDo4VCRPmR5yvFF8XjNI7uS7EykzEPPJUUlN9QyJ_9ziz67k
https://www.youtube.com/watch?v=eRReRAsmdIQ&fbclid=IwAR3XVK28hwbnP2x1-77QjwPyKniN6RUNoTp2AWVqUU9l2j0a3YsKevzLogo
https://www.youtube.com/watch?v=eRReRAsmdIQ&fbclid=IwAR3XVK28hwbnP2x1-77QjwPyKniN6RUNoTp2AWVqUU9l2j0a3YsKevzLogo
https://www.youtube.com/watch?v=vZdkpeN4PWM&fbclid=IwAR10BILbUUg-rUeqVKaYoSiotqfzl0IRvge7QSq5XdjYeMHIcU-DLLV6RN4
https://www.youtube.com/watch?v=vZdkpeN4PWM&fbclid=IwAR10BILbUUg-rUeqVKaYoSiotqfzl0IRvge7QSq5XdjYeMHIcU-DLLV6RN4
https://www.youtube.com/watch?v=SO-FYUWUF4U&fbclid=IwAR1wEq7mQClGdn-U0gnAnQbCRHjLMJnIDmzmJyz4HVYvyApTetneug-1xqw
https://www.youtube.com/watch?v=SO-FYUWUF4U&fbclid=IwAR1wEq7mQClGdn-U0gnAnQbCRHjLMJnIDmzmJyz4HVYvyApTetneug-1xqw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


