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Τα κάστρα του τόπου µας 

 

 

Σκοπός:  

 

� Η γνωριµία των µαθητών µε ευχάριστο και βιωµατικό τρόπο σηµαντικών 

πλευρών της « µικρής τους  πατρίδας». 

� Άσκηση  στο συλλογικό τρόπο εργασίας. 

� Απόκτηση σηµαντικών ερευνητικών δεξιοτήτων. 

 

Στόχοι:  

 

� ∆ιδακτικές επισκέψεις στα κάστρα της περιοχής- Επιτόπια παρατήρηση 

µνηµείων. 

� Συλλογή ιστορικού υλικού σε σχέση µε τα κάστρα, τα οποία θα µελετηθούν ( 

κείµενα, εικόνες, φωτογραφίες, εργαλεία, σκεύη, όπλα, χειροτεχνήµατα, 

ενδύµατα, νοµίσµατα κ.ά.) 

� Ενηµέρωση από ειδικούς επιστήµονες που ζουν στην περιοχή (αρχαιολόγους, 

λαογράφους κ.ά.) 

� Οργάνωση «γωνιάς της ιστορίας- µουσείο τοπικής ιστορίας» στην τάξη. 

 

Συνεργασίες µε άλλους φορείς 

� Σύλλογος γονέων 

� Αρχαιολογική Εταιρία Αγρινίου 

� ∆ήµοι περιοχών όπου ανήκουν τα κάστρα 

� Λαογραφικό µουσείο 

 

« Η γη µας η γερασµένη πατήθηκε από λογής-λογής έθνη. Ο τόπος µας είναι γεµάτος 

από κάστρα και πύργους, που µαρτυρούν το πέρασµά τους. Κάστρα ελληνικά, 

βυζαντινά, βενετσιάνικα, τούρκικα. Άλλα χτισµένα πάνω στις αρχαίες πολιτείες και 

τα τείχη. Κι άλλα σκαρφαλωµένα στους βράχους, στα βουνά ή πάνω από τη θάλασσα. 

Περνάς από  δερβένια άγρια και βλέπεις τους γκρεµούς χτισµένα τείχια 

νεροφαγωµένα να στέκονται βουβά και αµίλητα. Τα πιο πολλά βρίσκονται σε τόπους 

ξεµοναχιασµένους, µακριά από χωριό κι από ανθρώπου χνώτο. Το χειµώνα τα 

σκεπάζει ένας σβολερός ουρανός ή τα τυλίγουν νέφη καταξεσκισµένα. Το καλοκαίρι 

ο ήλιος ρίχνει φωτιά πάνω τους, τα πυρώνει και τ’ αγριεύει. 

Η σιωπή που βαστούν είναι φοβερότερη απ’ τον πόλεµο και το βρόντο των 

κονταριών κι από τις φωνές που ακούγονταν τότες, εκείνον τον καιρό.» 

 

   Φώτης Κόντογλου, Ο καστρολόγος 
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Κάστρα του νοµού Αιτωλοακαρνανίας 

(Βυζαντινή περίοδος) 

 

1. Ναυπάκτου  

2. Βόνιτσας 

3. Αγίας Μαύρας 

4. Γρίβα 

5. Βλοχού 

6. Παραβόλας (Βουκατίου) 

7. Αγγελοκάστρου 

8. Αντιρρίου 

9. Ακτίου 

 

 

Τα κάστρα της περιοχής µας 

 

Η περιοχή µας, ως γεωγραφική περιοχή, αποτελεί µέρος της ρωµαϊκής αρχικά και 

της βυζαντινής αυτοκρατορίας στη συνέχεια. Έτσι είναι µέτοχος της ιστορικής 

κληρονοµιάς αυτών των περιόδων και εύκολα συναντάς µνηµεία και µαρτυρίες 

αυτής της εποχής (βυζαντινές εκκλησίες, κάστρα, τείχη, νερόµυλοι, βρύσες, 

γεφύρια κ.α.)  

Οι µαθητές έχουν έρθει σε επαφή µε την τοπική ιστορία από την προσχολική τους 

ακόµη ηλικία µε βιωµατικό τρόπο, µέσα από το οικογενειακό τους περιβάλλον , 

τη συµµετοχή τους σε τοπικές και εθνικές γιορτές, αλλά και τις επισκέψεις τους  

σε µνηµεία, µουσεία και άλλους χώρους τέχνης και πολιτισµού. Τα βιώµατα αυτά 

αποτελούν την αφορµή της αναζήτησης περισσότερης γνώσης σε σχέση µε το 

µάθηµα της ιστορίας της Ε΄ τάξης. 

Μετά από συζήτηση αναζήτησης του θέµατος µε το οποίο επιθυµούν να 

ασχοληθούν περισσότερο σε σχέση µε την ιστορία της βυζαντινής περιόδου που 

εξετάζουµε στην τάξη µας, οι µαθητές αποφάσισαν να µελετήσουν τα κάστρα της 

περιοχής µας. 

