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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ & ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  - A’ & Β' ΦΑΣΗ (Τελικό Τεύχος) 

ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Η έρευνα εκπονείται βάσει προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του 
Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με στόχο την 
προώθηση της ανάπλασης των ιστορικών κάστρων και του κέντρου της πόλης.  

1. Αντικείμενο  
Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος είναι η διατύπωση ενός βασικού πλαισίου με 
συγκεκριμένους άξονες σχεδιασμού και προγραμματισμού, με στόχο την αναβάθμιση του 
ιστορικού κέντρου της Πρέβεζας και την ανάδειξη των μνημειακών της συνόλων.  
Σε αυτό περιλαμβάνεται ο πολεοδομικός και αστικός σχεδιασμός περιοχών με στόχο τη βελτίωση 
της λειτουργίας της πόλης, την ανάδειξη της ιστορικής της εικόνας όπως και των μνημείων της.  
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα τρία κάστρα της πόλης (Αγίου Ανδρέα, Μπούκας κξαι 
Αγίου Γεωργίου) όπως και η μεταξύ του σύνδεση τους μέσω του αστικού ιστού και της 
παράκτιας ζώνης. Σε αυτή την προοπτική διερευνάται η δυνατότητα χωροθέτησης ή 
αναβάθμισης νέων πλατειών, χώρων πρασίνου δημιουργίας πεζοδρόμων, δημιουργίας ή όχι 
χώρων στάθμευσης,  ανάπλασης της ακτής, ενίσχυσης του αστικού πρασίνου στον 
περιβάλλοντα χώρο των κάστρων.  
Διερευνώνται επίσης, οι  δυνατότητες ανάπλασης του εσωτερικού και του περιβάλλοντος χώρου 
των τριών κάστρων και η μετατροπή τους από στρατόπεδα σε χώρους πρασίνου, πολιτισμού και 
αναψυχής με παράλληλη αξιολόγηση του υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού εντός των 
οχυρώσεων, με στόχο την επανάχρηση τους.  Διατυπώνεται τέλος πρόταση κατευθύνσεων 
αστικού σχεδιασμού και υπαίθριων διαμορφώσεων καθώς και τυπολογία αστικού εξοπλισμού και 
φυτεύσεων.  

Ερευνητική Ομάδα 

Την ερευνητική ομάδα αποτελούν οι Νίκος Μπελαβίλας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ (επιστ. 
υπεύθυνος), Αριάδνη Βοζάνη, Λέκτορας ΕΜΠ (κύρια ερευνήτρια), Ιφιγένεια Μάρη, Λέκτορας 
ΕΜΠ, Δήμητρα Μαυροκορδάτου, Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΕΜΠ, Μαριάννα Λόη, Αρχιτέκτων 
Μηχ.  ΕΜΠ. Την ευθύνη της γραμματειακής στήριξης είχε η Παρασκευή Κωστοπούλου. 

 

Η ερευνητική ομάδα ευχαριστεί θερμά τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων και των φορέων της 
πόλης για τη συνεργασία και το διάλογο. 
Ευχαριστεί για τη συνεργασία και τη βοήθεια τους: 
Από τον Δήμο Πρέβεζας, τον Δήμαρχο κ. Μιλτιάδη Κλάπα και τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, τη Διευθύντρια Τ.Υ. κ. Κωνσταντίνα Μωραϊτη, την Προϊσταμένη κ. Κατερίνα 
Μαυρίδου, τα στελέχη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ.κ. Σπύρο Λάμπρου και Κατερίνα Κορωναίου 
όπως και τον κ. Γιώργο Κώτση. 
Από την Αρχαιολογική Υπηρεσία την Προϊσταμένη της 18ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
κ. Αφέδρα Μουτζάλη και τον Προϊστάμενο της ΛΓ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων κ. Γιώργο Ρήγινο. 
Τον Πρόεδρο κ. Σπύρο Κανιώρη και τα μέλη του ΤΕΕ-Τμήματος Ηπείρου.  
Ευχαριστεί επίσης τους συναδέλφους αρχιτέκτονες μηχανικούς κ.κ. Έρη Λαχανά και Δημήτρη 
Καστρίτη οι οποίοι έχουν αναλάβει το σχεδιασμό του δημοτικού ιαματικού κέντρου, για τη 
συνεργασία τους.  
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2. Πολεοδομική Ανάλυση 

2.1. Γεωγραφικά Στοιχεία 

Κτισμένη σε σημείο στρατηγικής σημασίας, στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου, η Πρέβεζα 
βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ηπείρου, στη βόρεια πλευρά του θαλασσίου στενού, απέναντι 
από το Ακρωτήριο του Ακτίου και την Αιτωλοακαρνανία. Η πόλη είναι κτισμένη επάνω σε ένα 
ακρωτήριο, μία χαμηλή γλώσσα στεριάς η οποία περιβάλλεται από τη θάλασσα του Ιονίου, το 
στενό του Αμβρακικού και τον Αμβρακικό κόλπο. Είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, ο 
οποίος ανατολικά συνορεύει με το Νομό Άρτας, βόρεια – βορειοδυτικά με το Νομό Θεσπρωτίας 
και βορειοανατολικά με το Νομό Ιωαννίνων. Ο Νομός Πρέβεζας έχει έκταση 1.086 τ.χλμ.,  που 
αντιστοιχεί στο 11,8% της έκτασης της Ηπείρου, και στο 0,8% της συνολικής επιφάνειας της 
Ελλάδας. Ο Δήμος Πρέβεζας, με τα δεδομένα του 2001, καταλάμβανε έκταση 66,80 τ.χλμ. και 
παρουσιάζει αρκετά υψηλή πυκνότητα σε σχέση με τα επίπεδα του νομού. Η σημερινή του 
έκταση, μετά τις συνενώσεις, είναι μεγαλύτερη.   

 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 ΕΚΤΑΣΗ 1991 
(τ.χλμ.) 

ΜΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
( ατ. / τ.χλμ.) 

Δήμος Πρέβεζας 19.605 66,80 293,40 

Νομός Πρέβεζας 59.356 1.035,90 57,29 

Πηγή: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας, Στάδιο Β’ : Πρόταση, Ιούνιος 2009 , σελ. 13. 

2.2. Δημογραφικά και Οικονομικά Στοιχεία  

Η πόλη της Πρέβεζας, είναι οικιστικό κέντρο 2ου

 

 επιπέδου και μια από τις μικρότερες πόλεις της 
χώρας, με τον πληθυσμό της να ανέρχεται στους 19.605 κατοίκους βάσει της απογραφής του 
2001 (σύνολο κατοίκων για τον οικισμό της Πρέβεζας 16.321 κάτοικοι).  Με βάση τα στοιχεία 
της ΕΣΥΕ ο πληθυσμός του νομού παρουσιάζει μείωση κατά τα μεταπολεμικά χρόνια και μέχρι το 
1961. Ο πληθυσμός σταθεροποιήθηκε κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970 και στη συνέχεια άρχισε 
να αυξάνεται σταθερά. Ιδιαίτερα η πόλη της Πρέβεζας ακολουθεί τις δημογραφικές αλλαγές της 
ευρύτερης περιοχής. Η ανάκαμψη του πληθυσμού προηγείται κατά τι, της αντίστοιχης του 
νομού, η δε μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού στην πόλη σε σχέση με την ενδοχώρα της 
υπαίθρου δείχνει την αστικοποίηση η οποία συμβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή.  
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στο Νομό 
 

22,26
% 

 
24,42

% 

 
26,98

% 

 
28,80% 

 
33,03% 

Δήμος 
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0,07 

 
+9,1
7 

 
+0,9
2 

 
+11,
94 

 
+1,1
9 

 
+16,
1 

 
+1,6
1 

Δ.Δ.  
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Στοιχεία  ΕΣΥΕ, 1961,1971,1981,1991,1001 Πηγή: Μελέτη τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Πρέβεζας, 
Ν. Πρέβεζας (Στάδιο Α’ : Ανάλυση-Προμελέτη), Νοέμβριος 2005, σελ 19. 
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Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2001, αυξημένος εμφανίζεται και ο οικονομικά 
ενεργός πληθυσμός της πόλης, οποίος παρουσιάζει αύξηση 28% σε σχέση με το 1991 (ποσοστό 
48,48% επί του Δήμου). Εν τούτοις, η αναλογία των απασχολούμενων είναι μικρότερη, γεγονός 
το οποίο αυξάνει το ποσοστό της ανεργίας κατά 2,5 μονάδες (10,33% για το 2001, έναντι 
7,81% για το 1991).  

  
 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ 

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΑΝΕΡΓΟΙ 
 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΕΟΙ (επί 
του 
συνόλου) 

 
 

1991 

 
Νομός Πρέβεζας 

 
51.027 

22.781 20.660 2.121 1.338 28.246 
44,64% 90,69% 9,31% 63,08% 55,36% 

 
Δήμος  Πρέβεζας 

 
14.483 

6.252 6.252 530 314 7.701 
46,83% 92,19% 7,81% 59,25% 53,17% 

 
 

2001 

 
Νομός  Πρέβεζας 

 
52.472 

23.400 20.390 3.010 - 29.072 
44,60% 87,14% 12,86% - 55,40% 

 
Δήμος Πρέβεζας 

 
17.854 

8.655 7.761 894 - 9.199 
48,48% 89,67% 10,33% - 51,52% 

Πηγή: Μελέτη τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Πρέβεζας, Ν. Πρέβεζας (Στάδιο Α’ : Ανάλυση-
Προμελέτη), Νοέμβριος 2005, σελ. 27,28. 

Σε ότι αφορά την απασχόληση, η πλειοψηφία του πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή 
τομέα παραγωγής, τόσο σε επίπεδο Δήμου, όσο και σε επίπεδο Νομού. Μειωμένο εμφανίζεται το 
ποσοστό και στους δύο άλλους παραγωγικούς τομείς, όπως παρουσιάζονται και στον πίνακα.  

 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 

 
 

Α΄ ΓΕΝΗΣ 

 
 

Β΄ ΓΕΝΗΣ 

 
 

Γ΄ ΓΕΝΗΣ 

 
ΑΝΕΥ ΚΛΑΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝ. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Νομός Πρέβεζας 

22.781 7.927 4.015 8.518 983 
100,00% 34,80% 17,62% 37,39% 4,31% 

 
Δήμος  Πρέβεζας 

6.782 1.316 1.264 3.611 277 
100,00% 19,40% 18,64% 53,24% 4,08% 

 
Νομός  Πρέβεζας 

24.024 6.571 3.747 10.860 2.846 
100,00% 27,35% 15,60% 45,20% 11,85% 

 
Δήμος Πρέβεζας 

8.544 1.200 1.419 5.111 814 
100,00% 14,04% 16,61% 59,82% 9,43% 

Πηγή: ό.π., σελ 29,30. 

2.3. Πολεοδομική Οργάνωση – γενικά στοιχεία 

Στον οικισμό της Πρέβεζας διακρίνονται δύο περιοχές – εκείνη που αναπτύσσεται εντός της 
παλαιάς τάφρου, και αποτελεί το παλαιό τμήμα της πόλης, καθώς και εκείνη που εκτείνεται έξω 
από αυτή. Πρόκειται για περιοχές στις οποίες κατευθύνθηκε σχεδόν ασχεδίαστα η δόμηση, 
διαμορφώνοντας τα νέα τμήματα του οικισμού, σε συνέχεια των αρχαιότερων. Η πολεοδόμηση 
τους πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια. Από αυτές, οι ενότητες Λευκαδίτικα, Νοσοκομείο 
και Υδραγωγείο αναπτύσσονται στις παρυφές της τάφρου, ενώ οι ενότητες Βαθύ, Αγία Ειρήνη 
και Βλάχικα διαμορφώνονται λίγο έξω από τα όρια του οικισμού, σε συνέχεια με τις επαρχιακές 
οδούς, ή και κατά μήκος αυτών.   

Το εντός τάφρου τμήμα διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους ενότητες από τον οδικό, σήμερα, άξονα 
της Λεωφόρου Ειρήνης. Η χάραξη του δρόμου ακολουθεί εκείνη του ποταμού Καρυδά, ο οποίος 
μέχρι τη δεκαετία 1950, οπότε και εγκιβωτίστηκε, διασπούσε τον τότε οικισμό σε δύο τμήματα. 
Ο ποταμός συνεχίζει να περνά κάτω από τον οδικό άξονα και εκβάλει στον Αμβρακικό Κόλπο. Το 
ανατολικό της οδού τμήμα είναι και το παλαιότερο, περιλαμβάνοντας και το παραδοσιακό τμήμα. 
Χαρακτηριστική, η δαιδαλώδης ρυμοτομία με του στενούς δρόμους και η πυκνή δόμηση, η οποία 
δεν ξεπερνά συνήθως τους δύο ορόφους.  

Το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πρέβεζας προβλέπει πολεοδομική οργάνωση του 
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οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 34.350 κατοίκους (31.250 μόνιμοι, 3.100 εποχιακοί) με 
χρονικό ορίζοντα το 2021, και διαχωρισμό του σε 9 πολεοδομικές ενότητες (εντός και εκτός 
τάφρου) , οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν το χαρακτήρα γειτονιάς (δε συμπεριλαμβάνονται σε 
αυτές οι περιαστικοί οικισμοί και γειτονιές, καθώς και επεκτάσεις αυτών, που διαμορφώνονται σε 
επιμέρους πολεοδομικές ενότητες).  Συγκεκριμένα προβλέπει: 

 Πολεοδομική 
    Ενότητα Γειτονιές 

Θεσμοθετημ
ένη 

Επιφάνεια 

Επιφάνεια 
Επέκτασης 

 
Μ.Σ.Δ. 

 

 
Βαθμός 

Κορεσμού 
 

 
Μέση 

πυκνότητα 

   στρέμματα στρέμματα ισχύων % εκτίμηση ατ / Ha  

1 Κέντρο –  
Τσαβαλοχώρι 

Κέντρο 
408  1,37 75% 137 

Τσαβαλοχώρι 

2 
Άγιος Νικόλαος– 
Τραχωματικό  
- Ματζίρικα 

Άγιος Νικόλαος 
(Κοκκινιά) 

659  1,56 65% 104 Τραχωματικό  
(Πρ. Ηλίας) 

Ματζίρικα (Νεάπολη 
– Καμαρινιώτικα) 

3 Λευκαδίτικα Λευκαδίτικα 329 855 0,57 60% 45 
4 Υδραγωγείο Υδραγωγείο 420 379 0,66 60% 46 
5 Νοσοκομείο Νοσοκομείο 166 76 0,67 60% 42 
6 Βαθύ  17 489 0,47 60% 22 
7 Αγία Ειρήνη  160 213 0,63 55% 32 
8 Βλάχικα I   162 0,80 60% 46 
9 Βλάχικα II  65 440 0,55 50% 27 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ  2.224 2.614 0,79 61% 50 

Πηγή: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας *Στάδιο Β’ : Πρόταση), Ιούνιος 2009, σελ. 37. 

Παρατηρείται λοιπόν ένα ισχυρό κέντρο, αυξημένες αφενός πυκνότητες στις εντός τάφρου 
περιοχές που το πλαισιώνουν - άμεση απόρροια του μέχρι προ αιώνος περιορισμού της δόμησης 
εντός των ορίων της - και μείωση αφετέρου της πυκνότητας όσο απομακρυνόμαστε από αυτό, 
ακολουθώντας ουσιαστικά τα συνήθη μεγέθη που απαντώνται και χαρακτηρίζονται από περιοχές 
αραιής δόμησης που αποκτούν μορφή, δομή και οργάνωση περιαστικών οικισμών (προάστια), οι 
οποίες όμως, λόγω της κοντινής οδικής απόστασης βρίσκονται σε άμεση αλληλεξάρτηση από το 
κέντρο της πόλης.  

Η Πρέβεζα αποτελεί τυπικό παράδειγμα παράκτιας πόλης που αναπτύσσεται γραμμικά, κατά 
μήκος και σε άμεση συνέχεια και συνάρτηση με το θαλάσσιο χώρο της, καθιστώντας την μια 
πόλη με μεγάλο μήκος  και μικρό πλάτος.  

2.3.1. Ιστορικό Κέντρο 

Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελεί το παραδοσιακό τμήμα της πόλης, το οποίο περιβάλλεται από τις 
οδούς Καρυωτάκη, 21ης

Το τμήμα αυτό αποτελεί το υπόλειμμα μίας μεγαλύτερης ζώνης της ιστορικής πόλης της 
Πρέβεζας. Η οικιστική ζώνη αυτή αναπτύχθηκε κατά τους τέσσερις τελευταίους αιώνες, αρχικά 
σε γραμμική μορφή κατά μήκος του παλαιού δρόμου που συνέδεε την Μπούκα με το λιμάνι και 
στη συνέχεια περί το Κάστρο του Αγίου Ανδρέα.  Σημαντικό ρόλο στη δομή του παραδοσιακού 
τμήματος παίζει το οχυρό.  

 Οκτωβρίου, Μπιζανίου, Π. Τσαλδάρη, καταλήγοντας ανατολικά στην 
παραθαλάσσια οδό Ελ. Βενιζέλου.  

Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό  (ΦΕΚ 39/Δ’/26.01.1989) 
και υπόκειται σε ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, ενώ για οποιαδήποτε εργασία που 
αφορά σε ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, αποκατάσταση κλπ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Παρά το γεγονός ότι δεν  
εμφανίζεται κάποια ιδιαίτερα παραδοσιακή αρχιτεκτονική με την έννοια του λαϊκού 
αρχιτεκτονικού ιδιώματος, ο οικισμός περιλαμβάνει αρκετά αξιόλογα κτίσματα και μνημεία, 
ορισμένα από τα οποία είναι διατηρητέα. Συγκεκριμένα, ο παραδοσιακός τομέας περιλαμβάνει 
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33 διατηρητέα κτίσματα (ΦΕΚ 1026/Α’/16.10.1987) ως «αξιόλογα κτίρια με ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό και μορφολογικό χαρακτήρα». Αυτά ανήκουν σε δύο κυρίως κατηγορίες, σε λαϊκά 
νεοκλασικίζοντα αστικά κτίρια όπως και σε απλά λαϊκά επίσης αστικά κτίρια, με χαρακτηριστικά 
των σπιτιών της οθωμανικής περιόδου.  

2.3.2. Λιμάνι 

Το λιμάνι της πόλης κατασκευάστηκε το 1968, στη θέση του ενετικού και οθωμανικού 
αγκυροβόλιου, στην ακτή του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα, σε μία προοπτική λειτουργίας του ως 
διεθνούς μεταφορικής πύλης της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Ο σχεδιασμός αυτός αστόχησε 
και τον αντίστοιχο ρόλο απόκτησε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποτέλεσμα αυτής της 
προγραμματικής αστοχίες υπήρξε η δέσμευση του κύριου τμήματος του αστικού θαλασσίου 
μετώπου, το οποίο αλλοιώθηκε ανεπανόρθωτα από τις επιχωματώσεις και την κατασκευή των 
γιγαντιαίων σχεδόν ανενεργών από τότε εμπορικών προβλητών. Στη συνέχεια το 1996 στο 
εσωτερικό της λιμενικής εγκατάστασης χωροθετήθηκε (ΦΕΚ 387/Β’/27.5.1996)και 
κατασκευάστηκε τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής (μαρίνα) πρόσφατα δε χαρακτηρίστηκε 
(ΚΥΑ 8315/2.2.2007) μαζί με άλλα 16 λιμάνια “λιμένας εθνικής σημασίας” ενώ εκκρεμεί η 
εκχώρηση της μαρίνας σε ιδιώτες.  

 

Εικ. 1. Η πρόταση του Τ.Ε.Ε.-Τμήμα Ηπείρου για το λιμάνι της Πρέβεζας 

Η πρόσφατη (2009) μελέτη του ΤΕΕ – Τμήμα Ηπείρου Λιμάνι της Πρέβεζας-προοπτικές 
ανάπτυξης σε σχέση με τη λειτουργία του παραδοσιακού κέντρου της πόλης-προτάσεις 
εφαρμογής 1

2.3.3. Χρήσεις Γης 

 επιχειρεί με εύστοχες ιδέες να απαντήσει στην προβληματική σχέση που έχει 
δημιουργηθεί μεταξύ λιμανιού και πόλης. Οι συγκεκριμένες προτεινόμενες λύσεις της μελέτης 
μπορούν να ενταχθούν στον ευρύτερο σχεδιασμό του ιστορικού κέντρου της Πρέβεζας.  

Α. Κεντρικές λειτουργίες 

Η σχέση της πόλης με τη θάλασσα καθόρισε και τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν οι 
χρήσεις γης της. Τούτο σήμανε τη δημιουργία ενός πυρήνα – κέντρου, όπου λαμβάνουν χώρα 
όλες οι κεντρικές δραστηριότητες που αφορούν σε υπηρεσίες, εμπόριο, αναψυχή, μαζί με ένα 
μικρό ποσοστό γενικής κατοικίας. Ο πυρήνας αυτός συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με το ιστορικό 
κέντρο, στο οποίο προστίθενται οι λειτουργίες εκατέρωθεν του άξονα της Λεωφόρου Ειρήνης 
καθώς και το παραλιακό τμήμα μπροστά από το Κάστρο του Αγίου Ανδρέα.  Το μεγαλύτερο 
μέρος του πυρήνα αυτού καταλαμβάνουν χρήσεις εμπορίου – η «Αγορά» της πόλης 
αναπτύσσεται κατά μήκος σε ένα ισχυρό άξονα που διασχίζει το ιστορικό κέντρο (οδός Εθνικής 

                                                 
1
  Κανιώρης Σπύρος, Λαχανά Έρη, Λογοθέτης Γιώργος, Λιμάνι της Πρέβεζας,  Προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με τη 

λειτουργία του παραδοσιακού κέντρου της πόλης – πρόταση εφαρμογής, Έκδοση ΤΕΕ – Τμήμα Ηπείρου, Πρέβεζα, 
Δεκέμβριος 2009. 
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Αντιστάσεως), διαχέεται στους παρακείμενους δρόμους, ενώ ένα δεύτερο τμήμα εμπορίου 
οργανώνεται σχεδόν παράλληλα με το πρώτο, βαίνοντας προς το εσωτερικό της πόλης (21ης

Β. Κατοικία 

 
Οκτωβρίου – Μπιζανίου), το οποίο τελικά «εκβάλλει» στη Λεωφόρο Ειρήνης. Στα όρια του 
ιστορικού κέντρου, στο παραλιακό μέτωπο (Ελευθερίου Βενιζέλου), οι δραστηριότητες 
αναψυχής καταλαμβάνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των χρήσεων – η συνέχειά τους 
διακόπτεται από μονάδες διοίκησης και υπηρεσιών.  Ταυτόχρονα, και καθώς οι δραστηριότητες 
αναψυχής διεισδύουν προς την «Αγορά» μέσα από τους κάθετους δρόμους, διαμορφώνεται 
τελικά ένα συνεκτικό πλέγμα. Κατά μήκος του άξονα της Λεωφόρου Ειρήνης απαντούν χρήσεις 
που αφορούν κυρίως σε υπηρεσίες, εμπόριο και μικρής κλίμακας αναψυχή, λειτουργώντας 
ουσιαστικά ως όριο ανάμεσα στο κέντρο της πόλης και στις περιοχές που αναπτύσσονται 
περιμετρικά αυτού.  

Στο τμήμα ανάμεσα στο κέντρο και την παλαιά τάφρο της πόλης, αναπτύσσεται μια εκτεταμένη 
περιοχή γενικής κατοικίας, η οποία διαχωρίζεται σε γειτονιές, όπως αναφέρεται σε σχετικό 
πίνακα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η απουσία τοπικών κέντρων, αφενός αποτέλεσμα 
της άναρχης και απότομης επέκτασης της κατοικίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς σοβαρό 
πολεοδομικό σχεδιασμό. Αυτή η κατάσταση ενισχύει την εξάρτησή των περιοχών κατοικίας από 
το κέντρο της πόλης και την ανάγκη περιττών μετακινήσεων. Οι γειτονιές συχνά 
διαμορφώνονται γύρω από κάποιο ναό, από τον οποίο λαμβάνουν και την ονομασία τους.  Στις 
εκτός τάφρου περιοχές, δεσπόζει και πάλι η γενική κατοικία, με κάποια τμήματα των ενοτήτων 
να αποτελούν πυρήνες αμιγούς κατοικίας, κυρίως όσο απομακρύνονται από τις κεντρικές οδικές 
αρτηρίες.  

Γ. Κοινωνικός Εξοπλισμός 

Γ.1.Εκπαίδευση 

Στην πόλη της Πρέβεζας λειτουργούν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης. Εκεί που εστιάζονται 
προβλήματα είναι στα νηπιαγωγεία, πολλά από τα οποία στεγάζονται σε υπενοικιασμένους 
χώρους που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές (π.χ. απουσία υπαίθριου χώρου 
αυλισμού).  Επιπλέον, τα περισσότερα δημοτικά σχολεία βρίσκονται στην εντός τάφρου περιοχή, 
με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούν τους περιαστικούς οικισμούς. Άξιο αναφοράς είναι το 
γεγονός ότι τα γυμνάσια δεν κατανέμονται στον ιστό της πόλης, καθώς τρία από τα τέσσερα 
συνολικά σχολεία της βαθμίδας  στεγάζονται σε ενιαίο συγκρότημα στην περιοχή «Φόρος».  

Σε ο, τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην Πρέβεζα λειτουργεί Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα, με δύο τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ( α. Λογιστικής, β. Ελεγκτών και 
Ασφαλιστικών Εργασιών). Πρόσφατα το Ίδρυμα μεταφέρθηκε στις νέες του κτιριακές 
εγκαταστάσεις, πλησίον του οικισμού Ψαθάκι. Ακόμη, λειτουργεί η Ακαδημία Εμπορικού 
Ναυτικού (Σχολή Πλοιάρχων), στην περιοχή «Βαθύ», επί της επαρχιακής οδού, ενώ, τέλος, 
στην περιοχή «Βλάχικα»  λειτουργεί το Κέντρο «Δήμητρα», το οποίο παρέχει μεταγυμνασιακή 
Γεωργική Επαγγελματική Εκπαίδευση.  

Γ.2.Πρόνοια-Περίθαλψη 

Στην Πρέβεζα λειτουργούν 5 παιδικοί σταθμοί υπό την εποπτεία του Δήμου. Δύο  επιπλέον 
σταθμοί δημιοργήθηκαν χρηματοδοτούμενοι από ευρωπαϊκά προγράμματα.  Αξιοσημείωτο είναι 
ότι δεν υπάρχει στην πόλη βρεφονηπιακός σταθμός.  

Εντός του οικισμού, στην περιοχή Άγιος Νικόλαος, δίπλα στον ομώνυμο ναό, λειτουργεί 
Γηροκομείο, ενώ στο κέντρο της πόλης βρίσκεται το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(ΚΑΠΗ). Ταυτόχρονα, προγραμματίζεται η ίδρυση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(ΚΗΦΗ).  
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Ακόμη, σε  κοντινή απόσταση λειτουργεί το Κέντρο Υποστήριξης και Κατάρτισης ατόμων με 
αναπηρία (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ), στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.  

Στο κέντρο της πόλης, τέλος, επί της οδού Λ. Ειρήνης, λειτουργεί το Κέντρο Πρόληψης 
Ναρκωτικών (ΚΕΠΡΟΝΑ).  

Στο βορειοανατολικό τμήμα, λίγο έξω από τα όρια του οικισμού της Πρέβεζας βρίσκεται το 
Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, το οποίο εξυπηρετεί ολόκληρο το Νομό, έχοντας δυναμικότητα 
110 κλινών. Παρέχει δε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Το κτίριο του Νοσοκομείο 
εν τούτοις δεν επαρκεί και επιπλέον έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο και έχει προταθεί η 
μεταστέγαση του σε νέο κτίριο στην περιοχή του Μύτικα, λίγο έξω από την πόλη.   

Υπό την εποπτεία του Νοσοκομείου, λειτουργεί επίσης ο Ξενώνας «Ψυχαργώ», με στόχο την 
ένταξη και επανένταξη ατόμων με ψυχικές ασθένειες στην αγορά εργασίας.  

Γ.3. Αθλητισμός 

Οι περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις της Πρέβεζας καταλαμβάνουν θέσεις στα όρια του 
οικισμού. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται το Δημοτικό Στάδιο της πόλης, στα όρια της τάφρου, 
καθώς και το Κλειστό Γυμναστήριο, το Κολυμβητήριο και το Γήπεδο τένις σε κοινή έκταση, στην 
Κυανή Ακτή, πλησίον του Κάστρου Αγίου Γεωργίου. Υπάρχει ακόμη ένα μικρό γήπεδο στην 
περιοχή Τσαβαλοχώρι. Στη θέση «Μαργαρώνα» βρίσκονται επίσης ναυταθλητικές 
εγκαταστάσεις. Επιπλέον, απαντώνται υποτυπώδεις εγκαταστάσεις (καλαθοσφαίρισης και 
ποδοσφαίρου)  στους γύρω οικισμούς, οι οποίοι εν τούτοις κρίνονται ανεπαρκείς.   

Να σημειωθεί ότι αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου πραγματοποιούνται σε χώρους σχολικών 
συγκροτημάτων κατά τις απογευματινές ώρες, οπότε και είναι ανενεργά.  

Γ.4. Πολιτισμός 

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου λειτουργεί από το 1983 , διοργανώνοντας πλήθος 
εκδηλώσεων.  

Η σημαντικότερη διοργάνωση είναι τα «Νικοπόλεια» - πρόκειται για κύκλο πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που λαμβάνει χώρα κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) και καλύπτει 
ένα ευρύ φάσμα, καθώς περιλαμβάνει θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, τόσο 
από ερασιτεχνικά όσο και από επαγγελματικά σχήματα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται 
εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής κλπ.  

Η «Γιορτή της Σαρδέλας», ένα λαϊκό πανηγύρι, είναι η πιο παλιά γιορτή της πόλης. Σε αυτήν 
λαμβάνουν μέρος λαϊκά μουσικοχορευτικά σχήματα – η γιορτή πραγματοποιείται το πρώτο 
σαββατοκύριακο του Αυγούστου.  

Τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Τζαζ, ενώ ο Δήμος Πρέβεζας 
συμμετέχει στο δίκτυο εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο για την Ευρωπαϊκή 
Γιορτή της Μουσικής τον Ιούνιο.  

Επιπλέον, η Χορωδία «Αρμονία» Πρέβεζας διοργανώνει κάθε χρόνο τον Ιούλιο το Διεθνές 
Χορωδιακό Φεστιβάλ, στο οποίο συμμετέχουν χορωδίες από όλον τον κόσμο, όπως επίσης και 
την εκδήλωση «Μουσικά Χαμόγελα» το μήνα Μάιο.  

Ο δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με διάφορους φορείς πραγματοποιεί επίσης πλήθος 
εκδηλώσεων επιστημονικού ενδιαφέροντος (Ημερίδες, Συνέδρια, Διαλέξεις, Συμπόσια) ενώ 
εβδομαδιαία πραγματοποιούνται διαλέξεις από το Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης.  

Σε γενικές γραμμές στην πόλη δραστηριοποιούνται αρκετοί πολιτιστικοί, φυσιολατρικοί, 
εθνικοτοπικοί κ.α. σύλλογοι και ομάδες οι οποίες παράγουν αξιόλογο έργο, και  οργανώνουν 
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μόνοι τους ή σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πλήθος εκδηλώσεων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.  Η έρευνα κατέγραψε περίπου 20 τέτοιες συλλογικότητες ή/και 
δραστηριότητες οι οποίες διαμορφώνουν τον πολιτιστικό χάρτη της Πρέβεζας.  

Σε ό,τι αφορά στους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις, οι κυριότεροι είναι:  

- Η «Θεοφάνειος Αίθουσα Τέχνης» - πρόκειται για κτίριο εντός του ιστορικού κέντρου της 
πόλης, το οποίο υπήρξε το πρώτο σχολείο, κτισμένο το 1836. Στην αίθουσα, 
δυναμικότητας 200 ατόμων, πραγματοποιούνται διαλέξεις, ημερίδες, μουσικές 
εκδηλώσεις, παιδικές παραστάσεις, ενώ παράλληλα λειτουργεί ο χειμερινός δημοτικός 
κινηματογράφος καθώς και η εβδομαδιαία προβολή της κινηματογραφικής λέσχης.  

- Το νέο Πολιτιστικό Κέντρο, πρώην κινηματογράφος «Όαση». Το, πρόσφατα 
ανακαινισμένο, κτίριο βρίσκεται στα όρια του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα. Από την αρχή 
του τρέχοντος έτους, οπότε και ξεκίνησε να λειτουργεί,  στο χώρο έχουν διεξαχθεί 
αξιόλογες εκδηλώσεις, όπως το Διεθνές Συμπόσιο για την Ιστορία της πόλης, το 
Σεμινάριο για την κλιματική αλλαγή, στο οποίο συμμετείχαν νέοι από αδελφοποιημένες 
με την Πρέβεζα ευρωπαϊκές πόλεις, η συναυλία της Καμεράτα – Ορχήστρα Φίλων της 
Μουσικής, το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου κ.α.  Η αίθουσα διαθέτει σύγχρονο 
εξοπλισμό που της επιτρέπει να φιλοξενεί αρκετά ενδιαφέρουσες παραστάσεις, όπως η, 
σε πραγματικό χρόνο, μετάδοση 

- Το Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης. Στην αίθουσα πραγματοποιούνται εβδομαδιαία 
διαλέξεις, ενώ ο χώρος προσφέρεται για συναυλίες χορωδιών, μουσικών συνόλων κ.α.  

της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, που 
πραγματοποιείται μέσω συστήματος δορυφορικής σύνδεσης (τις παραστάσεις οργανώνει 
το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο).  

- Η πρώην «Λαϊκή Αγορά». Στο κτίριο στεγάζεται το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – 
παράλληλα πραγματοποιούνται κυρίως εκθέσεις, μικρής κλίμακας εκδηλώσεις, το 
κυριακάτικο σχολείο μεταναστών, προβολές ταινιών κ.α. 

- Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου Ενιαίου Λυκείου, όπου πραγματοποιούνται 
θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις κ.λ.π. 

- Η Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο κέντρο της πόλης. 

Σε ό,τι αφορά στους υπαίθριους χώρους, εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στο Δημοτικό 
Κηποθέατρο, πλησίον του πρώην στρατοπέδου Σολωμού, στο κάστρο του Παντοκράτορα, στην 
Αρχαία Νικόπολη (Ωδείο, Στάδιο). Λειτουργεί επίσης ο Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος, 
δίπλα στο Κηποθέατρο. Παράλληλα, κατά τους θερινούς μήνες, αρκετές είναι οι εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται σε πλατείες, πλατώματα, δρόμους, μετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στην 
«παραδοσιακό» περίπατο των κατοίκων στην παραλία της πόλης (εκθέσεις ζωγραφικής και 
φωτογραφίας, έκθεση βιβλίου, συναυλίες κ.α.). 
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Εικ. 2 – Χρήσεις γης της πόλης της Πρέβεζας.  
Διακρίνεται το πύκνωμα της πόλης παράλληλα με το ανατολικό θαλάσσιο μέτωπο, από το κάστρο του Αγίου 
Ανδρέα έως το κάστρο της Μπούκας. Αυτό το πύκνωμα που συγκεντρώνει και τις περισσότερες κεντρικές 
λειτουργίες (διοίκηση, εμπόριο, υπηρεσίες) σχεδόν ταυτίζεται με το ιστορικό κέντρο. Το δυσανάλογα 
μεγάλο για τα μεγέθη της πόλης λιμάνι διακρίνεται στο ανατολικό αστικό θαλάσσιο μέτωπο του κάστρου 
Αγίου Ανδρέα, στις παρυφές του ιστορικού κέντρου.  
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Γ.5. Ελεύθεροι Χώροι – Πράσινο 

Η ίδια η δομή της πόλης με τον μέχρι πρόσφατα εγκλωβισμό του δομημένου χώρου στην εντός 
τειχών περιοχή, συμπύκνωσε τους κοινόχρηστους χώρους. Ακόμη και σήμερα, οι ελεύθεροι 
χώροι έχουν περισσότερο προκύψει ως τμήματα του αστικού ιστού μη αξιοποιήσιμα ή ως 
υπολείμματα του κυκλοφοριακού δικτύου, παρά επιλεχθεί και σχεδιαστεί μετά από συνολική 
εξέταση του δυναμικού της πόλης.  

Διακρίνονται οι εξής τύπου ελεύθερων δημόσιων χώρων:  

- πλατείες / πλατώματα και πεζόδρομοι 

- πάρκα / άλση 

- αρχαιολογικοί χώροι 

Σε ό,τι αφορά στις πλατείες της πόλης, η κυριότερη είναι η πλατεία Ανδρούτσου, στην παραλία 
της πόλης, στα όρια του ιστορικού κέντρου. Στον πεζόδρομο της παραλίας βρίσκεται επίσης η 
πλατεία Ελευθερίας, περισσότερο με τη μορφή φυτεμένης κυκλικής νησίδας, καθώς και ακόμη 
μια στο τέλος αυτού. Μέσα στο ιστορικό κέντρο βρίσκεται επίσης η πλατεία Σεφέρη.  

Εκεί όπου εστιάζεται κυρίως το πρόβλημα είναι στις περιοχές κατοικίας, από όπου απουσιάζουν 
σχεδόν παντελώς, με τους κατά τόπους αύλειους χώρους σχολείων και εκκλησιών να 
παραλαμβάνουν  τη χρήση πλατείας.  

Σχετικά με μεγάλης έκτασης χώρους πρασίνου, αποτυπώνεται ένας πυρήνας στο νότιο τμήμα 
της πόλης, που περιλαμβάνει το πάρκο της Κυανής Ακτής, μαζί με το παραλιακό τμήμα, μέχρι 
και το κηποθέατρο της πόλης και την παιδική χαρά. Εντός του οικισμού, στην περιοχή Ματζίρικα 
έχει διαμορφωθεί σε μικρό πάρκο το παλιό «Πυροβολικό», ενώ στο βόρειο τμήμα της πόλης, στα 
όρια του οικισμού υπάρχει μια ακόμη έκταση πρασίνου, στην οποία υπάρχει και παιδική χαρά, 
ενώ γειτνιάζει και με μια μικρή αθλητική εγκατάσταση. Περιμετρικά του οικισμού, έχει 
διαμορφωθεί σε πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο η παλιά τάφρος της πόλης, η οποία έχει 
παραλάβει υψηλή φύτευση. Η διαμόρφωση αναμένεται να φτάσει μέχρι και το κάστρο του Αγίου 
Γεωργίου.   

Αξιόλογο τμήμα του δημόσιου χώρου αποτελούν τα ιστορικά κάστρα της πόλης, που βρίσκονται 
σε διάφορες θέσεις του αστικού ιστού της. Η λειτουργία εν τούτοις στρατοπέδων σε δύο από τα 
κάστρα (στρατόπεδο Δούκα στο κάστρο Αγίου Ανδρέα, στρατόπεδο Αθανασιάδη στο κάστρο 
Αγίου Γεωργίου) όπως και σε θέση όπου βρισκόταν το πρώτο κάστρο της πόλης (στρατόπεδο 
Σολωμού στην Μπούκα) απέκλεισε την ουσιαστική ένταξη των χώρων αυτών στον ιστό της 
πόλης – σήμερα τα τρία στρατόπεδα παραμένουν ανενεργά. Η ενεργοποίηση των ιστορικών 
αυτών συνόλων είναι απαραίτητη ώστε να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο δημόσιο 
βίο της πόλης, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.   
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Εικ. 3 – Δημόσιοι ελεύθεροι χώροι μεγάλη κλίμακας. 
Το απόθεμα των μεγάλων δημόσιων χώρων της Πρέβεζας εντοπίζεται κυρίως σε δύο ενότητες: στο κάστρο 
του Αγίου Ανδρέα και το λιμάνι και στη ζώνη από τη Μπούκα μέχρι το κάστρο Αγίου Γεωργίου και τη «Κυανή 
Ακτή». 
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2.3.4. Κυκλοφοριακά στοιχεία 

Η Πρέβεζα οριοθετείται από τις δύο πλευρές της από τη θάλασσα, ενώ τις άλλες δύο πλευρές 
της όριζε, και σε μεγάλο βαθμό ορίζει ακόμη και σήμερα η παλαιά τάφρος της οχύρωσης της. 
Εντός αυτών των ορίων, την πόλη διχοτομεί ο άξονας της λεωφόρου Ειρήνης, με κατεύθυνση 
βορρά – νότου, οδηγώντας και στα δύο άκρα της στους άξονες εισόδου – εξόδου στην πόλη, 
βόρεια προς την Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων (και Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας δευτερευόντως) και 
νότια προς την υποθαλάσσια σήραγγα Πρέβεζας – Ακτίου και την Ε.Ο. Πρέβεζας – 
Ηγουμενίτσας. Υπάρχουν επίσης άξονες που παραλαμβάνουν σημαντικό φόρτο των 
μετακινήσεων και διασχίζουν εγκάρσια το πολεοδομικό συγκρότημα, δημιουργώντας ενότητες, 
διαχωρίζοντας γειτονιές, ορίζοντας υποπεριοχές.  