Η διδακτική επίσκεψη στο κάστρο της Ναυπάκτου που πραγµατοποιήθηκε την 

προηγούµενη σχολική χρονιά, αποτέλεσε το ερέθισµα για την έρευνα της ύπαρξης 
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κάστρων στην κοντινή µας περιοχή. Μετά από µια µικρή συλλογή πληροφοριών 

αποφάσισαν να προεκτείνουν την περιοχή που θα εξετάσουν στα πλαίσια της 

περιοχής του νοµού µας. Αναζήτησαν στο διαδίκτυο και στην βιβλιοθήκη και 

βρήκαν όλα τα κάστρα του νοµού, τα αξιολόγησαν µε κριτήρια επισκεψιµότητας , 

ιστορικών µαρτυριών και στοιχείων που υπάρχουν, εναποµεινάντων ερειπίων και 

µνηµείων, και αποφάσισαν να ακολουθήσουν το εξής σχέδιο εργασίας: 

 

I. Χωρίστηκαν σε οµάδες, που η καθεµιά «υιοθέτησε» ένα κάστρο. 

II. Αποφάσισαν διδακτικές επισκέψεις σε κοντινά στην πόλη κάστρα (κάστρο 

Παραβόλας και κάστρο Βλοχού) και σε κάστρα πιο καλοδιατηρηµένα, µε 

µεγαλύτερη ιστορική προσφορά(κάστρο Βόνιτσας, κάστρο Αγίας Μαύρας, 

κάστρο του Γρίβα) 

 

 

Κάθε οµάδα ακολούθησε παρόµοια πορεία αναζήτησης και έρευνας µε 

στόχο την παρουσίαση της εργασίας της σ’ όλη την τάξη. Η πορεία αυτή 

περιελάµβανε τα εξής στάδια: 

 

1) Εντοπισµός στο χάρτη του νοµού της θέσης του κάστρου και της 

θέσης των γειτονικών πόλεων, χωριών και άλλων κάστρων. 

2) Αναζήτηση πληροφοριών από γραπτές πηγές ή τοπικές παραδόσεις για 

το πότε χτίστηκε, ποιοι το έχτισαν και για ποιους το έχτισαν. 

3) Πώς το έχτισαν; Αναζήτηση πληροφοριών για τις οικοδοµικές και 

οικονοµικές δυνατότητες της εποχής που χτίστηκε το κάστρο (σχέδια 

αν υπάρχουν, τα πιθανά µέσα οικοδόµησης, οι τεχνίτες που 

χρησιµοποιήθηκαν, τα υλικά, το πιθανό κόστος) 

4) Αναζήτηση ιστορικών προσώπων και της χρήσης του κάστρου. Ποιοι  

έµεναν εκεί, πώς το χρησιµοποιούσαν (ήταν στρατώνας, φυλακή, 

διοικητικό κέντρο, κατοικία αρχόντων και αξιωµατούχων) 

5) Αναζήτηση µυθικών, ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων για το 

κάστρο. (σχετικά τραγούδια, µύθοι, θρύλοι, κείµενα και παραδόσεις). 

Μελέτη της ιστορικής γραµµής των γεγονότων. 

6) ∆ηµιουργία φύλλου εργασίας για την διδακτική επίσκεψη στο κάστρο. 

Αξιολόγηση του στόχου.(περιλαµβάνει ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης 

της επίσκεψης και ευχάριστες παιγνιώδεις ασκήσεις ελέγχου της 

αποκτηθείσας γνώσης) 

7) Επίσκεψη στο κάστρο. Γνωριµία µε το χώρο, φωτογράφιση όσων 

ενδιαφέρουν, µετρήσεις χώρων, εκτίµηση της πραγµατικότητας, 

σύνδεση µε το τότε και το τώρα. Ξενάγηση από ειδικό. 

8) Θεατρικό δρώµενο µε πολιορκητές και πολιορκηµένους (Άλωση της 

Πόλης) 

9) Αξιοποίηση της επίσκεψης µέσα στην τάξη: συζήτηση για τη 

συντήρηση, την καθαριότητα, την προβολή και την τουριστική 

αξιοποίηση του κάστρου. Προτάσεις µε τις τοπικές αρχές και φορείς. 

Περισσότερες πληροφορίες site και CD-ROM, συλλογή σχετικών 

βιβλίων. Περιγραφή γραπτή του κάστρου, απεικόνισή του µε 

ζωγραφική ή κατασκευή του µε χαρτόνι και άλλα υλικά (µακέτα). 

Έκθεση  στην τάξη των φωτογραφιών που έχουν ληφθεί, αποτύπωση 

της περιοχής, δηµιουργία λευκώµατος της τάξης µε στοιχεία της 
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πορείας των εργασιών των µαθητών, δηµιουργία «γωνιάς ιστορική» 

στην αίθουσα. 

10) Παρουσίαση της εργασίας των µαθητών στο σχολείο µε µορφή 

διάλεξη από κάθε οµάδα. 

 

 

Μαθητές που εργάστηκαν στο πρόγραµµα 

 

 

 

Ε΄1 

Ανδρεάκης Λόµπνερ Ανδ. 

Αϋφαντοπούλου Ευθυµία 

Βεργώνη Κωνσταντίνα  

Γκουρνέλος Ηλίας 

∆εληγιάννης ∆ηµήτριος 

Καζάκου Μαρία-Πηνελ. 

Κωστάκη Θάλεια 

Μόσχου Μαρία  

Μούχας Σπυρίδων 

Παππά Ελένη 

Ροκοπάνος Αλέξανδρος 

Σταµάτης Ευάγγελος 

Τόλης Αλέξανδρος 

Τριάντη Άρτεµις 

Τσίτου Αικατερίνη 

Φούκα Αγαθή-Ευαγγελία 

 

 

  

Ε΄2 

Αχτίδας Θεµιστοκλής 

Γιαµαλάκης Νικόλαος 

Γούλας Κων/νος 

Μουστάκας Χρήστος 

Νταλαγιάννης Μάριος 

Σκαβάρας Κων/νος 

Σταθόπουλος Βασίλειος 

Χατζηπολυχρόνης Ιωάν. 

Βαϊνά Σταυρούλα 

∆ρακοπούλου ∆ήµητρα 

Κάκκου Πανωραία 

Μπατσούλα Παρασκευή 

∆εληµήτσος Παναγιώτης  

Μάµαλη Ελευθερία-Μελ. 