Τα βασικά μέσα μεταφοράς που απαντούν στην Πρέβεζα είναι το Ι.Χ. αυτοκίνητο, τα δίκυκλα 
μηχανοκίνητα, το ποδήλατο και σε πολύ μικρό βαθμό λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας. 
Στον πίνακα παρουσιάζεται η σύνθεση των μετακινήσεων σε σχέση σε διάφορες οδούς.  

 
 

Οδός 
 

Ι.Χ. 
 

ΤΑΧΙ 
 

Δίκυκλα 
 

Ποδήλατα 
 

Διαξονικά 
Φορτηγά 

 
Λοιπά 

Φορτηγά 

 
Λεωφορεία 

Λεωφ. Ειρήνης 68,3% 2,1% 21,3% 4,0% 3,3% 0,4% 0,6% 

Επτανήσου 67,0% 0,4% 20,3% 10,0% 0,8% 1,4% 0,0% 
Πολυτεχνείου 63,5% 1,6% 24,1% 9,7% 0,8% 0,3% 0,0% 
Ελ. Βενιζέλου 60,1% 5,1% 27,8% 6,3% 0,6% 0,0% 0,0% 

Σπηλιάδου 74,3% 3,4% 15,2% 2,1% 2,3% 2,3% 0,3% 

Γρ. Λαμπράκη 78,3% 3,6% 13,5% 0,6% 2,3% 1,3% 0,4% 
Αττιντανών 78,6% 1,5% 15,0% 1,3% 2,5% 1,1% 0,0% 
Π. Τσαλδάρη 62,8% 2,4% 29,0% 5,2% 0,0% 0,6% 0,0% 

Λεωφ. Ιωαννίνων 74,0% 3,1% 17,6% 2,0% 0,8% 1,6% 0,8% 

Πηγή: Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας «Το ποδήλατο στην πόλη» (Μάρτιος 2008), σελ. 34 - Εισήγηση Ευ. Καρεκλά – 
παρουσίαση στοιχείων Κυκλοφοριακής Μελέτης Δ. Πρέβεζας (Δεκέμβριος 2004) 

Η αστική συγκοινωνία στην πόλη είναι αρκετά ελλιπής – οι γραμμές λεωφορείων που 
λειτουργούν εξυπηρετούν πολύ μικρό ποσοστό των μετακινήσεων, ενώ παράλληλα η μικρή τους 
συχνότητα τελικά ωθεί στην χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Σε ό,τι αφορά στην κίνηση του 
ποδηλάτου, όπως διαπιστώνεται και από τα στοιχεία, η χρήση του πραγματοποιείται περισσότερο 
σε οδούς με μικρότερο φόρτο μετακινήσεων, καθώς απουσιάζει η υποδομή που θα καθιστούσε 
μια τέτοια μετακίνηση ασφαλή – την ίδια στιγμή, η πόλη διεκδικεί ποδηλατοδρόμους. Σήμερα οι 
ποδηλάτες χρησιμοποιούν για τις καθημερινές τους μετακινήσεις τους πεζοδρόμους, ενώ το 
τμήμα της περιμετρικής τάφρου, το οποίο έχει παραλάβει διαμορφώσεις για πεζούς και 
ποδήλατα, έχει περισσότερο τη μορφή χώρου αναψυχής. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια 
ανακατανομή των κινήσεων σε  ορισμένα και μόνο σημεία, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί το 
ποδήλατο στις καθημερινές μετακινήσεις.  

Το κυκλοφοριακό δίκτυο της πόλης γενικά χαρακτηρίζεται από κακή γεωμετρία, γεγονός που 
οφείλεται στην  άναρχη ανάπτυξή της και τον σχετικά ανοργάνωτο αστικό ιστό της. Επιπλέον, 
στην πλειοψηφία τους οι δρόμοι έχουν αρκετά μικρά πλάτη, ενώ τα πεζοδρόμια είναι ανεπαρκή 
έως και ανύπαρκτα. Το πλάτος των υφιστάμενων πεζοδρομίων στο εσωτερικό της πόλης 
σπανίως ξεπερνά το 1 μέτρο, επιφάνεια η οποία μειώνεται περαιτέρω λόγω της ύπαρξης σε 
αυτών διαφόρων τύπων εμποδίων, όπως φωτιστικά σώματα, πινακίδες, κλιμακοστάσια 
κατοικιών, φυτεύσεις κ.α., που τελικά στερούν από την ωφέλιμη επιφάνεια των πεζοδρομίων, 
κατάσταση η οποία επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο λόγω της στάθμευσης οχημάτων παρά το 
κράσπεδο και καθ΄όλο το μήκος των οδών, δυσχεραίνοντας την ελεύθερη κίνηση των πεζών, 
καθιστώντας τη συχνά μη ασφαλή, ειδικότερα για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, όπως 
ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με κινητικά προβλήματα κλπ.  
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Το ιστορικό κέντρο της πόλης περιλαμβάνει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου πεζοδρόμους – κυρίως το 
τμήμα του κέντρου που περικλείεται από τις οδούς Καρυωτάκη – 21ης Οκτωβρίου – Τσαλδάρη. 
Πρόκειται για μια επιλογή η οποία έχει σαφώς αναβαθμίσει την κεντρική αυτή περιοχή. 
Ταυτόχρονα, ένα δεύτερο, μικρότερο δίκτυο οργανώνεται στο τμήμα του κέντρου ανάμεσα στις 
οδούς 21ης Οκτωβρίου – Μπιζανίου – Λεωφόρο Ειρήνης – Καρυωτάκη, παραλαμβάνοντας 
μεγάλο κομμάτι της κίνησης των πεζών στους εμπορικούς δρόμους. Η οδός 21ης

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη στάθμευση, στην εντός τάφρου περιοχή υπάρχουν τρεις δημοτικοί 
χώροι οργανωμένης στάθμευσης – οι δύο από τους τρεις είναι εντός ή γειτνιάζουν με το 
ιστορικό κέντρο. Συγκεκριμένα:  

 Οκτωβρίου 
σήμερα λειτουργεί ως συλλεκτίρια οδός – είναι ο μόνος δρόμος του ιστορικού κέντρου στον 
οποίο επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων. Το μικρό πλάτος του δρόμου εν τούτοις, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι ουσιαστικά διακόπτει τη συνέχεια ενός ολοκληρωμένου δικτύου πεζοδρόμων 
(σε ότι αφορά το κέντρο της πόλης), ενισχύουν ουσιαστικά την πρόταση που ήδη συζητείται, 
της προοπτικής πεζοδρόμησης της οδού.  

- πλησίον την πλατείας Ανδρούτσου, το κεντρικό parking της πόλης, χωρητικότητας 300 
θέσεων 

- στη συμβολή των οδών 21ης

- στην λεωφόρο Ειρήνης, χωρητικότητας 25 - 30 θέσεων 

 Οκτωβρίου και Θεοφάνους, χωρητικότητας περίπου 60 
θέσεων 

Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός θέσεων προσφέρεται για στάθμευση παρά το κράσπεδο, εν 
τούτοις λόγω της ιδιομορφίας του οδικού δικτύου κάτι τέτοιο δεν καθίσταται  εφικτό σε αρκετά 
σημεία, με αποτέλεσμα να μην κατανέμονται ομοιόμορφα οι προσφερόμενες θέσεις.  

Να σημειωθεί, τέλος ότι στην εντός οικισμού έκταση της πόλης εντοπίζονται περιοχές που έχουν 
παραχωρηθεί άτυπα ως χώροι στάθμευσης, και ειδικότερα τους θερινούς μήνες, οπότε και οι 
ανάγκες εμφανίζονται αυξημένες, καταλαμβάνονται εξ ολοκλήρου και τείνουν να παγιωθούν ως 
τέτοιοι. Πρόκειται για το κάστρο του Αγίου Ανδρέα, το πρώην στρατόπεδο Σολωμού (θέση 
κάστρου Μπούκας) καθώς και το λιμάνι, τρεις περιοχές, βαρύνουσας σημασίας,  για τις οποίες 
σήμερα αναζητούνται λύσεις αξιοποίησης και ένταξης στην πόλη. Οι άτυποι αυτοί χώροι 
στάθμευσης είναι εντελώς ασύμβατοι με τα χαρακτηριστικά των δύο περιοχών και προκαλούν 
υποβάθμιση.  
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Εικ. 4 - Κυκλοφοριακή κατάσταση της πόλης.  
Η κυρίως πόλη της Πρέβεζας καλύπτεται από ένα λαβυρινθώδες μη λειτουργικό κυκλοφοριακό δίκτυο με 
εξαίρεση έναν κύριο άξονα από βορρά προς νότο. Το δίκτυο στο ιστορικό κέντρο είναι το ίδιο με αυτό της 
Οθωμανικής περιόδου, ενώ στα δυτικά, στις νέες επεκτάσεις ακολουθεί τα παλαιά αγροτικά μονοπάτια τα 
οποία διαχώριζαν αγροκτήματα. Τη δυτική ακτή της χερσονήσου, εκτός της πόλης διατρέχει η εθνική οδός 
Ακτίου-Πρέβεζας-Άρτας η οποία διέρχεται από την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου-Πρέβεζας. 
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3. Η πόλη και η ιστορία της 

3.1. Ιστορικό πλαίσιο  

Η ύπαρξη μεγάλου οικιστικού κέντρου στη βόρεια ακτή της εισόδου του Αμβρακικού κόλπου 
ανάγεται στα ρωμαϊκά χρόνια. Πρόκειται για τη Νικόπολη, μία οργανωμένη ρωμαϊκή αποικία,  η 
οποία ιδρύθηκε αμέσως μετά τη ναυμαχία του Ακτίου, το 31 π.Χ., λίγο βορειότερα από την 
Πρέβεζα. Η μεγάλη οχυρωμένη πόλη συρρικνώθηκε κατά τη βυζαντινή περίοδο και 
εγκαταλείφθηκε περί τον 10ο

Αργότερα, το οικιστικό κέντρο μετακινήθηκε νότια, επί του ακρωτηρίου το οποίο δεσπόζει στο 
στενό του Ακτίου. 

 μ.Χ. αιώνα.  

 
Από  Έως   
1477/78  1684 Α’ Οθωμανική περίοδος (Μωάμεθ Β΄Πορθητής, Βαγιαζήτ Β΄, 

Σουλεϊμάν  Μεγαλοπρεπής) 
1684  1701 Α’ Ενετική περίοδος 
1699/1701  1717/18 Β’  Οθωμανική περίοδος 
1717/18 1797 Β’ Ενετική κατοχή 
1797 1798 Γαλλική κατοχή 
1798 1800 Α΄ περίοδος Αλή Πασά 
1800 1807 Συμπολιτεία Ακρωτηρίου (Ρωσία και Τουρκία, Βοεβόδας Αβδουλάχ 

μπέης) 
1807 1820 Β’ περίοδος Αλή Πασά 
1820 1912 Γ’  Οθωμανική περίοδος 

Η πόλη της Πρέβεζας, κατά τους νεώτερους χρόνους και μετά τη διάλυση της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, χαρακτηρίζεται, όπως και μεγάλο τμήμα των παράκτιων ελληνικών πόλεων, από 
την εναλλασσόμενη κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Δημοκρατίας της 
Βενετίας. Η στρατηγική θέση της στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου καθιστούν την Πρέβεζα 
ναυτικό οχυρό με σημαντικό ρόλο στην κυριαρχία του Ιονίου Πελάγους και τις ενετοτουρκικές 
συγκρούσεις για αυτή.  

Το κύριο χαρακτηριστικό της πόλης, υπήρξε η ταύτιση της με τρία τουλάχιστον κάστρα, και 
αρκετά άλλα μικρότερα τα οποία αποτελούσαν σε διαφορετικές περιόδους ένα ενιαίο σύστημα 
οχυρώσεων.  

Ιδιόμορφη θέση στην τοπική ιστορία έχει η περίοδος του Αλή Πασά των Ιωαννίνων η οποία 
έληξε στο 1820. Η Πρέβεζα ενσωματώθηκε στο Ελληνικό κράτος μαζί με την Ήπειρο το 1912.  

Από την ιστορική πόλη της περιόδου 15ου-19ου αιώνα, σήμερα σώζονται σχεδόν ακέραια ως 
προς το περίγραμμα τους τα κάστρα του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Γεωργίου, το κάστρο του 
Παντοκράτορα, ο προμαχώνας της Βρυσούλας, το ίχνος της περιμετρικής τάφρου. Στον αστικό 
ιστό διασώζονται τα ίχνη της ρυμοτομίας της οθωμανικής περιόδου, στο κεντρικό τμήμα της 
πόλης.  

Στα βόρεια, τα ερείπια της ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής Νικόπολης, αποτελούν έναν μεγάλο 
αρχαιολογικό χώρο έκτασης 9.000 στρεμμάτων.  



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠ - ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                               Β’ Φάση Ιούνιος 2010 
 

 

18 
 

 

Εικ. 5 – Τα τρία κάστρα της Πρέβεζας στη σημερινή πόλη.  
Στα βορειοανατολικά το κάστρο Αγίου Ανδρέα, δίπλα στο ιστορικό κέντρο και το λιμάνι, διατηρείται σε 
μεγάλο βαθμό ως προς τις οχυρώσεις του. Στο εσωτερικό υπάρχουν νεώτερα κτίσμα στρατιωτικής χρήσης 
του 20ου

Στα νοτιοανατολικά, στην ακραία μύτη της χερσονήσου βρισκόταν το κάστρο Μπούκας το οποίο δεν σώζεται. 
Το περίγραμμα του διατηρείται στον σημερινό αστικό ιστό. Δυτικότερα στην ακτή, σώζεται σε καλή  
κατάσταση το κάστρο Αγίου Γεωργίου μέσα σε μία κατάφυτη ζώνη πρασίνου. Είναι το πλέον καλά 
διατηρημένο από τα τρία οχυρά.   

 αιώνα.  

Πηγή δορυφορικού υποβάθρου: Google Earth 2010.
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3.2. Τα κάστρα της Πρέβεζας 

3.2.1. Κάστρο στη θέση Μπούκα (Παλαιοσάραγα) 

 
Εικ. 6 – Κάστρο Μπούκας 
Πηγή δορυφορικού υποβάθρου: Google Earth 2010. 
 
Γεωγραφική θέση: Το κάστρο τοποθετείται στην είσοδο του Αμβρακικού, στην σημερινή θέση 
«Παλαιοσάραγα».  
Χρονολόγηση: Η κατασκευή του κάστρου φαίνεται ότι ξεκίνησε στα τέλη του 15ου αιώνα και 
ολοκληρώθηκε στις πρώτες δεκαετίες του 16ου

Ιστορικές περιγραφές-αναφορές: Οι ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι μία πρώτη οχύρωση της 
πόλης γίνεται, επί Βαγιαζήτ Β΄, το 1486/87 και το 1495 (αμυντική ετοιμασία ενάντια στα 
κατακτητικά σχέδια του Καρόλου Η΄ της Γαλλίας). Το 1530 επανοχυρώνεται το κάστρο, μετά 
την ανεπιτυχή επιχείρηση κατάκτησης της Πρέβεζας από τους Ενετούς (1500)

 αιώνα. Κατεδαφίστηκε το 1701.  

2

Η πρώτη (εικ.7), σε χαλκογραφία του  Lafreri  του 1570, με τίτλο ο «Κόλπος της Πρέβεζας», 
όπου απεικονίζεται το κάστρο χωρίς ίχνη οικισμού έξω από αυτό. 

. Δεν έχουμε 
σχεδόν καθόλου στοιχεία που να μας δίνουν την μορφή και το μέγεθος της οχύρωσης αυτής, 
αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι πρόκειται για την αρχική κατασκευαστική φάση του οχυρού στην 
θέση Μπούκα. Τρεις είναι οι απεικονίσεις  που έχουμε από αυτήν την περίοδο.  

                                                 
2 Γ. Βελένης, «Οι οχυρώσεις της Πρέβεζας και της Ευρύτερης Περιοχής. Η περίοδος από το 1495 έως την Συνθήκη του 
Κάρλοβιτς (1699). Απεικονίσεις της Πρέβεζας και της ευρύτερης περιοχής», Πρεβεζάνικα Χρονικά,τ.30, σ.6. 
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Εικ. 7 - Ο κόλπος της Πρέβεζας. Χαλκογραφία, Lafreri, 1570. 

 

Μία δεύτερη απεικόνιση του οχυρού, της ίδιας περιόδου (εικ.8), αποτελεί η χαλκογραφία του 
c.1540, η οποία αναπαριστά την ναυμαχία της Πρέβεζας, την 28η Σεπτεμβρίου 1538, κατά την 
οποία ο ναύαρχος Χαϊρεντίν πασάς Μπαρμπαρόσα καταναυμάχησε το συνασπισμένο δυτικό 
στόλο του αυτοκράτορα Καρόλου Ε΄, του πάπα Παύλου Γ΄ και των Ενετών.  

 
Εικ. 8 - Απεικόνιση της ναυμαχίας της Πρέβεζας της 28ης

 

 Σεπτεμβρίου 1538. Χαλκογραφία, Salamanca 
Antonio, c.1540. 

Η επόμενη απεικόνιση (εικ.9) του κάστρου βρίσκεται σε χαλκογραφία του 1605,  

 

η οποία ήταν 
συνημμένη στην αναφορά της επιχείρησης για την κατάληψη της Πρέβεζας με διαταγή του 
Μεγάλου Δούκα της Τοσκάνης με τις γαλέρες του τάγματος του Αγίου Στεφάνου, τον Μάιο του 
1605 (σύμφωνα με το δελτίο καταχώρησης του σχεδίου στο ASV).  
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Εικ. 9 - Το κάστρο της Πρέβεζας. Χαλκογραφία, 1605. Βενετία. Archivo di stato Senato. Dispacci 
Ambasciatori Firenze, F.xx, c 49. 

 

Το παραπάνω σχέδιο μαζί με τις πληροφορίες του σχετικού υπομνήματος  δίνει μία πολύ καθαρή 
εικόνα της μορφής του κάστρου αλλά και της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με 
το υπόμνημα διακρίνονται τα εξής3

 

: 

Α Κάστρο Πρέβεζας, όλο λιθόκτιστο με τρείς πύλες, δύο προς την ξηρά και μία προς την θάλασσα, 
βοηθητική. 

Β Τείχος ύψους 26 braccia, (15,08m.),  πάχους ψηλά 6 passi(10,44m.) και χαμηλά στο θεμέλιο 8 passi 
(13,92m.),  με διάδρομο γύρω, πλάτους 3,5 braccia (2,03m.)και parapetto ύψους 3 braccia (1,74m.) . 

C Tείχος που το χτυπά η θάλασσα, ύψους 10 braccia (5,8m.) και μήκους 120 braccia (69,6m.) 
D Μεγάλοι στρογγυλοί πύργοι, 8 τον αριθμό, με περίμετρο 36passi (62,64m., ακτίνα=9,97m.) έκαστος.  
E Κορτίνες (μεταπύργια) μεταξύ των μεγάλων πύργων, μήκους 40passi (69,6m.) η κάθε μία. 
F Τάφρος πλάτους 30passi (52,2m.) 
G Πλατεία μπροστά στην Πύλη, των 30passi (52,2m.)  
H Η «Μπανκέττα» γύρω, των 3-4passi (5,22-6,96m.) 
I Γέφυρα από ξύλινες τάβλες μήκους 30passi (52,2m.) και πλάτους 4passi (6,96m.) 
K Μεγάλος πύργος περικλειόμενος στην φορτέζα, κατασκευασμένος με «μέτωπα» (πολυγωνικός?) 

καλυμμένος με κωνική στέγη  (ως σκηνή), πιο χοντρός αλλά και πιο ψηλός από τους άλλους. 
L Μεγάλος πύργος μισοστεγασμένος απ’ όπου με καλυμμένη σκάλα κατέρχεται κανείς χαμηλά. 
Μ Σκάλες στο πάχος του τείχους, πλάτους 3 passi (5,22m.) 
N Tζαμί των Τούρκων 
Ο Κατάλυμα πολεμιστών-ασκητών του Ισλάμ, στο εσωτερικό. 
P Κατάλυμα πολεμιστών-ασκητών του Ισλάμ, όπου τα πληρώματα των γαλερών έκαναν έφοδο  
Q Πηγή (κρήνη) 
R Πηγάδι 
S Χωριό των 300 περίπου κατοικιών, κοντά στις οποίες οι Τούρκοι επιτέθηκαν στους Χριστιανούς. 
Τ Γαλέρα που καίγεται 
U Πλοίο που ναυλώθηκε για να μεταφέρει το πυροβολικό 
V Απόβαση (που έγινε) μακριά από την φορτέζα 2,5μίλια 

 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συνολική έκταση του κάστρου ήταν γύρω στα 4,3 
στρέμματα, ενώ για πρώτη φορά εμφανίζεται οικισμός κοντά σε αυτό.  
 

Μία αντίστοιχη απεικόνιση (εικ.10), πιο παραστατική και πιο σαφή,  είναι η χαλκογραφία του 
1701 από τον Fontana Fulvio με τίτλο “Presa della Prevesa”, «Η κατάληψη της Πρέβεζας από 
τους Ιππότες του Αγίου Στεφάνου την 3η

                                                 
3 Γ.Βελένης, Το Κάστρο του Παντοκράτορα, Ερευνητικό πρόγραμμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων για το Δήμο Πρέβεζας, 1995. 

 Μαΐου 1605». Παρατηρούμε μία σαφή συσχέτιση 
ανάμεσα σε αυτήν και την προηγούμενη απεικόνιση. Εντοπίζονται μόνο κάποιες μικροδιαφορές 
στην δομή του οχυρού. Μία από τις σημαντικότερες διαφορές είναι η προσθήκη ενός ισχυρού 
πύργου με επάλξεις στην εσωτερική γωνία προς τον Αμβρακικό κόλπο.  
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Εικ. 10 - Η κατάληψη της Πρέβεζας από τους Ιππότες του Αγίου Στεφάνου, την 3η Μαΐου 1605. 
Χαλκογραφία. Fontana Fulvio, I pregi della Toscana nell' imprese piu segnalate de' cavalieri di Santo 
Stefano, Firenze, 1701, p. 121. 

 
Η επόμενη απεικόνιση (εικ.11) προέρχεται από μία χαλκογραφία του c.1650 άγνωστου 
καλλιτέχνη με τίτλο «Περιγραφή των επιθέσεων στην Πρέβεζα».  

 
Εικ. 11 - Περιγραφή των επιθέσεων στην Πρέβεζα. Description des attaques de Previsa, c.1650.  

 
Το κάστρο φαίνεται στο ίδιο σημείο με τον ίδιο σε γενικές γραμμές σχηματισμό και την ίδια 
κάτοψη. Δεν φαίνεται να υπάρχει ο εσωτερικός διαχωρισμός. 

Από την επόμενη ιστορική περίοδο (α΄Ενετική Περίοδος) έχουμε πολλά στοιχεία για το οχυρό 
από τις αρχειακές πηγές της Βενετίας και διάφορες εκδόσεις γεωγράφων της εποχής, με αρκετό 
υλικό σε κείμενα και σχέδια.  

Είναι λοιπόν, σαφές τόσο από τις παραπάνω χαλκογραφίες όσο και από τις περιγραφές της 
πολιορκίας και κατάληψης της Πρέβεζας από τον Morosini, ότι το 1684 υπήρχε σημαντικό 
ισχυρό κάστρο ακριβώς στο στόμιο του Αμβρακικού. Την κατάσταση την συγκεκριμένη χρονιά 
παρουσιάζει η χαλκογραφία του  Longhi Giuseppe με τίτλο «Η κατάληψη της Πρέβεζας και της 
Ακαρνανίας, το 1684, από τους Ενετούς»  (εικ.12). Το σχήμα του κάστρου φαίνεται σχεδόν 
τετράγωνο, έχουν αναπτυχθεί αρκετά κτίσματα στο εσωτερικό και δεν εμφανίζεται καθόλου η 
τάφρος του κάστρου.  
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Εικ. 12 - Η κατάληψη της Πρέβεζας και της Ακαρνανίας, το 1684, από τους Ενετούς. Χαλκογραφία, Longhi 
Giuseppe, 1864. 

Από την επίθεση των ενετικών δυνάμεων του Morosini στο κάστρο της Πρέβεζας, υπάρχει άλλη 
μία απεικόνιση σε σχέδιο με μελάνι, επιχρωματισμένο, άγνωστου καλλιτέχνη, το οποίο είναι 
αρκετά παραστατικό (εικ.13). Σε αυτήν την απεικόνιση εμφανίζονται επτά πύργοι,  ενώ ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχει ο μεγάλος αριθμός  των σπιτιών που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Η τάφρος προς 
την ξηρά και εδώ δεν υπάρχει, ενώ προς την θάλασσα, το σχήμα του περιβόλου ακολουθεί σε 
γενικές γραμμές το σχήμα της ακτογραμμής. Επιπρόσθετα, στο εξωτερικό του κάστρου 
διακρίνονται ένα κτίσμα με την ένδειξη «λουτρό» και είναι πλέον αρκετά σαφής η σταδιακή 
ανάπτυξη του οικισμού στα βόρεια του κάστρου –δεξιά της εικόνας-.  

 
Εικ. 13 - Το κάστρο της Πρέβεζας κατά την επίθεση των ενετικών δυνάμεων του Μorosini, τον Σεπτέμβριο 
του 1684. Σχέδιο με μελάνι, επιχρωματισμένο, αγνώστου, 1687-1688. Συλλογή Βιβλιοθήκης Querini 
Stampalia, Βενετία. 

Στο οχυρό αυτό, ο Morosini έκανε διάφορες προσθήκες και αλλαγές προκειμένου να 
προσαρμοστεί στα αμυντικά και επιθετικά δεδομένα της νέας εποχής. Αυτήν την περίοδο, το 
κάστρο λειτουργούσε ως βάση της στρατιωτικής διοίκησης και της φρουράς της πόλης ενώ ο 
οικισμός αναπτυσσόταν παράπλευρα κατά μήκος της παραλίας και προς το εσωτερικό του 
κόλπου.  

Οι πληροφορίες, σε εικόνα, που συλλέγουμε από αυτήν την περίοδο προέρχονται κατά κύριο 
λόγο από τον γνωστό χαρτογράφο της εποχής Vincenzo Maria Coronelli  και καλύπτουν την 
χρονική περίοδο 1687-1691. 

Στον χάρτη της εικ.14 εμφανίζονται για πρώτη φορά δύο οχυρά, ένα μεγάλο, το οποίο έχει 
αρκετές ομοιότητες με το κάστρο που αναφέρεται στο αμέσως προηγούμενο σχέδιο και που εδώ 
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ονομάζεται «Πόλη της Πρέβεζας» (1) και ένα δεύτερο, μικρότερο οχυρό το οποίο ονομάζεται 
«Κάστρο της Πρέβεζας» (2).  

 
Εικ. 14 - Η Πρέβεζα και οι γειτονικές πόλεις κατά την εκστρατεία των Ενετικών δυνάμεων το 1684 (τμήμα). 
Χαλκογραφία, Rossi Giovanni Giacomo de, 1687. 

Στις επόμενες απεικονίσεις του Coronelli μπορούμε να παρακολουθήσουμε με αρκετή σαφήνεια 
η εξέλιξη των τελευταίων φάσεων του οχυρού. Στο πρώτο σχέδιο (εικ.15) το οχυρό βρίσκεται 
σε μία μορφή πιο απλή σε σχέση με τα επόμενα, τα οποία φαίνεται σε γενικές γραμμές να 
απεικονίζουν την ίδια και τελευταία κατασκευαστική φάση του κάστρου της Μπούκας.  

Στο σχέδιο της εικ.15 απεικονίζεται ένα κλειστό οχυρό αποτελούμενο από 7 συνολικά πύργους 
με ημικυκλική περιτείχιση προς την μεριά του στενού περάσματος στον κόλπο ακολουθώντας 
την ακτογραμμή. Εσωτερικά διακρίνονται κάποια κτίσματα, ενώ το οχυρό προστατεύεται από 
τείχος (;) προς την μεριά της ξηράς. Και σε αυτήν την απεικόνιση δεν υπάρχει τάφρος. Έξω από 
το εξωτερικό τείχος, και κυρίως προς τα βόρεια, φαίνεται πάλι η ανάπτυξη του μικρού οικισμού.  

 
Εικ. 15 - Χάρτης της Πρέβεζας με το κάστρο της Μπούκας. Χαλκογραφία, Coronelli Vincenzo Maria, 1690. 

Οι επόμενοι χάρτες του Coronelli απεικονίζουν την τελική κατασκευαστική φάση του οχυρού με 
αρκετές λεπτομέρειες και ως προς την θέση αλλά και ως προς την εσωτερική του διάρθρωση. 
Στον αμέσως επόμενο χάρτη (εικ.16), το κύριο σώμα του οχυρού παραμένει το ίδιο ενώ 
φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποιες επεμβάσεις στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του, από την μεριά 
της ξηράς. Φαίνεται η διαμόρφωση μίας τάφρου προστασίας, με ιδιαίτερα περίπλοκη κάτοψης, 
ώστε να υπηρετεί στο έπακρον τις πολεμικές εξελίξεις της εποχής.    
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Εικ. 16 - “Fortezze Della Preuesa, e Santa Maura”.  Χαλκογραφία,  Coronelli Vincenzo Maria, 1687. (τμήμα) 
 

Στα επόμενα σχέδια του φαίνονται, με σαφή τρόπο και αρκετή λεπτομέρεια, η κάτοψη του 
οχυρού (εικ. 17,18,19,20). Σε σχέση με τα προηγούμενα σχέδια, έχει προστεθεί ένας ισχυρός 
εσωτερικός πύργος, μεγαλύτερος σε μέγεθος από τους περιμετρικούς εξωτερικούς. Ο πύργος 
αυτός έχει το ίδιο κέντρο χάραξης με το κέντρο του τμήματος κύκλου που ορίζει το τοξοειδές 
όριο του οχυρού προς την μεριά της θάλασσας. Διακρίνονται επίσης περισσότερες λεπτομέρειες 
από τα εσωτερικά κτίσματα, από την διαμόρφωση της τάφρου, καθώς και από τους εξωτερικούς 
τειχους που περιβάλλουν και προστατεύουν το οχυρό.  Φαίνεται ξεκάθαρα πια, η ύπαρξη ενός 
οικισμού στα βόρεια του οχυρού, ο οποίος αναπτύσσεται παράλληλα με την ακτογραμμή. Τα 
κτίσματα αναπτύσσονται εκατέρωθεν ενός «δρόμου». Στην ευρύτερη περιοχή διακρίνονται τρεις 
αυτόνομοι πύργοι, σε ίση σχεδόν απόσταση από το οχυρό (300-400μ.): ο πύργος Benzon, στο 
τέλος σχεδόν του οικισμού, προς βορρά, ο Sagredo στην ενδοχώρα και ο Garzoni κοντά στα 
παράλια του Ιονίου (εικ.18).  

 
Εικ. 17 - Χάρτης του κόλπου της Πρέβεζας και του Αμβρακικού, με λεπτομέρεια του κάστρου της Μπούκας. 
Χαλκογραφία,  Coronelli Vincenzo Maria, 1687. (τμήμα) 

 
Εικ. 18 - “Fortezza della Prevesa”. Χαλκογραφία, Coronelli Vincenzo Maria, 1687. (τμήμα) 
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Εικ. 19 - “La Prevesa”. Χαλκογραφία, Coronelli Vincenzo Maria, 1690. 

 
Εικ. 20 - “Fort della Prevesa”. Χαλκογραφία, Α. Locatelli, 1691.  

Από τα παραπάνω σχέδια και με βάση την κλίμακα που υπάρχει, διαπιστώνουμε ότι το συνολική 
έκταση του οχυρού είναι γύρω στα 12,5 στρέμματα, καθένας από τους μικρούς κυκλικούς 
πύργους έχει διάμετρο γύρω στα 11μ., ενώ ο μεγάλος 17μ. και τα μεταπύργια κυμαίνονται στα 
20-30μ.   

Σε σχέση με την σημερινή κατάσταση, μπορούμε να ταυτίσουμε τον μοναδικό δρόμο του 
οικισμού με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως και το ποτάμι με την οδό Καρυωτάκη.  

Η ίδια σε γενικές γραμμές κατάσταση, πιο αφηρημένα, απεικονίζεται στην χαλκογραφία του 
Lokatelli, του 1691. (εικ.21) 

 
Εικ. 21 - “La Fortezze della Prevesa e S. Maura”. Χαλκογραφία, A. Locatelli, 1691. (τμήμα) 

Ένας άλλος χειρόγραφος χάρτης που βρέθηκε στα ASB με τίτλο «Σχεδιάγραμμα της Φορτέτζας 
της Πρέβεζας» συμπίπτει αρκετά με τον χάρτη του Coronelli της εικ.22. Δίνει ακριβώς τις ίδιες 
πληροφορίες για τις ίδιες θέσεις. 
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Εικ. 22 - Σχεδιάγραμμα του κάστρου της 
Μπούκας από τα αρχεία της Βενετίας. Από την 
μελέτη «Το κάστρο του Παντοκράτορα», 
Γ.Βελένης, πιν.9. 

Υπόμνημα χάρτη 
1. Λόφος Μεχμέτ Αφέντη 
2. Πηγάδι 
3. Πυργίσκος Gargoni 
4. Κατωφέρεια του εδάφους 
5. Πηγάδι 
6. Τούρκικο λουτρό κατεστραμμένο 
7. Υπολείμματα της εκκλησίας Αγίου Νικολάου 
8. Κατεστραμμένες κατοικίες 
9. Πυργίσκος Sagredo 
10. Πηγάδι 
11. Υψηλή εξοχή 
12. Κατεστραμμένο προάστιο 
13. Πυργίσκος  Benzon 
14. Ρυάκι νερού 
15. Στόμιο κόλπου Άρτας 
 

Στα τελευταία παραπάνω λοιπόν σχέδια φαίνεται η τελική κατάσταση του κάστρου της Μπούκας.  

Το κάστρο στην συνέχεια, το 1701, κατεδαφίζεται στο σύνολό του, έτσι όπως όριζε η 
συνθήκη του Κάρλοβιτς (1699). Η παράδοση του κάστρου, αφού όμως αυτό κατεδαφιζόταν, 
ήταν μεταξύ άλλων, ένας από τους όρους της συγκεκριμένης συνθήκης, με την οποία έληξε 
τελικά ο 16χρονος πόλεμος μεταξύ Τούρκων και ευρωπαϊκών συμμαχικών δυνάμεων.     

Στην συνέχεια, στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Αλή Πασάς έχτισε στην ίδια θέση ανάκτορα 
(σεράγια) και χαμάμ στην ιαματική πηγή, γι’ αυτό ονομάστηκε η θέση  «Παλαιοσάραγα». Τα 
ανάκτορα πυρπολήθηκαν κατά τα γεγονότα κατατρόπωσης του Αλή Πασά το 1820 και 
προφανώς καταστράφηκε ότι είχε διασωθεί από το παλιό οχυρό. Ενισχύθηκε όμως το 
πυροβολείο που υπήρχε σε αυτήν την θέση πάνω στην παραλία4

Το 1913, στην θέση του κάστρου υπήρχε πυροβολείο «Παλαιοσάραγα» και δύο στρατώνες.

. 
5

Έπειτα, εγκαταστάθηκε η στρατιωτική «Βάση», αργότερα ονομαζόμενη στρατόπεδο Σολομού, η 
οποία απεικονίζεται ήδη σε φωτογραφίες του 1935. Στην εικ.23 φαίνεται σε πρώτο πλάνο η 
περίφραξη του χώρου και στο βάθος δεξιά οι κατοικίες των στρατιωτικών. 

  

 
Εικ. 23 - Περίφραξη στρατοπέδου Σολωμού, 
1935. 

 
Εικ. 24- Αεροφωτογραφία στρατοπέδου 
στην θέση Μπούκα, 1965.  

Στην παραπάνω αεροφωτογραφία του 1965 (εικ.24) φαίνεται η εσωτερική διάρθρωση του 

                                                 
4 Γ. Βελένης, «Οι οχυρώσεις της Πρέβεζας και της Ευρύτερης Περιοχής. Η περίοδος από το 1495 έως την Συνθήκη του 
Κάρλοβιτς (1699). Απεικονίσεις της Πρέβεζας και της ευρύτερης περιοχής», Πρεβεζ.Χρονικά, τ.30, σ.6. 
5 Τρ. Ευαγγελίδης,  Νέα Ελλάς,  Αθήνα 1913, σ. 189-190. 
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στρατοπέδου του Σολωμού. Οι εγκαταστάσεις του στρατοπέδου τροποποιούνταν ανάλογα με τις 
ανάγκες. Ο χώρος αρκετά πρόσφατα έπαψε να λειτουργεί ως στρατόπεδο.  

Σημερινή κατάσταση: Δεν υπάρχει κανένα ίχνος από το κάστρο της Μπούκας. Πιθανότατα 
κάποια επιφανειακά ίχνη τείχους κοντά στην παραλία να αποτελούν τμήματα αυτού, αλλά δεν 
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι αν δεν προηγηθεί κάποια έρευνα – ανασκαφή σε αυτά.   

Μετά την αποχώρηση του στρατού, ο χώρος του στρατοπέδου είναι εγκαταλελειμμένος πλην 
των στρατιωτικών κατοικιών.  

Στην περιοχή υπάρχει επίσης το κτίριο των ιαματικών λουτρών το οποίο λειτουργεί 
περιστασιακά με αρκετά μεγάλη αναλογικά επισκεψιμότητα.  

Στην συνέχεια παραθέτουμε τον χάρτη της σύγχρονης πόλης της Πρέβεζας (εικ.25) πάνω στον 
οποίο προβάλλεται το σχέδιο του κάστρου της Μπούκας αλλά και του οικισμού την περίοδο 
1690 –σύμφωνα με τον χάρτη του Coronelli.  

 

 
 
Εικ. 25 - Πιθανή θέση του κάστρου της Μπούκας σε σχέση με τον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό. 
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3.2.2. Κάστρο Αγίου Ανδρέα (Ιτς Καλέ, Πλατάνου, Ριζόκαστρο) 

 

Εικ. 26 – Κάστρο Αγίου Ανδρέα 
Πηγή δορυφορικού υποβάθρου: Google Earth 2010. 
 

Γεωγραφική θέση: Στο βόρειο όριο του ιστορικού κέντρου της πόλης, στο ύψος του νέου 
λιμανιού.  

Χρονολόγηση: Η πρώτη κατασκευαστική φάση του οχυρού τοποθετείται στα 1714-1717.  
Πρόκειται όμως για ένα οχυρό το οποίο υπέστη αλλαγές και τροποποιήσεις. 

Ιστορικές περιγραφές-αναφορές: Φαίνεται ότι στο διάστημα μετά τη συνθήκη του Κάρλοβιτς 
και την καταστροφή του κάστρου της Μπούκας και έως το 1797, εποχή που διαλύεται η 
Βενετική Δημοκρατία, δεν έγιναν σημαντικά οχυρωματικά έργα στην Πρέβεζα.6

Παρόλ’ αυτά,  σύμφωνα με τον Ι. Δημαράτο, υπάρχει μία αναφορά από τον Coronelli, όπου 
περιγράφει την κατάσταση της Πρέβεζας κατά την παράδοσή της στους Βενετούς (1718). 
Επίσης, υπάρχει στον γνωστό του Άτλαντα το διάγραμμα του εσωτερικού κάστρου της Πρέβεζας 
που ονομαζόταν του Αγίου Ανδρέα (?)

 Οι πληροφορίες 
είναι ελάχιστες και αρκετά συγκεχυμένες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μία σαφής εικόνα της 
κατάστασης. 

7

Αποκαλυπτικό πάντως είναι το επιχρωματισμένο σχέδιο με μελάνι με τίτλο “Plan de Preveza, 
Avec Le Campement et L Attaque”, αγνώστου δημιουργού, το οποίο παρουσιάζει την κατάληψη 
της Πρέβεζας από τις ενετικές δυνάμεις του Schulenburg, τον Οκτώβριο του 1717. (εικ.27) 

. 

                                                 
6 Γ. Βελένης, «Οι οχυρώσεις της Πρέβεζας και της Ευρύτερης Περιοχής. Η περίοδος από το 1495 έως την Συνθήκη του 
Κάρλοβιτς (1699). Απεικονίσεις της Πρέβεζας και της ευρύτερης περιοχής», Πρεβεζάνικα Χρονικά, τ.30, σ.28 
7  Ο.π., σ.28 
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Εικ. 27 - Η κατάληψη της Πρέβεζας από τις ενετικές δυνάμεις του Schulenburg , τον Οκτώβριο του 1717. 
“Plan de Prevesa, Avec Le Campement et L’Attaque”. Σχέδιο με μελάνι επιχρωματισμένο.  