Πολύζου Άρτεµις 

Κρέτση Μαριάµ-Νεκταρία 

Λιώλη Ειρήνη 
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Κάστρα 
  

 

 Χάρις στη γεωφυσική διαµόρφωση της και στην πολυτάραχη ιστορία 
της, η Αιτωλοακαρνανία είναι ο µόνος νοµός της Ελλάδας που έχει να 
επιδείξει ένα τόσο µεγάλο πλήθος από φυσικά οχυρά που 
αξιοποιήθηκαν και ενισχύθηκαν από τους κατοίκους της για την 
υπεράσπιση της γης τους, από τους προϊστορικούς χρόνους ως την 
Ελληνική Επανάσταση αλλά και το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και τον 
ελληνικό Εµφύλιο. Πάνω στις διαβάσεις και στους άξονες 
επικοινωνίας, που συνεχίζουν µέχρι σήµερα να είναι το ίδιο 
λειτουργικοί και αναγκαίοι, και πάντοτε σε στρατηγική θέση από όπου 
ήλεγχαν όλα τα περάσµατα, τα κάστρα αυτά στέκουν σήµερα 
φρουροί του παρελθόντος και της ιστορικής µνήµης του λαού. 
Στην αρχαία Αιτωλία ήκµασαν ισχυρές ακροπόλεις στην προϊστορική 
εποχή, και πόλεις σηµαντικές στα αρχαία χρόνια. Τα ερείπια τους και 
τα κατεστραµµένα πολίσµατα και οι οχυρώσεις των βυζαντινών 
χρόνων είναι σκορπισµένα σε όλη την περιοχή. Οι Ακαρνάνες, λαός 
τραχύς και πολεµικός, ήταν ειδικοί στις οχυρώσεις. Πάµπολλα 
τειχίσµατα σώζονται διάσπαρτα στη δυτική πλευρά του νοµού. Από 
τα µεσαιωνικά και νεώτερα χρόνια τα ερείπια των φρουρίων και των 
οχυρώσεων δεν υπολείπονται σε µέγεθος και σηµαντικότητα. 
Εκτός από τα κάστρα και τις οχυρωµένες πόλεις που έχουν 
περιγραφεί ή αναφέρονται στο κεφάλαιο µε τις διαδροµές, 
αξιοσηµείωτα ή επισκέψιµα είναι όσα αναφέρονται πιο κάτω.  

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
Μοναδικό, επιβλητικό, εντυπωσιακό κάστρο µε πέντε επάλληλα 
οχυρωµατικά αµυντικά διαζώµατα, από την κορυφή του λόφου (Ιτς-
Καλέ) µέχρι το λιµάνι. Το κάστρο της Ναυπάκτου ποτέ δεν 
κατακτήθηκε, η παράδοση του ήταν αποτέλεσµα πάντα 
διαπραγµατεύσεων και συνθηκών. Από την αρχαιότητα η Ναύπακτος 
υπήρξε οχυρωµένη πόλη. Στα χρόνια του κράτους της Ηπείρου 
χτίστηκε το µεσαιωνικό κάστρο στην πρώτη του µορφή. Στην 
αλληλοδιαδοχή των κυριάρχων που ακολούθησε - Φράγκοι, Αλβανοί, 
Ιππότες της Ρόδου και Ενετοί - οι τελευταίοι το 15ο αι. το 
επισκεύασαν και πήρε τότε τη σηµερινή του µορφή. Από την 
ακρόπολη ψηλά κατεβαίνουν, ανάµεσα στα σηµερινά σπίτια, από δύο 
πλευρές βίγλες, ντάπιες, µετερίζια, κανονιοθυρίδες και προµαχώνες, 
ως κάτω στη θάλασσα, όπου και σχηµατίζουν το µικρό γνωστό 
γραφικό λιµανάκι. Το δεύτερο επίπεδο λέγεται Βεζυρ τζαµί και 
περικλείει την παλιά συνοικία, ενώ στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο 
σώζονται αποθήκες πολεµοφοδίων και δεξαµενές νερού. Από τη 
δυτική πύλη, εκεί όπου καταλήγει ο δρόµος πρόσβασης µε το 
αυτοκίνητο, δίπλα σε έναν πανύψηλο προµαχώνα, µπαίνει ο 
επισκέπτης στο τελευταίο και πιο εντυπωσιακό τµήµα του κάστρου. 
Ανάµεσα στα υψηλά τείχη µε τις επάλξεις, τις θολωτές πόρτες και 
τους πύργους µπορεί να απολαύσει την πανοραµική θέα της πόλης, 
το λιµανάκι της και τις γύρω ακτές. 
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ΒΟΥΚΑΤΙΟ (κάστρο Παραβόλας) 
Στη βόρεια όχθη της λίµνης Τριχωνίδας, κοντά στην Παραβόλα, 
πάνω σε ένα ύψωµα δίπλα στο σύγχρονο νεκροταφείο και τη 
βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου(Κοίµηση της 
Θεοτόκου), δεσπόζουν επιβλητικά τα τείχη της αρχαίας πόλης. Είναι 
το Βουκάτιο, φρούριο και οικισµός, και αυτά που σώζονται σήµερα 
είναι τα τείχη της ακρόπολης µε στρογγυλούς πύργους και τµήµα του 
περιβόλου των τειχών της πόλης που απλώνονταν χαµηλότερα. Τα 
τείχη είναι κτίσµατα του 4 ου αι. π. Χ. ενώ οι ηµικυκλικοί και 
τετράγωνοι πύργοι είναι των βυζαντινών χρόνων. Ο καλύτερα 
διατηρηµένος πύργος σώζει είκοσι δόµους, τρία παράθυρα και δύο 
πόρτες. 

ΑΚΤΙΟ 
Στο βορειότερο ακρωτήριο της Ακαρνανίας, στη νότια παραλία του 
πορθµού µέσα από τον οποίο ανοίγεται ο Αµβρακικός κόλπος, 
χτίστηκε από τον Αλή Πασά το κάστρο του Ακτίου µε οικοδοµικό 
υλικό από τα τείχη και την ακρόπολη της κοντινής αρχαίας πόλης 
Ανακτόριο. Το αρχαίο Άκτιο ήταν ένα τέµενος αφιερωµένο στο θεό 
Απόλλωνα. Πλάι στη θέση του αρχαίου ιερού ο Αλή Πασάς έχτισε το 
τριγωνικό φρούριο µε τους τρεις πύργους, χρησιµοποιώντας και 
πελεκηµένους λίθους από το απολλώνιο ιερό. Ο βόρειος πύργος 
αντίκριζε το απέναντι µεγάλο φρούριο της Πρέβεζας. 

ΑΛΥΖΙΑ 
Στα νοτιοανατολικά της πεδιάδας της αρχαίας Αλυζίας κατασκεύασαν 
οι Αρχαίοι τριγωνικό φρούριο πολυγωνικής τοιχοδοµίας που ήταν 
ταυτόχρονα καταφύγιο και παρατηρητήριο. Τµήµατα των τειχών 
σώζονται σήµερα στο χωριό Κανδήλα. Την προστασία της πόλης 
συµπλήρωνε το αµυντικό κτίσµα στη θέση «Αγριλιάς» και στα 
βορειοανατολικά ένας πύργος, διαστάσεων σήµερα 3 χ 3 µ., που 
βρίσκεται στο δρόµο που συνδέει οδικά τα χωριά του κάµπου µε το 
Αρχοντοχώρι. 

ΑΝΤΙΡΡΙΟ 
Στο πιο στενό σηµείο της εισόδου του Κορινθιακού κόλπου χτίστηκε, 
στα τέλη του 15ου αιώνα, µε διαταγή του σουλτάνου Βαγιαζή Β', το 
«Κάστρο της Ρούµελης» στο Αντίρριο απέναντι από το «Κάστρο του 
Μοριά» στο Ρίο. Και τα δύο φρούρια ήταν γνωστά ως «Μικρά 
∆αρδανέλια». Την οχύρωση του κάστρου στο Αντίρριο ολοκλήρωσε ο 
Σινάν Πασάς µέσα σε τρεις µήνες, το όπλισε δε και µε πυροβολικό. 
Το 1603 οι Ιππότες της Μάλτας το κατέλαβαν, ενώ οι ίδιοι οι Τούρκοι 
το κατέστρεψαν ολοσχερώς στα χρόνια του Ενετο-τουρκικού 
πολέµου. Ξαναχτισµένο από τους Ενετούς, το κάστρο έµεινε στα 
χέρια των Τούρκων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και 
απελευθερώθηκε το 1829 από τη ναυαρχίδα του Μιαούλη και το 
στρατό των Τζαβέλα και Χατζηχρήστου. Το κάστρο έχει σχήµα 
τραπεζίου µε πύργους στις γωνίες και προστατεύεται από τις τρεις 
µεριές από τη θάλασσα. Σώζεται σε καλή κατάσταση. 
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ΒΛΟΧΟΣ 
Σε µια ακραία κορυφή στα Αραποκέφαλα του Παναιτωλικού, όπου 
υπήρχε µεσαιωνικό φρούριο στο χωριό Βλοχός, βρίσκεται το φρούριο 
των αρχαίων Θεστιέων. Οι απότοµες βραχουριές που περιβάλλουν 
το χώρο έκαναν απροσπέλαστη την ακρόπολη και, έτσι, τα τείχη ήταν 
αναγκαία µόνο από τα νότια και τα δυτικά. Σ' αυτή την πλευρά 
διατηρούνται σε όλο της το µήκος αρκετοί δόµοι, χωρίς πύργους. Ο 
πυλώνας που σώζεται είναι όµοιος µε τον µυκηναϊκό της Τίρυνθας. 

ΒΟΝΙΤΣΑ 
Πάνω σε λόφο που δεσπόζει του κολπίσκου του Αµβρακικού και 
στέφει την πόλη της Βόνιτσας, πνιγµένο από ευκαλύπτους, πεύκα και 
λεύκες, το κάστρο της Βόνιτσας διατήρησε ενεργά τη σηµαντικότητα 
του στην πολυτάραχη περίοδο από το 13ο αιώνα ως και την 
Επανάσταση. Φυσικά δεν διασώζεται στην αρχική του µορφή. 
Πάµπολλες είναι οι επεµβάσεις, αλλαγές, επισκευές, προσθήκες και 
µετασκευές από όλους τους κατέχοντες το φρούριο στη διάρκεια 
τόσων αιώνων. Το κάστρο αποτελείται από έναν εξωτερικό περίβολο, 
το µεγάλο προµαχώνα, τον κυρίως περίβολο και ένα ακόµη κτίσµα. Η 
εξωτερική πύλη εισόδου στα ανατολικά, καθώς και όλο το µήκος των 
τειχών µε τις πολεµίστρες, τις επάλξεις, τους προµαχώνες και τα 
άλλα συµπληρωµατικά κτίρια, δεξαµενές, διοικητήριο και πύργους, 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 

ΕΜΠΕΣΣΟΣ 
Το κάστρο του Εµπεσσού βρίσκεται πάνω σ' ένα λόφο νότια από το 
σηµερινό χωριό µε το ίδιο όνοµα. Απέναντι του έχει την υψηλή 
κορυφή του βουνού Κανάλα (1.560 µ.). Κάστρο χτισµένο από τους 
Αγγελο-δουκάδες Κοµνηνούς του κράτους της Ηπείρου, πρέπει να 
εγκαταλείφθηκε µετά το 1449 µε την πτώση των Τόκκων. Η λαϊκή 
παράδοση το θεωρούσε διαµονή του βασιλιά του Κάρλελι και 
συνόδευσε το κάστρο µε το µύθο του κρυµµένου θησαυρού. Τα τείχη 
που σώζονται σήµερα έχουν ελλειπτικό σχήµα, ενώ σώζονται 
ερειπωµένοι ένας προµαχώνας και ένας πύργος. 