 
Α Πλατεία (οχυρωμένη θέση) της Πρέβεζας G Οι 800 άνδρες οπλισμένοι 
Β Στόλος με γαλέρες, γαλεώττες και πλοία H Η τοποθεσία της απόβασης 
C Στρατοπέδευση πάνω στον δρόμο της Άρτας I Γαλεώττες, τις οποίες ήθελαν να πάρουν οι Τούρκοι 

κατά το πέρασμά τους  
D Στρατοπέδευση κοντά στην παλιά Πρέβεζα Κ Οι «προσεγγίσεις» 
E Μονοπάτι απ΄ όπου διέφυγε ένα τμήμα του 

στρατεύματος 
L Δίοδος που καταλήφθηκε από ένα απόσπασμα 

στρατού των Σκλαβούνων και των Ελλήνων 
F Θέση των Σκλαβούνων (μισθοφόροι των Βενετών)  

μέσα στα σπίτια Ψαράδων 
  

 
Υπόμνημα χάρτη 
 

Για πρώτη φορά, στο παραπάνω σχέδιο, απεικονίζεται ένα οχυρό με τετράγωνη κάτοψη και 
τέσσερις προμαχώνες στις γωνίες του. Το οχυρό αυτό βρίσκεται βόρεια του ρέματος της πόλης 
και τοποθετείται παράλληλα στην ακτογραμμή. Οπότε πρόκειται για ένα διαφορετικό οχυρό από 
αυτό της Μπούκας. Άλλωστε με το σημείο D ορίζεται στο υπόμνημα η «παλιά Πρέβεζα» άρα και 
η θέση του οχυρού της Μπούκας. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο οχυρό βρίσκεται 
στην θέση που σήμερα βρίσκεται το κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Πρόκειται δηλαδή για την αρχική 
φάση κατασκευής του κάστρου του Αγίου Ανδρέα που φαίνεται ότι υπήρχε ήδη από το 1717.  

Το επόμενο σχέδιο (εικ.28) χρονολογείται στον 18ου

Στο σχέδιο εμφανίζεται ένα τετράπλευρο οχυρό, παράλληλα τοποθετημένο και πλησίον της 
ακτογραμμής. Στις γωνίες του εξέχουν πολυγωνικοί πύργοι-προμαχώνες, δύο διαφορετικών 
τυπολογιών. Οι δύο που βρίσκονται προς την θάλασσα έχουν την ίδια τυπολογία, είναι 
μεγαλύτεροι και έχουν περισσότερες πλευρές. Εμφανίζονται δύο πύλες, μία προς την θάλασσα 
και μία στην δεξιά πλευρά του σχεδίου (βόρεια). Με την ένδειξη Α παρουσιάζονται τα ορύγματα, 
ενώ παρατηρούμε ότι στο εσωτερικό του οχυρού βρίσκονται δύο κτίσματα. 

 αιώνα. Η αυθεντική του μορφή είναι ένα 
σχεδιάγραμμα σε χαρτί με πένα και ακουαρέλα. Απεικονίζει την ακτή της παραλίας μπροστά από 
το στόμιο του Αμβρακικού, την οποία ονομάζει «Κανάλι της Πρέβεζας». Υπάρχει επίσης η 
επεξήγηση των ενδείξεων Α.Α.Α., οι οποίες σε μετάφραση λένε: «Αποκοπές ορύγματα 
διευθετημένα εκ νέου, πέραν του ότι η τάφρος διευρύνθηκε κατά 3 βήματα βενετικά (5,22μ..)».  
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Εικ. 28 - Σχεδιάγραμμα του κάστρου της Πρέβεζας, 18ος

Της ίδιας χρονικής περιόδου είναι το παρακάτω σχέδιο (εικ.29), με τίτλο «σχεδιάγραμμα του 
κάστρου της Πρέβεζας». Το σχέδιο απεικονίζει ένα τετράπλευρο οχυρό στο οποίο προτείνονται 
κάποιες μετατροπές, προφανώς για την καλύτερη αμυντική του ικανότητα. Το οχυρό είναι 
ορθογώνιο τοποθετημένο παράλληλα στην ακτογραμμή με δύο πύργους-προμαχώνες προς την 
μεριά της θάλασσας. Σε αυτήν την μεριά εντοπίζεται και η είσοδος στο οχυρό με μία μικρή 
κατασκευή που προεξέχει από τον κύριο όγκο των τειχών. Σε αυτήν την μεριά και κάθετα προς 
την ακτογραμμή εμφανίζονται τρεις σειρές από τείχη. Στο εσωτερικό του οχυρού διακρίνονται 
κάποια ορθογώνια κτίσματα. Οι μετατροπές που προτείνονται φαίνεται να τροποποιούν την 
μορφή του τετράπλευρου οχυρού σε ένα πιο περίπλοκο και μικρότερο από το αρχικό σχήμα. 
Στην πάνω δεξιά γωνία του σχεδίου εικονίζεται η τομή Α-Β, όπου διακρίνουμε το κεκλιμένο 
τείχος του οχυρού, την τάφρο και το αντέρεισμα αυτής. 

 αιώνας,  αρχεία της Βενετίας. Από τη μελέτη «Το 
κάστρο του Παντοκράτορα», Γ. Βελένης, πίν. 12.  

 

  
Εικ. 29 - Σχεδιάγραμμα του κάστρου της Πρέβεζας, 18ος

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι και τα δύο παραπάνω σχέδια αναφέρονται στο ίδιο οχυρό. Αυτό 
αποδεικνύει η θέση τους σε σχέση με την ακτογραμμή, η ομοιότητες στους δύο πύργους-
προμαχώνες προς την θάλασσα, η αντιστοιχία της πύλης προς την πλευρά της θάλασσας και η 

 αιώνας,  αρχεία της Βενετίας. Από τη μελέτη «Το 
κάστρο του Παντοκράτορα», Γ. Βελένης, πίν. 13. 
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καταχώρηση τους με στον ίδιο «φάκελο μητρώου» στα αρχεία της Βενετίας.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, τα δύο τελευταία σχέδια αποτελούν την πρώτη 
κατασκευαστική, ή κατασκευαστικές φάσεις, του κάστρου του Αγίου Ανδρέα και χρονολογούνται 
τον 18ο

Γραπτά κείμενα σχετικά με την οχύρωση της πόλης και γενικότερα για την άμυνά της 
εμφανίζονται πάλι από τις περιγραφές των γεγονότων της καταστροφής της Πρέβεζας του 1798. 
Γίνεται λοιπόν σαφής αναφορά για οχύρωμα και τάφρο του οχυρώματος, μέσα στο οποίο 
συμπτύχθηκαν οι Γάλλοι, το οποίο αναφέρεται και ως κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Επίσης γίνεται 
αναφορά για το «βενετσιάνικο» κάστρο της Πρέβεζας. Τέλος, από τις περιγραφές προκύπτει ότι 
δεν υπήρχαν τότε το κάστρο του Αγίου Γεωργίου και το κάστρο του Παντοκράτορα καθώς δεν 
αναφέρεται τίποτα σχετικό. 

 αιώνα.  

Συμπερασματικά, το κάστρο του Αγίου Ανδρέα χτίστηκε κάποια στιγμή στις αρχές του 17ου

Οι επόμενες φάσεις επισκευών-τροποποήσεων του κάστρου γίνονται με την β΄ Οθωμανική 
περίοδο, μετά όμως το 1807, όπου πλέον η Πρέβεζα περνά στην απόλυτη κυριαρχία του Αλή 
Πασά.  

  
αιώνα επισκευάστηκε και δέχτηκε τροποποιήσεις από τους Βενετούς κατά την διάρκεια της β΄ 
ενετικής κατοχής.  

Πράγματι η γκραβούρα του Grasset de Saint Sauver του 1800 περίπου (εικ.30), δεν δείχνει την 
ύπαρξη οχυρωματικών έργων στην πόλη.   

 
Εικ. 30- Άποψη της Πρέβεζας και του λιμανιού. Χαλκογραφία. Grasset de Saint Sauveur, Andre, Voyage 
Historique, Litteraire et Pittoresque dans les iles et possessions ci-devant Venitiennes du Levant. 
Planches, Paris 1800, Tom. IV. 

Η επεμβάσεις επί Αλή Πασά στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα,  πλαισιώνονται και από μία σειρά 
άλλων οχυρωματικών έργων, τα οποία θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούν επιγραμματικά καθώς 
σχετίζονται άμεσα με το κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Επίσης οφείλουμε να αναφέρουμε ότι τα 
παρακάτω οχυρωματικά έργα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν υπό τις συμβουλές και υποδείξεις 
Γάλλων στρατιωτικών αξιωματούχων ειδικευμένων σε τέτοιου είδους οχυρωματικά έργα.  

Πέρα λοιπόν των επεμβάσεων στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα, ο Αλή Πασάς, α) κατασκεύασε 
τείχος προστασίας στην πόλη, προς την μεριά της ξηράς, με βαθειά τάφρο, β) κατασκεύασε νέο 
οχυρό στην νότια απόληξη του τείχους, το οχυρό του Αγίου Γεωργίου, γ) κατασκεύασε δεύτερο 
οχυρό στο ακρωτήριο του Παντοκράτορα, ε) κατασκεύασε λαμπρό ανάκτορο πάνω στα ερείπια 
του παλαιού κάστρου της Μπούκας, στη θέση Παλαιοσάραγα και ε) κατασκεύασε τρίτο οχυρό 
απέναντι από την παραπάνω θέση, στην ακτή της Αιτωλοακαρνανίας, το κάστρο του 
Ακτίου(1819). 
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Στην συνέχεια παραθέτουμε τμήμα χάρτη του 1835, όπου αποτυπώνεται  το σχήμα του κάστρου 
(εικ.31). Παρατηρούμε ότι διατηρείται το τετράγωνο σχήμα του αρχικού κάστρου με τους 
τέσσερις προμαχώνες, μόνο που ενσωματώνεται μικρή προέκτασή του προς την μεριά της 
θάλασσας. Με την προέκταση αυτή, το κάστρο έρχεται σε απόλυτη επαφή με το θαλάσσιο 
μέτωπο. Στο εσωτερικό διακρίνονται δύο κτίσματα.  

 

 
Εικ. 31- Απεικόνιση του κάστρου του Αγ.Ανδρέα σε λιθογραφία (τμήμα). Leake William Martin, Travels in 
Northern Greece, volume IV, London 1835, p. 42. 

 
Μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια (γ΄ Οθωμανική Περίοδος), φαίνεται πως έγιναν κάποιες νέες 
τροποποιήσεις. Στον παρακάτω χάρτη, ο οποίος παρουσιάζει την κατάσταση το 1864, το κάστρο 
πλέον έχει χάσει την τετράγωνη μορφή του και είναι πλέον παραλληλόγραμμο με την μακριά 
πλευρά παράλληλη στο θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο το οριοθετεί προς την ανατολική πλευρά. 
Διακρίνονται 6 προμαχώνες (πιθανότατα και 5), δύο πύλες και την τάφρο περιμετρικά του 
κάστρου. Στο εσωτερικό φαίνονται διάφορα κτίσματα, ανάμεσα στα οποία το τζαμί, με την 
ένδειξη “minaret”.  Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη της Άρτας Σεραφείμ Βυζάντιο στην θέση του 
τζαμιού υπήρχε ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα ο οποίος κατεδαφίστηκε. 8

 

 

 
Εικ. 32 - Το κάστρο του Αγ. Ανδρέα το 1864. Τμήμα ναυτικού χάρτη του 1880 της Πρέβεζας και των στενών 
της –βασισμένος σε χαρτογράφηση του 1864-. Λεύκωμα «Νικόπολις – Πρέβεζα», πιν 19. 

 
Στην παρακάτω εικόνα του 1897 φαίνεται η πόλη από την θάλασσα (εικ.33). Διακρίνονται το 
τζαμί, η οχύρωση προς την μεριά της θάλασσας, ενώ πάνω δεξιά φαίνεται ένας προμαχώνας του 
κάστρου. 

 

                                                 
8 Σεραφείμ Βυζάντιος, Δοκίμιον Ιστορικόν περί Άρτης και Πρεβέζης, Αθήνα 1894, σ.223-225. 
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Εικ. 33 - “Prevesa on the Gulf of Arta, bombarded by the Greeks.”. Ξυλογραφία από σκίτσο του captain 
Rose, από το περιοδικό The Illustrated London News, 24.04.1897, σελ. 554. 
 

Για την κατάσταση του κάστρου το 1913 κάνει μία συνοπτική περιγραφή ο Τρ. Ευαγγελίδης9

Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι αρκετά κατατοπιστικές σε σχέση με την κατάσταση του 
κάστρου αυτήν την εποχή, μετά την απομάκρυνση των Τούρκων. Στην εικ. 34 και 35 φαίνεται η 
είσοδος στο κάστρο, σήμερα γκρεμισμένη, που βρισκόταν σε συνέχεια του ΝΑ προμαχώνα, 
κάθετα τοποθετημένη στην ακτογραμμή. Η είσοδος φαίνεται ότι γινόταν μέσω ενός ογκώδους 
παραλληλόγραμμου κτιρίου, πιθανότατα διώροφου και στεγασμένου με τετράριχτη στέγη. Στην 
εικ. 36  φαίνεται ο μεγάλος όγκος του κτιρίου καθώς και τμήμα του τείχους σε συνέχεια από 
αυτό που καταλήγει στην θάλασσα.  

. 
Περιγράφει ένα περίκλειστο ορθογώνιο κάστρο μήκους 285μ. και πλάτους 180μ., όπου βόρεια 
και δυτικά υπήρχε βαθιά τάφρος, ενώ ανατολικά έφθανε μέχρι την παραλία.  Εκεί υπήρχε 
αμαξιτή οδός η οποία είχε κατασκευασθεί το 1897. Μέσα στο κάστρο υπήρχαν αποθήκες 
πολεμοφοδίων και επάνω στις επάλξεις τηλεβόλα. 

 
Εικ. 34 - Η είσοδος του κάστρου του Αγ. Ανδρέα, 
1912. 

 

 
Εικ. 35 - «Ελληνικό Πυροβολικό 
εισερχόμενον εις το κάστρο Πρεβέζης μετά 
την κατάληψιν», κάρτ ποστάλ έκδοσης A. 
Pallis & Cie – Athens, 1912. 

 
Εικ. 36 - Το κτίριο της εισόδου στο κάστρο από την πόλη προς την θάλασσα, 1912. 

                                                 
9 Τρ. Ευαγγελίδης, Νέα Ελλάς, Αθήνα 1913, σ. 189-190. 
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Στην είσοδο του κάστρου υπήρχε εντοιχισμένη επιγραφή και δύο ανάγλυφες πλάκες που 
απεικόνιζαν τετράποδα ζώα (εικ.37).10 Στην πάνω δεξιά γωνία της δεξιάς μορφής αναγράφεται 
η ημερομηνία 1223, η οποία αντιστοιχεί στην 1808-1809 του χριστιανικού ημερολογίου. Τότε 
δηλαδή που τοποθετούνται οι επεμβάσεις-βελτιώσεις του κάστρου.  

 
Εικ. 37 - Σκίτσα επιγραφών της εισόδου του 
κάστρου του αρχαιολόγου Αλέξ. Φιλαδελφέως. 

 
Εικ. 38- Κάστρον της Πρεβέζας επί του 
οποίου κυματίζει η κυανόλευκος», κάρτ 
ποστάλ έκδοσης A. Pallis & Cie – Athens, 
1912. 

Στην εικ. 38 της ίδιας χρονολογίας  απεικονίζεται ο προμαχώνας της ΝΑ γωνίας του κάστρου, ο 
οποίος σώζεται και σήμερα. Στο βάθος διακρίνεται το τζαμί.  

 
Εικ. 39 - Άποψη του λιμανιού της Πρέβεζας το 1920. Επιχρωματισμένο λιθόγραφο επιστολικό δελτάριο, 
Πρέβεζα, 1920. (τμήμα)  Συλλογή Νίκου Δ. Καράμπελα, Πρέβεζα. 

Στην παραπάνω εικόνα του 1920 (εικ.39), άποψη της παραλίας, παρατηρούμε ότι το θαλασσινό 
προτείχισμα του κάστρου φαίνεται με μεγάλη σαφήνεια, ενώ στην εικόνα του 1932 (εικ.40) 
είναι πλέον κατεστραμμένο. Στο βάθος διακρίνουμε το τζαμί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τζαμί 
(εικ. 41) μετά το 1914 λειτούργησε ως αρχαιολογικό μουσείο. Βομβαρδίστηκε τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και υπέστη σημαντικές καταστροφές. Το περιεχόμενό του 
μεταφέρθηκε στο μουσείο Ιωαννίνων και στην συνέχεια το κτίριο κατεδαφίστηκε. 

 
Εικ. 40 - Παραλία Αγ. Ανδρέου, καρτ ποστάλ, 1932. 

 
Εικ. 41 - Το τζαμί, 1920. Σήμερα 
κατεδαφισμένο. 

 

                                                 
10 Αλ. Φιλαδελφέως, «Ανασκαφαί Νικοπόλεως. Χριστιανικά Μνημεία Πρεβέζης», 1914, σελ 234 – 235. 
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Κατά τον πόλεμο του  1940 τα τείχη του κάστρου χρησιμοποιήθηκαν ως καταφύγια ανοίγοντας 
στοές από την ντάπια μέσα στα τείχη.  

Στην συνέχεια το κάστρο μετατράπηκε σε στρατόπεδο. Δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την 
κατάσταση των κτιρίων στο εσωτερικό του. Κατά την λειτουργία του στρατοπέδου χτίστηκαν 
νέα κτίρια και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών του. 

 
Εικ. 42 - Το κάστρο του Αγ. Ανδρέα. Με κόκκινο ο στρατώνας, με πράσινο, η τάφρος. Σχέδιο γύρω στο 1960 
επισχεδιασμένο σε νεώτερο υπόβαθρο (;).  

Σημερινή κατασταση: Το εξωτερικό τείχος του οχυρού περιβόλου διατηρείται σε αρκετά 
μεγάλη έκταση. Συγκεκριμένα, σώζεται ο βόρειος περίβολος, ο δυτικός και ο νότιος, ενώ ο 
ανατολικός έχει καταστραφεί πλήρως. Όπως προαναφέρθηκε, έχουν κατεδαφιστεί, η 
μεγαλοπρεπή είσοδος με το λιοντάρι και τα διάφορα κτίσματα που έφταναν μέχρι τη σημερινή 
στρατιωτική λέσχη, που φαίνονται στις φωτογραφίες του 1913,  καθώς και το προτείχισμα του 
κάστρου που ήταν στην ανατολική πλευρά (οδός Σπηλιάδη).  

Από τους προμαχώνες σώζονται σε καλή κατάσταση, ο νοτιοανατολικός προμαχώνας, πίσω από 
το σημερινό ηρώο, ο βορειοδυτικός, ο νοτιοδυτικός γωνιακός και ο ενδιάμεσος προμαχώνες του 
δυτικού περιβόλου. Ο βορειοδυτικός προμαχώνας έχει καταστραφεί από τον στρατό 
προκειμένου να διαμορφωθεί είσοδος στο στρατόπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον 
νοτιοανατολικό και στον βορειοδυτικό προμαχώνα διακρίνονται δύο κατασκευαστικές φάσεις, 
γεγονός που προκύπτει από την διαφορετική τοιχοδομία.   
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Εικ. 43 - Σημερινή κατάσταση του κάστρου. Με μωβ η παλαιότερη κατασκευαστική φάση.  

Στην παλαιότερη φάση η τοιχοδομία είναι ακανόνιστη και χρησιμοποιείται αρκετό κονίαμα για 
την πλήρωση των αρμών, ενώ η προεξέχουσα ζώνη (cordone) έχει ημικυκλική διατομή. Στην 
νεότερη και τελευταία οικοδομική φάση χρησιμοποιείται το ισόδομο σύστημα τοιχοποιίας, μία 
κατασκευή αρκετά προσεγμένη με ορθογώνιους λίθους λαξευμένους, κατά κύριο λόγο 
χρώματος γκρί. Η προεξέχουσα ζώνη σε αυτήν την κατασκευαστική φάση έχει ορθογωνική 
διατομή. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ψηλά στην εξωτερική παρειά των δύο αυτών 
προμαχώνων είναι εντοιχισμένες ανάγλυφες πλάκες, με παραστάσεις ανθρωπόμορφες και ζώα, 
και στην μία υπάρχει και επιγραφή.  

 
Εικ. 44 - Πέτρινη πινακίδα με την χρονολογία επισκευής του κάστρου από τον Αλή Πασά στην 
νοτιοανατολική πλευρά του νοτιοανατολικού προμαχώνα. Έτος Εγείρας 1202, το οποίο  αντιστοιχεί στο 
1807-1808.  