ΚΟΡΟΝΤΑ 
Κοντά στο χωριό Χρυσοβίτσα, ανατολικά, πάνω σε ύψωµα µε 
διάσπαρτες βελανιδιές, βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας 
ακαρνανικής πόλης των Κορόντων. Σώζονται µεγάλα εντυπωσιακά 
τµήµατα από τα διπλά τείχη, τρεις πύλες και πύργοι. Οι τελευταίες 
ανασκαφικές έρευνες αποκάλυψαν αρχαίο ναό και θεµέλια δηµοσίων 
κτιρίων. 

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ 
Στην κορυφή χαµηλού κωνικού λόφου των δυτικών απολήξεων του 
Ζυγού, δυτικά από τη λίµνη Αυσιµαχία και κοντά στον Αχελώο, 
προβάλλει το ερειπωµένο φρούριο του Αγγελόκαστρου. Στρατιωτικό 
κέντρο και οχυρή στρατηγική βάση στην αιτωλική πεδιάδα, κτίσµα 
του 13ου αιώνα και πιο πλούσιο σε ιστορία από τα εναποµείνοντα 
σήµερα ερείπια, το Αγγελόκαστρο θυµίζει την πολυτάραχη 
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υστεροβυζαντινή περιπέτεια του κράτους της Ηπείρου µε τους 
περιστοιχίζοντές το εχθρούς και συµµάχους. Στρατιωτικοί 
ανταγωνισµοί και πολιτικές δολοπλοκίες µεταξύ Ελλήνων, 
Ανδεγαυών της Κάτω Ιταλίας και µελών της οικογένειας των Τόκκων, 
Αλβανών και Σέρβων κυριαρχούσαν µε επίκεντρο το Αγγελόκαστρο 
ως την κατάληψη του από τους Τούρκους (1460). Η οχύρωση της 
βυζαντινής πολιτείας αποτελείτο από διπλό περίβολο. Τα σωζόµενα 
σήµερα τµήµατα δίνουν την εντύπωση µεγαλοπρεπούς πύργου, ενώ 
στην πραγµατικότητα πρόκειται για ορθή γωνία µέρους των τειχών. 
Και για το κάστρο αυτό η λαϊκή φαντασία έπλασε θρύλους µε τις 
βυζαντινές αρχόντισσες και τους Τούρκους. Εκεί κοντά στέκει ο Αγιος 
Γεώργιος, ναΐσκος του 13ου αι. Στον ίδιο λόφο τοποθετείται η αρχαία 
πόλη Κωνώπη που µετονοµάστηκε (3ος αι. π.Χ.) σε Αρσινόη προς 
τιµήν της Αρσινόης, κόρης του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεµαίου Β'. 

ΑΕΤΟΣ 
Το κάστρο του Αετού βρίσκεται κοντά στο σηµερινό χωριό Αετός και 
απέναντι από τα ερείπια ενός περιβόλου αρχαίας µικρής πόλης, που 
οι ντόπιοι ονοµάζουν «Ψάρι». Το κάστρο του Αετού, του οποίου η 
οχύρωση συµπληρώθηκε µέχρι το 1250 περίπου, που βρίσκεται στα 
µισά του δρόµου που ενώνει τη Βόνιτσα µε τον Αστακό, πήρε το 
όνοµα του από την πολίχνη που ήταν γνωστή από τον 6ο αιώνα. 
Υπήρξε έδρα επισκόπου. Πάνω σε απότοµο οξυκόρυφο λόφο των 
Ακαρνανικών ορέων, µε κακοτοπιές και γκρεµνούς γύρω-γύρω, µέσα 
σε πυκνή βλάστηση από πουρνάρια και αγριελιές, τα τείχη, 
ενισχυµένα µε πύργους, φαντάζουν σαν αετός καθισµένος στη 
βουνοκορφή. Από τα βορειοδυτικά υπάρχει ένα µονοπάτι 
προσπέλασης µε κάποια οµαλότητα που καταλήγει στην πύλη του 
κάστρου. 
Σώζονται αρκετά τµήµατα από την ανατολική και τη δυτική πλευρά, 
ενώ στη νότια, που διατηρείται καλύτερα, διακρίνονται στην κορυφή 
οι στέρνες του οχυρού. Το κάστρο περιβλήθηκε µε γραφικό θρύλο: 
στα χρόνια της εισβολής των Τούρκων η αρχοντοπούλα, για να 
γλιτώσει από την πολύµηνη πολιορκία, έβαλε µπροστά όργανα να 
παίζουν µόνα τους για πολλές µέρες χωρίς χέρια ανθρώπων, φόρεσε 
τα γοβάκια της ανάποδα και χάθηκε στα βουνά. Ξεγέλασε, έτσι, τους 
εχθρούς που πίστεψαν ότι υπήρχαν ακόµη υπερασπιστές στο 
κάστρο και παραπλανήθηκαν από τα ίχνη της στα µονοπάτια. 
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ΒΟΥΚΑΤΙΟ (Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ) 