Τέλος, σε σχέση με τα σωζόμενα τμήματα του περιβόλου, διαπιστώνονται συμπληρώσεις και 
επεμβάσεις σε αυτόν από την εποχή εγκατάστασης του στρατοπέδου. Συγκεκριμένα, σε όλο 
σχεδόν το μήκος του νότιου περιβόλου έχει γίνει επέκταση καθ’ ύψος. Επιπροσθέτως, η 
τοιχοδομία στο σύνολό της έχει υποστεί σημαντικές φθορές, κυρίως στις ανώτερες στρώσεις.  

 Ένας σημαντικός παράγοντας των φθορών και αλλοιώσεων της τοιχοποιίας είναι οι βλάστηση. 

Είσοδος 
 

Είσοδος 
(1913) 
 

Παλαιότερη 
φάση 
 

τάφρος 
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Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στου προμαχώνες όπου οι ρίζες των μεγάλων δέντρων (πεύκα, 
κατά κύριο λόγο) δημιουργούν ωθήσεις που σταδιακά οδηγούν στην διάνοιξη των αρμών της 
τοιχοδομίας και στην δημιουργία ρωγμών, πολλές από τις οποίες είναι πλέον αρκετά μεγάλου 
μεγέθους. Ο κίνδυνος κατάρρευσης τμημάτων της τοιχοποιίας είναι ιδιαίτερα σοβαρός, κυρίως 
στους δύο ανατολικούς προμαχώνες. Πέρα από τις ρίζες των μεγάλων δέντρων προβλήματα 
προκαλούν και οι μικρότεροι θάμνοι, οι οποίοι ριζώνουν σε μικρές ρωγμές και προκαλούν 
αντίστοιχες φθορές, αλλά μακροπρόθεσμα.  

 
Εικ. 45 - Ρωγμές στην τοιχοδομία από τις ρίζες των δένδρων, στον νοτιοανατολικό προμαχώνα. 

Όσον αφορά στην τάφρο γύρω από το κάστρο (ονομαζόμενη και ράσα, λόγω του χρώματος του 
χώματος), έχει επιχωσθεί σε μεγάλο βαθμό και έχει διαμορφωθεί δρόμος. Ακόμα και οι πόρτες 
των καταφυγίων που έγιναν κατά τον πόλεμο, είναι κάτω από το σημερινό οδόστρωμα.  

 

 

Εικ. 46 - Η βόρεια πλευρά του περιβόλου. Στη 
θέση του σημερινού δρόμου υπήρχε η τάφρος, 
σε  αρκετά χαμηλότερο επίπεδο.  

 

 

Εικ. 47 - Το δυτικό τμήμα της επιχωσμένης 
τάφρου. Αριστερά διακρίνεται ο ενδιάμεσος 
προμαχώνας του δυτικού τμήματος του 
περιβόλου. 
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3.2.2. Η τάφρος και το τείχος της πόλης 

Γεωγραφική θέση: Περιβάλει την πόλη στο βόρειο, δυτικό και ανατολικό τμήμα της. Ξεκινά 
από τα βόρεια της πόλης στην θέση που υπάρχει ο προμαχώνας της Βρυσούλας, συνεχίζει 
σχεδόν ευθύγραμμα με κατεύθυνση Ν-ΝΔ για ένα χιλιόμετρο περίπου, στην συνέχεια αλλάζει 
κατεύθυνση Ν-ΝΑ για 1,5 χιλιόμετρο περίπου και καταλήγει στην θάλασσα περιλαμβάνοντας την 
δυτική πλευρά του κάστρου του Αγίου Γεωργίου. Έχει συνολική έκταση γύρω στα 1.300 
στρέμματα.  

Χρονολόγηση: Η κατασκευή της τάφρου ξεκίνησε το 1807.  

Ιστορικές περιγραφές-αναφορές: Σύμφωνα με τις περιγραφές του William Martin Leake, ο 
οποίος επισκέφτηκε την Πρέβεζα το 1809, οι εργασίες κατασκευής της τάφρου ξεκίνησαν το 
1807, όταν ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και την Τουρκία και έγιναν με 
καταναγκαστική εργασία. Ο ίδιος αναφέρει ότι η κατασκευή ήταν πρόχειρη, με πασσαλώσεις που 
συγκροτούσαν το χώμα, και σταδιακά καταστρεφόταν.11

Πληροφορίες για την τάφρο έχουμε και από τον William Turner, ο οποίος ταξίδεψε στην 
Πρέβεζα το 1813.  Κάνει αναφορά για την κατασκευή οχυρωματικών έργων στην πόλη, τάφρου 
πλάτους 9 μέτρων και τείχους με ντάπιες γύρω από την πόλη

 

12

Στην συνέχεια παραθέτουμε μία σειρά από χάρτες στους οποίους ορίζεται το όριο του τείχους 
και της τάφρου που περιέβαλε την πόλη. Παρατηρούμε λοιπόν μία εξέλιξη της μορφής τους από 
το 1820 μέχρι το 1944. Αρχικά λοιπόν η μορφή του τείχους, και επομένως και της τάφρου του, 
φαίνεται να είχε μια τοξοειδή μορφή και, τουλάχιστον από το αρκετά σαφές σχέδιο του 1826 
(εικ.48), φαίνεται ότι είχε  οδοντωτή μορφή, προφανώς για να καλύπτει τα αμυντικά δεδομένα 
της εποχής. Επίσης στον ίδιο χάρτη του 1826, το κάστρου του Αγίου Γεωργίου φαίνεται να είναι 
μέσα από στο τείχος, και όχι να βρίσκεται πάνω στο όριό του, εικόνα που μας μεταφέρει και ο 
χάρτης του 1835 (εικ.50).  

. Εκτιμούμε ότι πρόκειται για μία 
δεύτερη κατασκευαστική φάση της τάφρου.  

 

 
Εικ. 48 - Χάρτης του κόλπου της Πρέβεζας (τμήμα). Λιθογραφία, Barbie du Bocage J.G., “Plan de la 
Presqu’Ile de Preveza et l’entrée du Golfe de l Arta”, 1820. Πηγή: Pouqueville F.C.H.L., Voyage de la Grèce, 
Tom II, Paris, 1826, p.524. 

                                                 
11 Γ. Βελένης, «Οι οχυρώσεις της Πρέβεζας και της ευρύτερης περιοχής.  Η περίοδος κατοχής της Πρέβεζας από τον Αλή 
Πασά (1807-1820)», Πρεβεζ.Χρονικά, τ.34-35, σ.7. 
12 Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τ.Γ.2, Αθήνα 1975, σ. 68-69. 
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Εικ. 49 - Χάρτης της περιοχής της Πρέβεζας του 1828 (τμήμα). «Entrée dans le Golfe d’Arta des Chaloupes 
canonnières grecques  le 3 Octobre 1828 ». Πηγή: Geographical Journal, 1908, p.48. 

 
Εικ. 50 - Τμήμα τοπογραφικού χάρτη της Πρέβεζας του 1835. Λιθογραφία, Leake William Martin, Travels in 
Northen Greece, volume IV, London 1835, p.42. 

Στον χάρτη του 1850 (εικ.51), οι προμαχώνες μειώνονται και το κάστρο του Αγίου Γεωργίου 
εφάπτεται πλέον στο  τείχος. 

 
Εικ. 51 - Τμήμα χάρτη του 1850 της περιοχής της Νικόπολης και της Πρέβεζας. Ατσαλογραφία. 

Μία εξαιρετική λιθογραφία του 1834 του Guiaud (εικ.52) δίνει την εικόνα της πόλης της 
Πρέβεζας από βορρά. Στην δεξιά πλευρά διακρίνεται με σαφήνεια ο σημαντικότερος 
παραθαλάσσιος προμαχώνας του τείχους της πόλης, ο οποίος όριζε και την βορειοανατολική 
γωνία του.  
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Εικ. 52 - Όψη της Πρέβεζας από το παραθαλάσσιο ύψωμα βόρεια του προμαχώνα Βρυσούλα. Λιθογραφία, 
Guiaud, Παρίσι 1834. Συλλογή Νίκου Δ. Καράμπελα, Πρέβεζα. 

Για το τείχος και την τάφρο που περιέβαλλε την πόλη κάνει εκτενέστατη αναφορά ο Τρ. 
Ευαγγελίδης 13 (1913) και ο Γ. Μουστάκης14

Γίνεται αναφορά για τρεις πύλες: 1) την πύλη της Βρυσούλας, δυτικά της ΒΑ γωνίας κοντά στην 
παραλία και κοντά στο ομώνυμο πυροβολείο, 2) την πύλη της Νικοπόλεως (Μεσηνιά) που 
βρίσκεται πάνω στο ΒΔ τείχος, 600μ. δυτικά της προηγούμενης όπου και η είσοδος στην πόλη 
για αυτούς που έρχονταν από άλλα μέρη και 3) την πύλη του Αγίου Ηλία, (Αι-Λιός)  στην δυτική 
πλευρά των τειχών, 880μ. από την ΒΔ γωνία του περιβόλου, η οποία, για την προστασίας της, 
ενσωματώνεται σε τετράγωνο πύργο.  Ένας άλλος τετράγωνος πύργος, πάλι για λόγους 
προστασίας βρίσκεται ανάμεσα στις πύλες 1 και 2. Οι πόρτες των πυλών, μέχρι το 1912, το 
βράδυ έκλειναν και άνοιγαν το πρωί. Η τάφρος είχε μήκος περίπου 4 χλμ, πλάτος 8 μ. στην 
βάση και περίπου 10 μ. στην κορυφή. Το βάθος της ήταν 5 μ. περίπου και ήταν κτισμένη και 
στις δύο πλευρές. Σε επιλεγμένα σημεία είχε επάλξεις για την ενίσχυση της άμυνάς της.  

 (1987). Σύμφωνα λοιπόν με τις περιγραφές τους, η 
πόλη της Πρέβεζας περιβαλλόταν από τείχος με τάφρο. Στο τείχος υπήρχαν πύλες με φυλάκεια 
και γέφυρες, προκειμένου να γίνει η πρόσβαση πάνω από την τάφρο.  

Με  την παραπάνω περιγραφή ταυτίζεται απόλυτα το σχέδιο του ναυτικού χάρτη της Πρέβεζας, 
από ανατύπωση χάρτη του 1864 (εικ.53). Αυτή φαίνεται να είναι και η τελική μορφή του 
τείχους της πόλης και της τάφρου του αφού επαναλαμβάνεται μέχρι και τον χάρτη του 1944. Σε 
αυτόν τον χάρτη παρουσιάζεται μία τέταρτη πύλη, ανατολικά του κάστρου του Αγίου Γεωργίου, 
που οδηγούσε στο κάστρο του Παντοκράτορα.   

 
Εικ. 53 - Τα τείχη και η τάφρος της πόλης της Πρέβεζας. Τμήμα ναυτικού χάρτη του 1880 της Πρέβεζας και 
των στενών της –βασισμένος σε χαρτογράφηση του 1864-. Λεύκωμα «Νικόπολις – Πρέβεζα», πιν 19. 

                                                 
13 Τρ. Ευαγγελίδης, Νέα Ελλάς, Αθήνα 1913, σ.189-190.  
14 Γ. Μουστάκης, «Τάφροι και έργα του Αλή Πασά στην Πρέβεζα», Πρεβεζ. Χρονικά, τ.13, 1987, σ.35-40.  
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Εικ. 54 - Τμήμα γαλλικού χάρτη του κόλπου της Πρέβεζας του 1884.  

 
Από τα στοιχεία που έχουν διασωθεί μέχρι το πρόσφατο παρόν, διαπιστώνεται ότι το 
συγκεκριμένο οχυρωματικό έργο ήταν ένα χαμηλό οχύρωμα, θεριστικών πυρών, που 
διαμορφώθηκε με χαμηλό τείχος, ξηρά τάφρο και ενδεχομένως αντέρεισμα (controscrapa). 15

 

 

 
Εικ. 55 - Αγγλικός χάρτης περιοχής Πρέβεζας του 1944. 

 
Σημερινή κατάσταση: Η τάφρος έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Η καταστροφή της 
ξεκίνησε αμέσως μετά την απελευθέρωση όπου τα τείχη της ντάπιας αποδομήθηκαν από ιδιώτες 
που χρησιμοποιούσαν τις πέτρες ως οικοδομικό υλικό για το χτίσιμο των σπιτιών τους. Στην 
συνέχεια η τάφρος επιχώθηκε.   

Παρόλα αυτά το ίχνος της τάφρου διακρίνεται ακόμα μέσα στην σύγχρονη πόλη. Στην εικ.56, 
φαίνεται το μισό βόρειο τμήμα της τάφρου, όπως διαγραφόταν στον ιστό της πόλης γύρω στα 
1960-70 (;).  

                                                 
15  Γ. Σμυρής, «Το δίκτυο των οχυρώσεων στο πασαλίκι των Ιωαννίνων (1788-1822)-Ιστορική –Πολιτική- Οικονομική 
και Χωροταξική θεώρηση», διδακτορική διατριβή Ε.Μ.Π., Αθήνα 2000, σ.98. 
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Εικ. 56 - Η τάφρος, όπως αυτή διαγράφεται στον ιστό της πόλης. (βόρειο τμήμα) 

 
Το πυροβολείο στα Πευκάκια (Βρυσούλα) βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση. Έχει ήδη υποστεί 
μία κατάρρευση στην βορινή πλευρά, όπου έγιναν μικρής κλίμακας εργασίες επισκευής επί 
Δημαρχίας Ι. Μουστάκη.16

 

  

 

                                                 
16 Γ. Μουστάκης  , «Τάφροι και έργα του Αλή Πασά στην Πρέβεζα», Πρεβεζ. Χρονικά, τ.13, 1987, σ.38. 
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3.2.4. Κάστρο Αγίου Γεωργίου (Γενή Καλέ) 

 

Εικ. 57. Κάστρο Αγίου Γεωργίου. 
Πηγή δορυφορικού υποβάθρου: Google Earth 2010. 

 

Γεωγραφική θέση: Στο νότιο όριο του ιστορικού κέντρου της πόλης. Στην νότια έξοδο της 
τάφρου προς τη θάλασσα.  

Χρονολόγηση: Συμπίπτει με την κατασκευή της τάφρου της πόλης γύρω στα 180717

Ιστορικές περιγραφές-αναφορές: Από την επιστολή του γάλλου περιηγητή Pouqueville 
(1797-1814) προς τον στρατηγό Sebastiani, λαμβάνουμε την πληροφορία της ανέγερσης ενός 
οχυρού, στην θέση του Αγίου Γεωργίου, σε σχέδια του γάλλου συνταγματάρχη Guillaume de 
Vaudoncourt (1772-1845).  

. 

Η πρώτη απεικόνιση του κάστρου είναι σε σχέδιο του 1828 και 1835 (εικ.49,50), που μάλλον 
είναι αρκετά αφαιρετική. Στην συνέχεια, στην ανατύπωση του χάρτη του 1864 (εικ.53), η 
απεικόνιση είναι αρκετά κοντά στην σημερινή μορφή του περιγράμματος του κάστρου.  

Σύμφωνα με την περιγραφή του 1913 του Τρ. Ευαγγελίδη18

Το όνομα του κάστρου προκύπτει από την ύπαρξη ενός ναού του Αγίου Γεωργίου στο εσωτερικό 
του. Ο ναός μεταβλήθηκε από τους Τούρκους σε πυριτιδαποθήκη.

, πρόκειται για ένα κλειστό κάστρο 
μήκους 200 μ. και πλάτους 75 μ. με δύο προμαχώνες στα άκρα της βόρειας πλευράς, με 
αποθήκες με πολεμοφόδια στο εσωτερικό.  

19

Πρόκειται για ένα κλασσικό δείγμα των οχυρώσεων του Αλή Πασά. Το σχήμα που επελέγη είναι 
αυτό της περίκλειστης αυλής και περιμετρικού τείχους εφοδιασμένο με προμαχώνες σε κάθε 
αλλαγή πορείας της χάραξης.

 

20

                                                 
17 Γ. Μουστάκης, «Τάφροι του Αλή Πασά στην Πρέβεζα», Πρεβεζ. Χρονικά, τ.13, 1987, σ. 37-38. 

 Η πύλη εισόδου βρίσκεται στα βόρεια, δεξιά και αριστερά της 

18 Τρ. Ευαγγελίδης, Νέα Ελλάς, Αθήνα 1913, σ. 189-190. 
19 Γ. Βελένης, «Οι οχυρώσεις της Πρέβεζας και της Ευρύτερης Περιοχής», Πρεβεζ. Χρονικά, τ.30, σ.21. 
20 Γ. Σμυρής, «Το δίκτυο των οχυρώσεων στο πασαλίκι των Ιωαννίνων (1788-1822)-Ιστορική –Πολιτική- Οικονομική και 
Χωροταξική θεώρηση», διδακτορική διατριβή Ε.Μ.Π., Αθήνα 2000, σ.102. 
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διαμορφώνονται πολυγωνικοί προμαχώνες. Το κάστρο καταλήγει σε έναν ακανόνιστο ογκώδη 
προμαχώνα στα νότια. Το εσωτερικό των τειχών και των προμαχώνων διαμορφώνεται με 
καμαροσκέπαστους χώρους παράλληλα τοποθετημένους. 

Στο κάστρο μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε στρατόπεδο. Οι νεότερες επεμβάσεις αφορούν 
κυρίως σε κτιριακό επίπεδο στο εσωτερικό του κάστρου.  

Κατάσταση διατήρησης: Το οχυρό του Αγίου Γεωργίου διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. 
Ο περίβολός του με κεκλιμένο τείχος σώζεται σε όλη του την έκταση σε σχετικά καλή 
κατάσταση. Μία σημαντική παρέμβαση στην δομή του κάστρου είναι η διάνοιξη μίας δεύτερης 
εισόδου, προφανώς από τον στρατό, στο βόρειο άκρο της δυτικής πλευράς. 

 
Εικ. 58 - Κάτοψη του κάστρου του Αγ. Γεωργίου, σημερινή κατάσταση. 

Η τοιχοδομία του παρόμοια, με αυτήν του κάστρου του Αγίου Ανδρέα και του κάστρου του 
Παντοκράτορα, παρουσιάζει ελάχιστες φθορές, κυρίως λόγω της έντονης βλάστησης στις 
κεκλιμένες επιφάνειες του τείχους.  

 
Εικ. 59 - Τμήμα του δυτικού περιβόλου του κάστρου, 
στα αριστερά η τάφρος. 

 
Εικ. 60 – Η πύλη του κάστρου από το εσωτερικό. 
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4. Το μέλλον των κάστρων της Πρέβεζας 

4.1. Το θεσμικό καθεστώς  

Με την απομάκρυνση των στρατιωτικών χρήσεων από τα τρία κάστρα, άνοιξε ο δημόσιος 
διάλογος για το μέλλον των σημαντικών αυτών χώρων. Οι τρεις αυτοί χώροι, ο καθένας με τον 
δικό του χαρακτήρα και ταυτότητα, συγκροτούν ένα εξαιρετικό απόθεμα για την πόλη, ενώ 
ταυτόχρονα μπορούν να αποκτήσουν ένα σημαντικό πολεοδομικό και περιβαλλοντικό ρόλο, στις 
επιμέρους περιοχές όπου ανήκει το καθένα αλλά και στο σύνολο του πολεοδομικού ιστού της 
Πρέβεζας, στις σημερινές αλλά και στις επερχόμενες συνθήκες αστικοποίησης, μείωσης των 
ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου.  

Τα κάστρα υπόκεινται μέχρι στιγμής σε ένα αντιφατικό θεσμικό καθεστώς:  

• Αφενός εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2745/1999 με βάση τον οποίο προβλέπεται 
η παραχώρηση μεν τουλάχιστον του 50% της έκτασης στην τοπική αυτοδιοίκηση για 
χώρους πρασίνου αλλά και την αξιοποίηση του υπολοίπου για οικοδόμηση προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες μετεγκατάστασης στρατιωτικών χρήσεων ή η στέγαση 
αξιωματικών21

• Αφετέρου τα δύο εξ' αυτών εμπίπτουν στις διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου 
2830/2002 και στην εποπτεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στο δε τρίτο (κάστρο 
Μπούκας) αναμένεται ο εντοπισμός αρχαιολογικών ιχνών στο υπέδαφος, στοιχείο που θα 
καταστήσει επίσης τον χώρο αρχαιολογικό.  

.  

Με αυτά τα δεδομένα εκτιμάται ότι δεν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για την «αξιοποίηση» των 
χώρων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να αντληθούν ανταποδοτικά οφέλη σε 
σχέση με την απομάκρυνση των στρατιωτικών χρήσεων. Ο έλεγχος από την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία θέτει πολλούς περιορισμούς τόσο ως προς τις νέες χρήσεις όσο και ως προς τη 
δόμηση.  