 

Στην περιοχή  του ∆ήµου Παραβόλας, βόρεια της λίµνης Τριχωνίδας, 
δίπλα στο σύγχρονο νεκροταφείο και τη βυζαντινή εκκλησία της 
Παναγίας του Κάστρου (Κοίµηση της Θεοτόκου), στην οποία 
διατηρούνται περίτεχνα και διαφορετικών φάσεων αρχιτεκτονικά 
µέλη και διακοσµητικά στοιχεία, δεσπόζουν πάνω σε ένα ύψωµα 
επιβλητικά τα τείχη του Βουκάτιου. Πρόκειται για ένα φρούριο και 
οικισµό. Σήµερα σώζονται τα ερείπια των τειχών  της ακρόπολης µε 
στρογγυλούς πύργους και τµήµα του περιβόλου των τειχών της 
πόλης που απλώνονταν χαµηλότερα. Τα τείχη είναι κτίσµατα του 
τέταρτου αιώνα π.Χ. Οι ηµικυκλικοί και τετράγωνοι πύργοι είναι 
κτίσµατα των βυζαντινών χρόνων. Απ αυτούς ο καλύτερα 
διατηρηµένος απαρτίζεται από  είκοσι δόµους, τρία παράθυρα και 
δύο πόρτες. Κοντά του βρίσκονται και τα χαλάσµατα του τουρκικού 
οχυρού. (Η φωτογραφία από το http://www.dpgr.gr/) 
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Κάστρο Ναυπάκτου 

 

Το Κάστρο της Ναυπάκτου 
είναι ένα απ’ τα πλέον 
καλοδιατηρηµένα 
παραδείγµατα φρουριακής 
αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, 
ίσως και στην Ευρώπη. 

Χτισµένο στον λόφο πάνω απ’ 
την πόλη, το Κάστρο της 

Ναυπάκτου δελέασε κάθε τύπου και διαθέσεων λαούς να το 
αποκτήσουν. Έλληνες, Τούρκοι, Ενετοί, Άγγλοι, πειρατές κ.α. το 
χρησιµοποίησαν σαν ορµητήριό τους, βάζοντας ο καθένας και τη 
δική του σφραγίδα στην σηµερινή εικόνα. 

Τη σηµερινή του γενική µορφή την οφείλει στους ενετούς που 
έχτισαν πάνω στην αρχαία οχύρωση, ενώ οι υπόλοιποι «ιδιοκτήτες» 
πρόσθεσαν τη δική τους κουλτούρα. 

∆ύο βραχίονες που ακολουθούν την κλίση του εδάφους, κατεβαίνουν από την 

κορυφή του λόφου, ο ένας ανατολικά και ο άλλος δυτικά και κοντά στη θάλασσα 

κάµπτονται και κλείνουν την είσοδο του λιµανιού. Τέσσερα εγκάρσια τείχη ενώνουν 

τους δύο αυτούς βραχίονες και σχηµατίζουν πέντε διαζώµατα. Η οχύρωση στο 

Κάστρο της Ναυπάκτου ενισχύεται µε πύργους κυκλικούς και τετράγωνους. 

Ο χώρος του Κάστρου της Ναυπάκτου, όµως, δεν έχει ανασκαφεί 
συστηµατικά. Η 8η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων πραγµατοποιεί 
κατά καιρούς στερεωτικές εργασίες, συρραφές ρωγµών, ενίσχυση 
τοιχοποιίας και υποθεµελιώσεις σε τµήµατα του τείχους που 
παρουσιάζουν ετοιµορροπίες, αλλά τα χρήµατα για µια αξιοπρεπή 
συντήρηση και ανάδειξη ήταν µέχρι τώρα λιγοστά. 

Και λέµε µέχρι τώρα γιατί το Κάστρο της Ναυπάκτου εντάχθηκε στο 
πρόγραµµα «Κάστρων περίπλους» του Υπουργείου Πολιτισµού, και 3 
σχεδόν εκ. ευρώ θα δαπανηθούν για τη «χάρη» του. 

 

Έτσι, παρά το γεγονός ότι αρκετοί είναι οι επισκέπτες , το Κάστρο 
της Ναυπάκτου υπολείπεται σε εγκαταστάσεις και υποδοµές που θα 
µπορούσαν να το κάνουν ευρύτερα γνωστό. 
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Περπατώντας στα πλακόστρωτα 
δροµάκια και µπαίνοντας απ’ το ένα 
διάζωµα του στο άλλο, έχεις την 
αίσθηση ότι θα εµφανιστεί ξάφνου 
µπροστά σου ένας µονόφθαλµος 
ηλιοκαµένος πειρατής κουνώντας σου 
απειλητικά το γάντζο στο χέρι του. 

Η δε θέα από το Κάστρο της 
Ναυπάκτου είναι παραπάνω από 
επιβλητική. Όλη η είσοδος του 
Κορινθιακού κόλπου στο πιάτο σου. 

Προσθέστε και τον εξαιρετικό 
νυχτερινό φωτισµό της γέφυρας Ρίου-

Αντιρρίου και το παζλ της θέας ολοκληρώνεται αριστουργηµατικά. 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει µια οµάδα από σκιουράκια, η οποία 
ζει στο πυκνοφυτεµένο από πεύκα κάστρο της Ναυπάκτου, που 
όντας εξοικειωµένα µε τον άνθρωπο, τους πλησιάζουν αρκετά. 

 

 

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

 

Το Βενετσιάνικο φρούριο πάνω 

από τη πόλη µας. 

 

 

 

Πάνω σ' ύψωµα που βρέχεται από 

τη ήρεµα νερά του Αµβρακικού 

κόλπου, βρίσκεται το κάστρο της 

Βόνιτσας. Αποτελείται από τρία 

διαζώµατα, το ακρόκαστρο και 

έχει σχήµα ωοειδές. Το µεγαλύτερο 

µέρος των οχυρωµατικών του 

έργων και κτισµάτων σχεδιάστηκε 

από βενετούς µηχανικούς κυρίως 

πάνω στα παλιά βυζαντινά ερειπωµένα τείχη, διευρύνθηκε και καθώς δείχνουν 

τα σχέδια µε τις αλλεπάλληλες φάσεις, που βρίσκονται στο Κρατικό αρχείο της 

Βενετίας, µετατράπηκε σ' ένα πανίσχυρο φρουριακό συγκρότηµα, απόρθητο από 

ξηρά και θάλασσα. 

 

Το κάστρο της Βόνιτσας σε 

κατάσταση εικονικής 

πολιορκίας στις αρχές του 18ου 

αιώνα. Βενετία, κρατικά 

αρχεία. 
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Για τους Βενετούς τα φρούρια της Βόνιτσας και της Ναυπάκτου αποτελούσαν 

στρατηγικά σηµεία, που εξυπηρετούσαν την οικονοµική και στρατιωτική 

πολιτική τους στο Ιόνιο. Τα τρία φρούρια στην είσοδο του Αµβρακικού, της 

Πρέβεζας, της Βόνιτσας και της Αγίας Μαύρας (Λευκάδα) διευθύνοταν από 

βενετό Προβλεπτή.  

Ανηφορίζοντας κάτω απ' τον ήλιο, µπαίνετε απ' τη πύλη που σας δέχεται για να 

περιπλανηθείτε σε λίγο γοητευµένοι, στα στενά του κάστρου. 

Η βαθιά σιγή ταράζεται που και που από ξαφνικά πετάγµατα πουλιών. Ολα 

παραδοµένα στη φθορά και το διαβρωτικό έργο του χρόνου. 

Θα δείτε µοναχικούς και άσκεπους τοίχους, τοξωτές πύλες, προµαχώνες, 

πύργους, κατοικίες αξιωµατικών, στρατώνες, δεξαµενές, αποθήκες, θα δείτε την 

ακρόπολη, στην κορυφή του υψώµατος κι ένα κτίριο σχεδόν κυκλικού σχήµατος, 

το οποίο σήµερα είναι εκκλησία αφιερωµένη στην Αγία Σοφία. 

Μεταξύ του φρουρίου και της θάλασσας, πάνω στο βράχο, διακρίνει κανείς 

φραγκοσυκιές, αυτά τα θαµνώδη ακανθωτά φυτά - επινόηση βενετσιάνικη - για 

να εµποδίζουν την εύκολη προσέγγιση στο κάστρο. 

Απ' τις επάλξεις του κάστρου φαίνεται κάτω στον κάµπο ένα µικρό αλλά 

επιβλητικό οχυρό, το οποίο στέκεται ακόµα όρθιο, σχεδόν άθικτο απ' τους 

αιώνες. Απ' το κάστρο µπορείτε να θαυµάσετε µια θέα συναρπαστική κι ένα 

φανταστικό ηλιοβασίλεµα στο Ιόνιο, στη γλώσσα του Ακτίου. 

Ενας Αγγλος περιηγητής είχε σηµειώσει :"∆εν υπάρχει πένα ή γραφίδα ικανή να 

περιγράψει την εικόνα".  

 

Πύλη στο κάστρο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Το κάστρο από την εσωτερική του πλευρά. 
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Το κάστρο του Ακτίου. 

 

Η βορειοανατολική πλευρά 

του φρουρίου. 

Απέναντι ακριβώς από τη Πρέβεζα, στην 

Ακαρνανική ακτή και δίπλα στη θάλασσα 

είναι κτισµένο το φρούριο του Ακτίου. Η 

κατασκευή του άρχισε στα τέλη του 18
ου

 

αιώνα και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 

19
ου

 από τον Αλή πασά των Ιωαννίνων ο 

οποίος είχε διαπιστώσει την αναγκαιότητα 

κατασκευής του φρουρίου στη θέση αυτή 

ώστε σε συνδυασµό µε αυτό τη Πρέβεζας 

να είναι δυνατός ο έλεγχος της εισόδου 

στον Αµβρακικό.  

Στα 1789 µε τις γνωστές µεθόδους 

του πειθαναγκασµού, των απειλών 

και των διώξεων απέκτησε µία 

µεγάλη έκταση που άρχιζε από τα 

τουρκοβενετικά σύνορα στο ύψωµα 

Κόκκινος της Βόνιτσας και έφτανε 

µέχρι τον όρµο του ∆εµατά το 

σηµερινό δηλαδή 'Αγιο Νικόλαο. Σε 

αυτή περιλαµβανόταν η λίµνη 

Βουλαριά και το 'Ακτιο όπου 

συγκέντρωσε τα απαραίτητα υλικά 

για τη κατασκευή, όπως ισχυριζόταν, 

αποθηκών και κατοικιών για τους 

εργάτες του τιµαρίου αυτού. Από 

σειρά εγγράφων της εποχής ανάµεσα 

στα κρατικά βενετικά όργανα 

διαπιστώνουµε πως οι τελευταίοι 

είχαν ενοχληθεί πολύ από τις 

ενέργειες αυτές του Αλή και είτε 

εξαιτίας των διαµαρτυριών τους, είτε 

επειδή ο Αλής αντιµετώπιζε άλλα 

προβλήµατα η ανέγερση του 

φρουρίου αναβλήθηκε.  