4.2. Η δημόσια συζήτηση 

Η έρευνα και ο σχεδιασμός των νέων προτάσεων-αξόνων στηρίχτηκε σε μία συστηματική 
διαδικασία διαβούλευσης με τον Δήμο Πρέβεζας, τους φορείς και τις συλλογικότητες της πόλης, 
οι οποίες με τη μορφή συλλόγων, σωματείων ή άλλων εθελοντικών ενώσεων πολιτών 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού.  

Πραγματοποιήθηκε σειρά συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς και τρεις δημόσιες ανοικτές 
συσκέψεις εργασίας στις οποίες συμμετείχαν οι φορείς.  

Η ερευνητική ομάδα επέλεξε να καταγράψει και να συζητήσει αναλυτικά τις προτάσεις των 
φορέων, όπως και το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.  Αυτό έγινε κατορθωτό παράλληλα με 
τη δημόσια διαβούλευση, με σύνταξη ερωτηματολογίων στα οποία απάντησαν 18 φορείς σε 
σχέση με την ταυτότητα τους, τις δραστηριότητες τους και τις ανάγκες σε χώρους. Στις 
δημόσιες συζητήσεις-παρουσιάσεις, πέραν των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των 
επίσημων φορέων, των πολιτιστικών συλλόγων και των ενώσεων πολιτών, έλαβαν μέρος και 
δεκάδες πολίτες της πόλης (βλ. Παράρτημα 2. Πολιτιστικοί Φορείς).  

 

                                                 
21

 Βλ. σχετικά, Γιάννης Πολύζος,  Νίκος Μπελαβίλας, Φερενίκη Βαταβάλη,”Τα στρατόπεδα ως πρόκληση αναβάθμισης 
του πολεοδομικού ιστού της Αθήνας. Δύο ενδεικτικά παραδείγματα: ΕΑΤ-ΕΣΑ και Γουδί”, Ημερίδα ΤΕΕ – Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου 2006, και  
Νίκος Μπελαβίλας, Φερενίκη Βαταβάλη, Οδηγός για το περιβάλλον: Πράσινο και ελεύθεροι χώροι στην πόλη. WWF 
Ελλάς, Αθήνα 2009, σελ. 42. 
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Στα ερωτηματολόγια απάντησαν και ταυτόχρονα συμμετείχαν στο διάλογο οι πιο κάτω φορείς:   

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Τμήμα Ηπείρου 

2. Πολιτιστικός Σύλλογος "Πρέβεζα" 

3. Σύλλογος Σαρακατσαναίων Νομού Πρέβεζας 

4. Φωτογραφική Λέσχη Πρέβεζας 

5. Ορειβατικός Σύλλογος Πρέβεζας 

6. Χορωδία "Ηχοχρώματα" 

7. Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας  

8. Σύλλογος "Περί Βιβλίου" 

9. Χορωδία "Αρμονία" Πρέβεζας 

10. Αερολέσχη Πρέβεζας 

11. Κινηματογραφική  Λέσχη Πρέβεζας 

12. Ίδρυμα Ακτία – Νικόπολις 

13. Σύνδεσμος Συρρακιωτών Πρέβεζας 

14. Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Πρέβεζας 

15. Κίνηση Φίλων Ποδηλάτου Πρέβεζας 

16. Δημοτικό  Ωδείο Πρέβεζας 

17. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας 

18. Θεατρική Σκηνή Πρέβεζας 

19. Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας 

Οι δημόσιες συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 7 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου 2010, στις 
αίθουσες του Θεατρικού Εργαστηρίου και του Φωτογραφικού Εργαστηρίου στο κάστρο Αγίου 
Ανδρέα όπως και στις 19 Ιουνίου 2010 στη “Θεοφάνειο Αίθουσα Τέχνης”. Σε μία βήμα-βήμα 
παρουσίαση των ιδεών και των προτάσεων της ερευνητικής ομάδας αναπτύχθηκαν παράλληλα 
οι θέσεις των φορέων και της αυτοδιοίκησης. Ο διάλογος αυτός βοήθησε στην κατανόηση των 
δυνατοτήτων και στην ωρίμανση των ιδεών για τις επεμβάσεις στα κάστρα και στην πόλη.  

Το κυριότερο ζήτημα το οποίο απασχόλησε τους συμμετέχοντες και την ερευνητική ομάδα 
αποτέλεσε η χωροθέτηση των νέων χρήσεων στο κάστρο Αγίου Ανδρέα, καθώς εκεί 
δραστηριοποιούνται ήδη με επιτυχία αρκετοί πολιτιστικοί φορείς της πόλης. Η ερευνητική ομάδα 
παρουσίασε εναλλακτικά σενάρια χρήσεων, συμβατές και ασύμβατες χρήσεις, πρώτα στοιχεία 
αστικού σχεδιασμού και ιδέες για τη βιωσιμότητα του χώρου.  

Στα υπόλοιπα ζητήματα των ευρύτερων αναπλάσεων του ιστορικού κέντρου και του σχεδιασμού 
των άλλων δύο κάστρων, ο διάλογος έδειξε ότι οι απόψεις της ερευνητικής ομάδας, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, του ΤΕΕ-τμήματος Ηπείρου και των πολιτιστικών φορέων συγκλίνουν απόλυτα.  

Είναι προφανές ότι με την κατάθεση των προτάσεων της Α' φάσης, καθώς αποκρυσταλλώνεται η 
πρώτη ενότητα αξόνων και σεναρίων αστικών αναπλάσεων, ο διάλογος θα μετατοπιστεί σε ένα 
πιο συγκεκριμενοποιημένο επίπεδο εφαρμογής. 
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4.3. Οι προτάσεις για επεμβάσεις στην κλίμακα της πόλης 

Η πρόταση ανάπλασης, βασίζεται στην ιδέα της βέλτιστης αξιοποίησης μέσω ήπιων έργων, των 
τριών πόλων των κάστρων (Άγιος Ανδρέας, Μπούκα, Άγιος Γεώργιος) σε συνδυασμό με την 
αναβάθμιση των δημόσιων χώρων στο  κέντρο της Πρέβεζας και το παράκτιο μέτωπο.  

Η θέση των κάστρων στη γεωγραφία της πόλης, σε συνδυασμό με το ιστορικό κέντρο δίνει τη  
δυνατότητα σύνδεσης των τριών κάστρων μέσω του αστικού ιστού και της παράκτιας ζώνης. Η 
συνδετήρια αυτή ζώνη είναι το ίδιο το ιστορικό κέντρο και μάλιστα το παλαιότερο τμήμα του, το 
οποίο αναπτύχθηκε γραμμικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων αιώνων, παράλληλα 
με την ακτογραμμή μεταξύ των κάστρων του Αγίου Ανδρέα και τη Μπούκας.  

Με αυτό τον τρόπο η πρόταση στοχεύει σε μία σειρά παρεμβάσεις, με βασική την αναβάθμιση 
του ιστορικού κέντρου, οι οποίες θα αναπτυχθούν κατά μήκος αυτού του ιστορικού-πράσινου 
κορμού μνημείων, ιστορικών κτιρίων και χώρων πρασίνου. Ο κορμός αυτός συγκροτείται με τα 
τρία κάστρα ως κόμβους και κτιρίων και πράσινων χώρων και διατρέχει την πόλη σε μήκος 
περίπου 2 χιλιομέτρων.  

 
 
Εικ. 61 – Η βασική ιδέα του κορμού της ανάπλασης: Από το κάστρο Αγίου Ανδρέα μέσω του ιστορικού 
κέντρου και του παράκτιου μετώπου στο κάστρο της Μπούκας και από εκεί μία πράσινη ζώνη έως το κάστρο 
Αγίου Γεωργίου. 
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Εικ. 62. Τα ίχνη της ιστορίας στον αστικό ιστό της πόλης. O κορμός της ανάπλασης ακολουθεί τα ίχνη της 
ιστορικής Πρέβεζας με κόμβους τα κάστρα.  
 

Οι προτεινόμενες βασικές επεμβάσεις είναι: 

• Ανάδειξη και ήπια χρήση μνημειακών συνόλων  

• Χωροθέτηση ή αναβάθμιση νέων πλατειών & πεζοδρόμων 

• Ανάπλαση ακτής  

• Ενίσχυση αστικού πρασίνου  

4.4. Οι επεμβάσεις στα κάστρα και οι χρήσεις γης 

Δεδομένου ότι οι χώροι των κάστρων και ιδιαίτερα αυτοί των δύο σωζόμενων αποτελούν τις πιο 
ευαίσθητες περιοχές από το απόθεμα δημόσιων χώρων της πόλης, προτείνεται να 
αντιμετωπιστούν με εξαιρετικά ήπιες μεθόδους αστικού σχεδιασμού. Βασική προϋπόθεση  
αποτελεί η διασφάλιση του πλαισίου προστασίας της άξιας των ιστορικών αυτών περιοχών από 
επεμβάσεις που θα αλλοίωναν περαιτέρω την φυσιογνωμία τους. 

Και στις τρεις περιοχές των κάστρων (Άγιος Ανδρέας, Μπούκα, Άγιος Γεώργιος) προτείνονται  
ήπιες αστικές αναπλάσεις του εσωτερικού και του περιβάλλοντος χώρου των οχυρώσεων, χωρίς 
δόμηση, με εξαίρεση το υπό συζήτηση κτίριο του  ιαματικού «θερμαλιστικού» συγκροτήματος 
στη Μπούκα. Οι επεμβάσεις αφορούν σε υπαίθριες διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων 
συνάθροισης και αναχυψής, διαμορφώσεις χώρων πρασίνου, και χωροθέτηση ήπιων και μικρής 
κλίμακας χρήσεων τουρισμού, πολιτισμού, αναψυχής & και κοινωνικών υπηρεσιών εντός των 
τειχών με αξιολόγηση και επανάχρηση του υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού. 

Για τη χωροθέτηση νέων χρήσεων λαμβάνονται υπ' όψη τα ιστορικά, αρχαιολογικά και 
περιβαλλοντικά δεδομένα τόσο του φυσικού όσο και του αστικού περιβάλλοντος.  

Με βάση αυτά τα δεδομένα δεν είναι επιθυμητές χρήσεις οι οποίες θα προκαλέσουν βαριά 
όχληση, μετασχηματισμό της κλίμακας του αστικού τοπίου, απώλεια ελεύθερων χώρων, 
καταστροφή ή αλλοίωση των ιστορικών ιχνών.  

Ως ασύμβατες θεωρούνται οι περισσότερες από τις κεντρικές χρήσεις και συγκεκριμένα:  
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• Εντατικές χρήσεις διοίκησης οι οποίες προσελκύουν μεγάλους αριθμούς 
εξυπηρετούμενων πολιτών και εργαζομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές δημοτικές 
υπηρεσίες (τεχνική υπηρεσία, οικονομική υπηρεσία, πρωτόκολλο, δημοτολόγιο κ.α.), τα μεγάλα 
ασφαλιστικά ταμεία, οι τράπεζες, οι οικονομικές εφορείες κ.α. 

• Χρήσεις εμπορίου μεγάλης κλίμακας όπως πολυκαταστήματα 

• Χρήσεις αναψυχής μεγάλης κλίμακας, όπως συγκροτήματα με μεγάλο αριθμό 
καταστημάτων εστίασης και αναψυχής, αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφου και μουσικής άνω 
των 250 θέσεων, πολυκινηματογράφοι, ψυχαγωγικά πάρκα, λούνα παρκ, κ.α. 

• Υπαίθριοι ή κλειστοί σταθμοί αυτοκινήτων και ελεύθεροι υπαίθριοι χώροι 
στάθμευσης.  

Ασύμβατες επίσης θεωρούνται οι χρήσεις:  

• οργανωμένου αθλητισμού (στάδια, γήπεδα),  

• υγείας και πρόνοιας (νοσοκομεία, κλινικές) όπως και  

• το σύνολο των οχλουσών λόγω ηχητικής, οπτικής, αισθητικής, ή πλήθους 
χρηστών, χρήσεων παραγωγής, εμπορίου και υπηρεσιών.   

Ως συμβατές θεωρούνται οι χρήσεις οι οποίες δεν προσελκύουν μεγάλο πλήθος, δεν ρυπαίνουν, 
δεν επιδρούν αρνητικά εν γένει στο ιστορικό περιβάλλον των κάστρων, δεν απαιτούν την 
ύπαρξη χώρων για τη στάθμευση οχημάτων. Ειδικότερα προκρίνονται: 

• Χρήσεις πολιτισμού με εξαίρεση τους μεγάλους συναυλιακούς χώρους και τις αίθουσες 
εκδηλώσεων άνω των 250 ατόμων. Σε αυτές τις χρήσεις εντάσσονται οι δημοτικές ή κρατικές 
λειτουργίες πολιτισμού (βιβλιοθήκες, ωδεία, θέατρα) όπως και οι συλλογικές εθελοντικές 
δράσεις πολιτιστικών σωματείων (θεατρικά και φωτογραφικά εργαστήρια, εργαστήρια 
ζωγραφικής, κεραμικής κ.α, φιλαρμονικές και χορωδίες, κινηματογραφικές λέσχες) 
φυσιολατρικών ή εθνικοτοπικών συλλόγων.  Εντάσσονται επίσης τα μουσεία και οι συνοδευτικές 
δράσεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας (γραφεία, εργαστήρια συντήρησης, μουσειακές 
αποθήκες). 

• Ήπιες και μικρής κλίμακας χρήσεις αναψυχής οι οποίες δεν αναπτύσσονται μαζικά 
σε μεγάλα συγκροτήματα ή για μεγάλο αριθμό χρηστών. Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία 
τους είναι η εξασφάλιση της μη επέκτασης τους στους ελεύθερους υπαίθριους χώρους με 
ανεξέλεγκτο τρόπο και με μόνιμες κατασκευές. 

• Τουρισμός και η φιλοξενία με τους ίδιους όρους όπως η αναψυχή. Ειδική έμφαση 
δίνεται στον επιστημονικό, συνεδριακό, αρχαιολογικό τουρισμό. Στην περιοχή της 
Μπούκας αναπτύσσεται επίσης ο ιαματικός τουρισμός.  

• Μικρό εμπόριο ή/και υπηρεσίες σε κλίμακα γειτονιάς και σε αριθμούς της τάξης 2-5 
καταστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται ως συμβατά εμπορικά καταστήματα ή καταστήματα 
υπηρεσιών τα βιβλιοπωλεία, τα είδη ψιλικών ή τα ειδικά καταστήματα (έργα τέχνης, 
παλαιοπωλεία, είδη λαϊκής χειροτεχνίας βιολογικά προϊόντα, κ.α.). 
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• Χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης έως 10 θέσεων, όχι για επισκέπτες αλλά για τις 
ανάγκες τροφοδοσίας, ασφάλειας (πυρόσβεση, μεταφορά ασθενών) και κίνησης ΑΜΕΑ. Οι 
θέσεις αυτές είναι δυνατόν να προβλεφθούν εν μέρει εντός των χώρων των κάστρων, εν μέρει 
στην άμεση περιφέρεια τους.  

4.5. Αξιολόγηση των τριών περιοχών ως αυτόνομες ενότητες  

Το κάθε ένα από τα οχυρά συγκροτήματα χαρακτηρίζεται από διαφορετικές τυπολογίες χώρου 
όπως και από διαφορετικό βαθμό αρχαιολογικό ενδιαφέροντος. Έχουν ακόμη ριζικά 
διαφοροποιημένες θέσεις και σχέσεις εντός του αστικού ιστού. 

Αυτόν τον διαφορετικό χαρακτήρα καθορίζουν::  

• Η θέση τους μέσα στην πόλη. 

• Η κατάσταση διατήρησης του περιβόλου  των κάστρων.  

• Η  διάταξη των κτισμάτων στο εσωτερικό των περίβολων τους. 

• Η κατάσταση των κτισμάτων στον εσωτερικό τους περίβολο η άξια των όποιων  
πρέπει να αποτιμηθεί. Ωστόσο και στις τρεις περιπτώσεις η πρώτη εκτίμηση είναι ότι τα 
περισσότερα από τα κτίσματα δύναται να διατηρηθούν και με εργασίες αποκατάστασης να 
επαναχρησιμοποιηθούν. Το είδος και η έκταση των παρεμβάσεων θα καθοριστούν στις επόμενες 
φάσεις της μελέτης ανάλογα με τις προτεινόμενες χρήσεις. Επιπλέον, μία πρώτη εκτίμηση 
σχετικά με κατασκευές τυπολογίας υποστέγων, προσθήκες ή μικρά κτίσματα χωρίς 
αρχιτεκτονική ή ιστορική άξια  τα οποία εμποδίζουν την συγκρότηση ενοτήτων δημόσιου χώρου 
είναι ότι οι περισσότερες θα μπορούσαν να κατεδαφιστούν.  

Η πλήρης καταγραφή των εγκαταστάσεων εντός και εκτός των κάστρων αποσκοπεί στον 
εντοπισμό των αξιόλογων κτιρίων, τα οποία είναι δυνατόν να αποκατασταθούν-
επαναχρησιμοποιηθούν, όπως και όσων είναι δυνατόν να κατεδαφιστούν (βλ. Παράρτημα 1 – 
Καταγραφή κτιρίων).  

Το κάστρο του Αγίου Ανδρέα έχει άμεση σχέση με την πόλη καθώς βρίσκεται σε επαφή με το 
κέντρο της, το θαλάσσιο μέτωπο και το λιμάνι. Οι οχυρώσεις σώζονται εν μέρει με πλέον 
αξιόλογους τον βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό προμαχώνα. Το εσωτερικό του καλύπτεται 
από στρατιωτικά κτίρια του 20ου

Το κάστρο της Μπούκας δεν σώζεται. Διατηρείται όμως ακέραιο το περίγραμμα της οχύρωσης 
του 17

 αιώνα. Η υπερύψωση του, σε σχέση με το υψόμετρο στο οποίο 
αναπτύσσεται η υπόλοιπη πόλη δημιουργεί όρους σχετικής απομόνωσης.  

ου  αιώνα και λιγοστές ενδείξεις ιχνών των κτιρίων που καταστράφηκαν κατά τα πρώτα 
χρόνια του 19ου αιώνα. Πιθανολογείται ότι στο υπέδαφος διατηρούνται ακέραιες οι ενετικές και 
οθωμανικές θεμελιώσεις. Στο εσωτερικό του υπάρχουν στρατιωτικά κτίρια του 20ου

Το κάστρο του Αγίου Γεωργίου είναι το καλύτερα διατηρημένο από τα τρία οχυρά. Ο 
περίβολος με τους προμαχώνες, η πύλη, οι στοές και αίθουσες υπό τα τείχη όπως και η τάφρος 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Στο εσωτερικό του υπάρχουν επίσης στρατιωτικά κτίρια του 
20

 αιώνα. 
Αντικρίζει τη θάλασσα και το στενό του Ακτίου έχοντας μία μοναδική σχέση με το φυσικό τοπίο  
και την ακτογραμμή. Έχει άμεση σχέση με το γειτονικό πράσινο άλσος. Τέλος, η ύπαρξη των 
ιαματικών πηγών και του μικρού παλαιού λουτροθεραπευτηρίου του προσδίδουν έναν ιδιαίτερο 
χαρακτήρα και μία συγκεκριμένη μελλοντική ταυτότητα.  

ου αιώνα, χωρίς όμως αυτό να αλλοιώνει σημαντικά την εικόνα του. Βρίσκεται στην 
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περιφέρεια της πόλης με αποτέλεσμα να μη δέχεται άμεσα οικιστικές πιέσεις με εξαίρεση τα 
κυκλοφοριακά έργα.  

Ανάλογα με την ταυτότητα που αναλύεται πιο πάνω, τις συμβατές χρήσεις και τον βαθμό 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος προτείνονται:  

• Χρήσεις πολιτισμού, ελεύθερου δημόσιου χώρου αναψυχής και περιπάτου και 
πιθανόν ήπιου τουρισμού/φιλοξενίας στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα. 

• Χρήσεις πάρκου υψηλού πρασίνου σε συνδυασμό με αρχαιολογικό πάρκο και 
χρήσεις ιαματικού τουρισμού στο κάστρο της Μπούκας.  

• Χρήσεις εκπαίδευσης, σεμιναρίων και μικρών συνεδρίων σε συνδυασμό 
χρήσεων διοίκησης ή/και εργαστηρίων της αρχαιολογικής υπηρεσίας στο κάστρο του 
Αγίου Γεωργίου. 

4.5.1. Κάστρο Αγίου Ανδρέα  

θα ήταν επιθυμητή η ανάδειξη των διασωθέντων τμημάτων του περιβόλου και πιθανά η 
αποκάλυψη άλλων με την απομάκρυνση κτισμάτων (μέσω  ανταλλακτικής πολιτικής). 

 

Εικ. 63 – Ο βορειοανατολικός προμαχώνας και η πύλη της θάλασσας του κάστρου Αγίου Ανδρέα, 
κατειλημμένος από αυθαίρετη ημιτελή οικοδομή.  