 

Η βορειοδυτική πλευρά προς τη Πρέβεζα. 

 

Η νότιοανατολική πλευρά του 

φρουρίου. 

Στα 1794 ο Αλή πασάς αποµάκρυνε το 

∆ράκο Γρίβα από τη θέση του αρµατωλού 

της Βόνιτσας. Ο Γρίβας άρχισε τότε 

επιδροµές στα τσιφλίκια του Αλή, 

κατέκαυσε τα πλοιάρια µε τα οποία 

µεταφερόταν οι εργάτες από τη Πρέβεζα 

στο 'Ακτιο για την ανέγερση του φρουρίου 

και κατέστρεψε πύργο που είχε κτιστεί στο 

µεταξύ µε την προοπτική να εξελιχθεί σε 

φρούριο.  
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Το Μάιο του 1807, ενώ ο Αλή 

πασάς προσπαθούσε να 

καταλάβει τη Λευκάδα, 

διαπιστώθηκε από τους 

βενετούς αδιάκοπη κίνηση 

στρατιωτών και εργατών από 

το 'Ακτιο προς τη Πλαγία και 

το αντίστροφο. Για να 

σταµατήσουν οι εργασίες 

αλλά και για να προξενηθεί 

φθορά στα στρατεύµατα του 

Αλή ο ταγµατάρχης του 

βενετικού στρατού 

Χριστόφορος Περραιβός και 

ο Λοχαγός Ι. Κουρούπης, στις 

17-05-1807, έστησαν ενέδρα 

στο όρος Λάµια, ανάµεσα στο 

'Ακτιο και τη Περατιά, στα 

τουρκικά στρατεύµατα. Η 

επιχείρηση ήταν επιτυχής και 

η φθορά στα στρατεύµατα 

του Αλή σηµαντική.  

 

 

 

Πύργος στο κάστρο. 

Στα 1807 τα Επτάνησα και η Λευκάδα πέρασαν 

στη κατοχή των Γάλλων. Στα 1809 οι 'Αγγλοι 

διεκδίκησαν τα Επτάνησα και πολιόρκησαν τη 

Λευκάδα χωρίς επιτυχία µέχρι τις 16-04-1810 

που η γαλλική φρουρά παρέδωσε το φρούριο. 

Το χρονικό αυτό διάστηµα ο Αλή πασάς βρήκε 

την ευκαιρία ανενόχλητος να ολοκληρώσει τις 

εργασίες ανέγερσης του φρουρίου και να 

οχυρώσει έτσι το 'Ακτιο. 

Το φρούριο αυτό έµεινε στα χέρια των Τούρκων 

µέχρι το 1881, οπότε µε τη συνθήκη του 

Βερολίνου έγινε νέα µεταρρύθµιση των συνόρων 

και αποδόθηκε στη Ελλάδα. 

Στα 1912 έγινε βάση του Ελληνικού στρατού 

κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για τη 

κατάληψη της Πρέβεζας και στη συνέχεια της 

Ηπείρου ολόκληρης. Το φρούριο όπως το 

βλέπουµε σήµερα έχει σχήµα τριγώνου σε 

καθεµία από τις κορυφές του οποίου υπάρχει 

πύργος. Οι δύο πύργοι που αντικρίζουν τη 

Πρέβεζα είναι τετράπλευροι ενώ αυτός που 

βρίσκεται προς το εσωτερικό επτάπλευρος. 
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Αξιόλογη είναι η αψιδωτή πύλη του κάστρου 

διακοσµηµένη µε λιθανάγλυφα. Αριστερά και 

πάνω από τη πύλη ένα δρακοντοειδές άλογο 

που κρατάει στο στόµα του ένα κεφάλι. Ο 

ιππέας βαστάει καµτσίκι. Κάτω δεξιά στην ίδια 

σύνθεση, ένα τζαµί κι ένας µιναρές. 

Παραπέρα ένα φίδι µια πέτρινη σκαλιστή 

κεφαλή, πιθανώς αποτρεπτικού χαρακτήρα και 

δεξιά κάποιο δρακοντοειδές θηρίο, επίσης σε 

καλπασµό. 

Στο πάνω µέρος της πύλης υπάρχουν 

επιγραφικά σύµβολα µε κεραµίδι, γράµµατα 

και ηµεροµηνία ίσως που δεν µπορούµε να 

διαβάσουµε. 

Πάνω από αυτά, στο κέντρο της πύλης η 

κλασσική ζεµατίστρα στολισµένη µε ρόδακες.  
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Φύλλο εργασίας  (Κάστρο……………...) 

 

� Από πού πήρε το όνοµά του; 

 

� Από ποιους χτίστηκε; 

 

� Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριµένη θέση; 

 

� Ποιοι το κατέκτησαν; Πώς το κατόρθωσαν; 

 

� Ανάφερε ένα θρύλο, µια ιστορία που άκουσες γι’ αυτό. 

 

� Συµπλήρωσε την ακροστιχίδα: 

 

 

1) Κ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2) Α _ _ _ _ 

3) Σ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4) Τ _ _ _ _ 

5) Ρ _ _ _ _ _ _ 

6) Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

1) Τα κάστρα γνώρισαν πολλούς. 

2) Έγινε το 1453  µ. Χ. από τους Τούρκους. 

3) Κι αυτοί κατέλαβαν την Πέλη. 

4) Η Πόλη είχε διπλά… 

5) Ονοµαστή πύλη στα τείχη της Πόλης. 

6) Ο Ιουστινιανός ήταν… 

 

(Κατακτητές, Άλωση, Σταυροφόροι, Τείχη, Ρωµανού, Αυτοκράτορας) 
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