Έχει σημασία να διερευνηθεί η δυνατότατα επεμβάσεων για την ανάδειξη  της βασικής εισόδου 
στο κάστρο προς την πλευρά του λιμανιού καθώς  και του χώρου – πλατείας μπροστά από 
αυτήν. Προτείνεται η διάνοιξης της τρίτης  κλειστής σήμερα πύλης εισόδου στον νοτιοανατολικό 
προμαχώνα με ότι επεμβάσεις κριθούν απαραίτητες.  

 

Εικ. 64 – H κλειστή σήμερα νοτιοανατολική είσοδος του κάστρου Αγίου Ανδρέα.  
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Τα περισσότερα από τα κτίσματα στον εσωτερικό περίβολο του κάστρου βρίσκονται σε αρκετά 
καλή κατάσταση και επιτρέπουν την επανάχρηση τους μετά από επεμβάσεις που θα οριστούν 
περαιτέρω και σε αναφορά με τις επιμέρους χρήσεις που προτείνονται. Η διάταξη των κτισμάτων 
επιτρέπει την διαμόρφωση ενός κεντρικού και σημαντικής έκτασης υπαίθριου δημόσιου χώρου 
καθώς και την οργάνωση δυο βασικών ζωνών χρήσεων.  Βασική πρόθεση της ομάδας αποτελεί 
η επανένταξη του κάστρου στον δημόσιο χώρο της πόλης και η ενεργοποίηση του  με 
συσχετισμό διαφορετικού τύπου αλλά αλληλοϋποστηριζόμενων χρήσεων που να διασφαλίζουν: 

• την συνεχή λειτουργία του όλες τις ώρες  

• την κάλυψη αναγκών της πόλης με στόχο και την οικονομική τόνωση της τοπικής 
κοινωνίας  

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η διερεύνηση της συγκρότησης:  

• μίας πρώτης ζώνης που να αφορά πολιτιστικές χρήσεις με χώρους εκθέσεων  και 
εργαστήρια 

• μίας δεύτερης που να αφορά χρήσεις ήπιας αναψυχής - τουρισμού με την 
διαμόρφωση μικρής ξενοδοχειακής μικρής μονάδας ή ξενώνα υψηλών 
προδιαγραφών με περιορισμένο αριθμό κλινών.  

Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του κάστρου παράλληλα με τον σχεδιασμό και την ανάπλαση του 
ελευθέρου δημόσιου χώρου  θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης περιορισμού αριθμού 
αλλά ιδιαίτερων απαιτήσεων τουριστών – επισκεπτών στην πόλη.  Με τον τρόπο αυτό μπορούμε 
να διασφαλίσουμε αφενός την συνεχή λειτουργία της μονάδας καθώς απευθύνεται σε ένα 
ιδιαίτερο ενεργό και αποδοτικό είδος τουρισμού, αλλά ταυτόχρονα και την προστασία και 
ανάδειξη της ίδιας της περιοχής του κάστρου μέσω της συνεχής του κατοίκισης, όχι μόνο ως 
αξιοθέατο αλλά και ως μνημειακό σύνολο που συμμετέχει ενεργά στην σύγχρονη ζωή και 
οικονομία της πόλης. 

 

Εικ. 65 – Το πνευματικό κέντρο του Δήμου σε μεσοτοιχία με τα υπολείμματα του ανατολικού περιβόλου του 
κάστρου Αγίου Ανδρέα. 

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περιοχή γειτνίασης με το νέο κτίριο που στεγάζει  
πολιτιστικό κέντρο και να διερευνηθεί η δυνατότητα συσχετισμού - σύνδεσης με το γειτονικό 
κτίσμα στο εσωτερικό του κάστρου.  
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4.5.2. Κάστρο Μπούκας 

Στην περιοχή που εκτείνεται στην θέση του κάστρου της Μπούκας, επί της παραλίας δεν 
υπάρχουν ορατά ίχνη από το κάστρο ήδη από το 1880 22. Οι μονές κατασκευές αφορούν σε 
κτίσματα περιμετρικά κυρίως της περιβόλου της περιόδου που λειτούργησε ως στρατώνας με 
σημαντικότερα το διώροφο κτίριο δίπλα στην πύλη της εισόδου και το ισόγειο αλλά σημαντικό 
σε μήκος στρατιωτικό υπόστεγο. Σημαντικό ζήτημα θέτει επίσης η πολυκατοικία αξιωματικών 
του στρατού στο ανατολικό όριο του οικοπέδου. 

 

Εικ. 66- Η σύγχρονη είσοδος του  στρατοπέδου και το Διοικητήριο, στην ανατολική ακτή της Μπούκας. 

Ο χώρος αυτός γειτνιάζει με ιδιοκτησία του Δήμου που περιλαμβάνει το κέντρο ιαματικών 
λουτρών, καθώς επίσης και με περιοχή διαμορφωμένη σε παιδική χαρά και το υπαίθριο θέατρο 
της πόλης. Επίσης βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με κτίσμα του ΕΟΤ επί της παραλίας. Τόσο η 
θέση του επί της παραλιακής ζώνης όσο και η πλαισίωση του από λειτουργίες δημόσιας 
αναψυχής και πολιτισμού ορίζουν τις κατευθύνσεις αξιοποίησης του. Έτσι μια πρώτη προσέγγιση 
αφορά την ανάπλαση του χώρου αυτού ως χώρου πρασίνου και αναψυχής με πιθανή αξιοποίηση 
ενός εκ των σημαντικότερων κτισμάτων για την διαμόρφωση μικρού θερμαλιστικού κέντρου. 

 

Εικ. 67 – Στρατιωτικό υπόστεγο στη Μπούκα. 

Οι κατευθύνσεις ανάπλασης της περιοχής οφείλουν να περιλάβουν και άξονες επανασχεδιασμού 
και προτάσεων για την ευρύτερη περιοχή (θέατρο, παιδική χαρά, πάρκο), έτσι ώστε να 
διαμορφωθεί ένα ευρύτερο κέντρο. Η λειτουργία του «θερμαλιστικού» κέντρου θα πρέπει να 
εντάσσεται στον χαρακτήρα του κέντρου αυτού και να μην διαταράσσει την ποιότητα που 
διατηρεί η παράκτια ζώνη και που από το σημείο αυτό και μέχρι το κάστρο του Αγ. Γεωργίου θα 
μπορούσε να αποτελέσει μια ζώνη περιπάτου ιδιαίτερου κάλους. Στην κατεύθυνση αυτή 
προτείνεται το «θερμαλιστικό» κέντρο να στοχεύει σε συγκεκριμένο τύπο τουρισμού και 
επισκεπτών αντίστοιχο με αυτόν που προτείνεται και για την μικρή ξενοδοχειακή μονάδα στο 
κάστρο του Αγίου Ανδρέα που θα μπορούσε να λειτουργεί υποστηρικτικά. 

                                                 
22 Βλ. Σεραφείμ Βυζάντιος ‘ Δοκιμιον  ιστορικόν περί Αρτης και Πρεβεζης’, Αθήνα 1884,  Η Ιστορία Πρέβεζας Πρακτικά Α’  

Διεθνούς Επιστημονικού  Συνεδρίου, σελ. 46.  
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4.5.3. Κάστρο Αγ. Γεώργιου 

Πρόκειται για το καλύτερα διατηρημένο κάστρο με τον εξωτερικό του περίβολο σε πολύ καλή 
κατάσταση και επιπλέον με εμφανή την ζώνη της τάφρου. 

  

Εικ. 68 & 69 – Όψεις του οχυρού περιβόλου του Κάστρου Αγίου Γεωργίου. 

Τα κτίσματα βρίσκοντας σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό επιτρέπει τη διατήρηση και 
επανάχρηση τους. Το κάστρο αυτό είναι το πιο απομακρυσμένο από το κέντρο της πόλης είναι 
όμως εύκολα προσβάσιμο από την παραλιακή ζώνη και επομένως θα μπορούσε να αποτελεί την 
κατάληξη ενός περιπάτου που το συνδέει με την περιοχή της Μπουκας.  

Λόγω της εξαιρετικής κατάστασης διατήρησης του, προτείνεται να δεχτεί τις λιγότερες 
επεμβάσεις που αφορούν κυρίως την απομάκρυνση πρόχειρων κατασκευών που αλλοιώνουν τον 
χαρακτήρα του και την επαναχρηση των κτισμάτων του με λειτουργίες: 

• Εκπαιδευτικές όπως  θερινά σεμινάρια, συνέδρια, ιστορικά συμπόσια, άσκηση φοιτητών 
(π.χ. σε συνεργασία με Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)   

• Υποστήριξης υπηρεσιών που σχετίζονται με το μνημείο, όπως διοίκηση, εργαστήρια 
συντήρησης ( π.χ. παράρτημα Εφορειών Αρχαιοτήτων).  

Επιπλέον, το κάστρο αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως ελεγχόμενος τουριστικός πόλος 
δεδομένου ότι αποτελεί το καλύτερα διατηρημένο αξιοθέατο μνημείο του είδους του στην πόλη 
της Πρέβεζας. 

4.6. Γενική μεθοδολογία και τεχνικές για τις οικοδομικές επεμβάσεις αποκατάστασης – 
συντήρησης στα κάστρα 

4.6.1. Κάστρο Αγίου Ανδρέα  

Οι επεμβάσεις ταξινομούνται σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά στα σωζόμενα 
τμήματα των τειχών του κάστρου, τα οποία και ορίζουν το όριό του από βορρά, δύση και νότο. 
Η δεύτερη ενότητα αφορά στις μεταγενέστερες κατασκευές, οι οποίες βρίσκονται εντός των 
τειχών.  

Οι εργασίες της πρώτης ενότητας οφείλουν να σέβονται όλες τις αρχές περί επεμβάσεων σε 
μνημεία και κατά κύριο λόγο τις επιταγές του χάρτη της Βενετίας. Κύριος στόχος των 
προτεινόμενων επεμβάσεων είναι η άρση των φθορών και η αποφυγή καταρρεύσεων τμημάτων 
των τειχών. Επιπλέον με τις προτεινόμενες επεμβάσεις τμηματικών αναστηλώσεων-
αποκαταστάσεων αποκαθίσταται, εν μέρη, η εικόνα του περιβόλου του κάστρου.  
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Επιτακτική και άμεση είναι η ανάγκη καθαρισμού των τειχών από την βλάστηση. Πέρα από τα 
φυτά που έχουν ριζώσει στους αρμούς των κεκλιμένων επιφανειών του τείχους, είναι 
απαραίτητο να απομακρυνθούν και τα μεγάλα δέντρα που έχουν φυτευθεί στους προμαχώνες, 
κατά κύριο λόγο πεύκα. Η συγκεκριμένη επέμβαση θα αποτρέψει την περεταίρω διάνοιξη αρμών 
στην τοιχοποιίας.  

Αφού απομακρυνθούν τα φυτά και οι ρίζες οι περιοχές αυτές πρέπει να καθαριστούν σε βάθος 
και στην συνέχεια να ακολουθήσουν οι εργασίες αποκατάστασης της δομική συνέχειας του 
τείχους. Αυτή επιτυγχάνεται με το βαθύ αρμολόγημα με τη χρήση κονιαμάτων, με 
μικροσυμπληρώσεις, μικρομετακινήσεις και ενισχύσεις όπου είναι αναγκαίο. Η σύσταση των 
κονιαμάτων θα προκύψει μετά από έρευνα και ανάλυση, προκειμένου να καλύπτουν όλες τις 
προϋποθέσεις συμβατότητας με την αρχική κατασκευή. Η στεγάνωση των αρμών και η 
σφράγιση των κενών της τοιχοποιίας θα αποτρέψουν την περεταίρω βλάστηση.  

Λόγω τμηματικών φθορών του άνω ορίου του τείχους προτείνονται τμηματικές συμπληρώσεις, 
κυρίως στην βόρεια πλευρά του περιβόλου, όπου το υπάρχον επίπεδο του εδάφους στο 
εσωτερικό του κάστρου είναι ψηλότερο από το ύψος του σωζόμενου τείχους. Η συμπλήρωση θα 
συγκρατήσει τα χώματα και επιπλέον θα ορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια το όριο του περιβόλου.  
Για τον ίδιο λόγο ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνουν κάποιες τοπικές αποχωματώσεις.  

Οι επεμβάσεις της δεύτερης ενότητας στοχεύουν στην ανάδειξη των ιστορικών κτιρίων που 
βρίσκονται μέσα στο κάστρο, στον καθαρισμό του χώρου από παραπήγματα αλλά και 
ετοιμόρροπα κτίσματα του στρατού και τέλος στην επανάχρηση των νεώτερων κτισμάτων του 
στρατού.  

 Η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, στο  βορειοανατολικό προμαχώνα του κάστρου βρίσκεται σε 
άσχημη σχετικά κατάσταση, στατικά αλλά και αισθητικά. Προτείνεται αρχικά, η απομάκρυνση 
της σωληνωτής κατασκευής (παράπηγμα) το οποίο βρίσκεται μπροστά από την είσοδο. Στην 
συνέχεια είναι απαραίτητος ο έλεγχος της στατικής υπόστασης του κελύφους και η σύνταξη 
μελέτης αποκατάστασης, η οποία θα στοχεύει και στην αποκατάσταση της μορφής βασιζόμενη 
σε πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση.  

Αντίστοιχη εργασία προτείνεται και για την αποκατάσταση της αρχικής μορφής του κτιρίου 
πιθανού πρώην ναού που βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν του κάστρου. Χρειάζεται ένα καλός 
καθαρισμός του επιχρίσματος ώστε να αποκαλυφθούν οι κατασκευαστικές φάσεις του κτιρίου και 
αναλόγως να γίνει η σχετική αξιολόγηση, χρονολόγηση και αποκατάσταση. 

Τα υπόλοιπα κτίρια του στρατού που προτείνονται να διατηρηθούν και επαναχρησιμοποιηθούν, 
χρίζουν εργασιών αποκατάστασης. Δεν προβλέπονται επεκτάσεις ή συμπληρώσεις με νέα κτίρια 
ή νέες κατασκευές. Η αποκαταστάσεις περιορίζονται σε επίπεδο στατικό. Οι μορφή παραμένει 
ίδια εξωτερικά, και εσωτερικά οι διαρρυθμίσεις θα υπηρετούν τις απαιτήσεις της εκάστοτε 
λειτουργίας.  

4.6.2. Κάστρο Μπούκας  

Για το κάστρο της Μπούκας προτείνεται η ανάδειξη των ιχνών των θεμελίων του. Είναι βέβαιο 
ότι το μεγαλύτερο τμήμα των θεμελίων του μεγαλοπρεπούς αυτού κάστρου βρίσκονται κάτω 
από το πρώην στρατόπεδο. Η αποκάλυψή τους θα αποκαταστήσει την ιστορική συνέχεια του 
χώρου. Μερικές ανασκαφικές τομές, όχι σε πολύ μεγάλο βάθος, θα ήταν αρκετές για να ορίσουν 
την θέση του κάστρου στον χώρο. Μετά την αποκάλυψη των θεμελίων, η ανάδειξη του κάστρου 
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είναι αυτόματη και ο τρόποι ένταξης των ανασκαφικών δεδομένων στον σύγχρονο σχεδιασμό 
του χώρου ποικίλοι.  

4.6.3. Κάστρο Αγίου Γεωργίου   

Για το κάστρο του Αγίου Γεωργίου ισχύουν σε γενικές γραμμές όσα προαναφέρθηκαν για το 
κάστρο του Αγίου Ανδρέα.  

Οι επεμβάσεις που αφορούν στην πρώτη ενότητα, στα τείχη του περιβόλου και τους 
προμαχώνες, είναι μικρότερης κλίμακας από αυτές του Αγίου Ανδρέα, και εντοπίζονται κυρίως 
στην απομάκρυνση μικρής βλάστησης στις όψεις του τείχους και στην συνέχεια μικρής κλίμακας 
στηρίξεις, στερεώσεις με τοπικά αρμολογήματα. 

Επιπρόσθετα, προτείνονται εργασίες καθαρισμού στο σωζόμενο τμήμα της τάφρου, στα 
νοτιοδυτικά του κάστρου. Προτείνονται επιπλέον εργασίες συντήρησης και στερέωσης των 
στοών και των υπόγειων αποθηκών των προμαχώνων. Πέρα από τις εργασίες καθαρισμού, 
ενδεχομένως να χρειαστούν και αντιστηρίξεις των πρανών.  

Τα κτίρια στο εσωτερικό του κάστρου από τη μακροσκοποπική ανάλυση φαίνονται σε μέτρια έως 
καλή κατάσταση. Σίγουρα όμως θα χρειαστούν εργασίες αποκατάστασης οι οποίες θα βρίσκονται 
σε άμεση σχέση με τις λειτουργίες που θα φιλοξενηθούν.  



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠ - ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                               Β’ Φάση Ιούνιος 2010 
 

 

58 
 

4.7. Νέες χρήσεις και αστικός σχεδιασμός στο κάστρο Αγίου Ανδρέα 

4.7.1. Σύντομο ιστορικό – υπάρχουσα κατάσταση 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Εικ. 70 - Η αρχική βασική ιδέα της επέμβασης στο Κάστρο Αγίου Ανδρέα. Ο χώρος μοιράζεται σε δύο 
αντιληπτικές ζώνες – ενότητες ενώ ένας διαγώνιος άξονας ενώνει τις πύλες. 
 

Το κάστρο του Αγίου Ανδρέα βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το κέντρο της πόλης όπως και με 
την παράκτια ζώνη. Η κατάσταση διατήρησης δεν είναι ιδιαίτερα καλή καθώς ο περίβολος σε 
κάποια τμήματα έχει καταστραφεί ή έχει καταλειφθεί από κτίσματα ενώ η τάφρος του κάστρου 
έχει επιχωματωθεί.   

 Ο χώρος εσωτερικά του περιβόλου για πολλά χρόνια  είχε μια ασύμβατη για αυτόν χρήση 
(στρατόπεδο Δούκα). Η απομάκρυνση του στρατοπέδου το 2004 δημιούργησε πολλαπλά 
ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησής του, θεωρώντας πως πρόκειται στην ουσία για ένα 
απόθεμα δημόσιου χώρου στο κέντρο της πόλης.  

Παρά τις αρχικές σκέψεις και προτάσεις για χρήση του χώρου ως διοικητικό κέντρο του Δήμου, 
η πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην πόλη, οι οποίοι 
προέβησαν σε κατάληψη κτιρίων, έθεσε σε νέα βάση το μέλλον του κάστρου. Συγκεκριμένα το 
2007 εγκαταστάθηκε στο κάστρο Αγίου Ανδρέα, και συγκεκριμένα  στο κτίριο των κοιτώνων, η 
πρώτη θεατρική ομάδα, – κίνηση αρχικά μεμονωμένη, την οποία εν τούτοις ακολούθησαν και 
άλλοι σύλλογοι.  

Έτσι σήμερα, στο κτίριο των κοιτώνων έχει διαμορφωθεί θεατρική σκηνή με συνεχή παρουσία, 
ενώ παράλληλα σε δύο από τις αποθήκες έχουν εγκατασταθεί άλλες δύο ομάδες με επίσης 
πλούσια πολιτιστική ενασχόληση (θέατρο / φωτογραφία) και τελικά τείνουν να δημιουργήσουν 
ένα ζωτικό πυρήνα που παραλαμβάνει σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής δραστηριότητας της 
πόλης. Πρόκειται για μία κατάσταση που αποτυπώνει στο χώρο τις σύγχρονες ανάγκες των 
κατοίκων της. Οι εγκατεστημένοι πολιτιστικοί σύλλογοι ήδη χρησιμοποιούν τους χώρους σε 
εβδομαδιαία βάση, οργανώνοντας παράλληλα εκδηλώσεις, που λαμβάνουν χώρα περιοδικά 
στα εν λόγω κτίρια.  

Ταυτόχρονα, ο Δήμος έχει προβεί σε άτυπη παραχώρηση του υπαίθριου χώρου κάστρου για 
στάθμευση οχημάτων. Η κίνηση αυτή  ενδεχομένως να έδωσε μια άμεση λύση στις αυξημένες 
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ανάγκες στάθμευσης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όμως ταυτόχρονα παγίωσε μια 
κατάσταση η οποία απαξιώνει τον ίδιο το χώρο ως μνημείο ιστορικής σημασίας. Επιπλέον, 
επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία οχημάτων σε ένα τμήμα του αστικού ιστού το οποίο δε 
δύναται να την παραλάβει.   

 

4.7.2. Γενικές κατευθύνσεις για την διαμόρφωση της πρότασης 

Η πρόταση για την ανάπλαση της περιοχής του κάστρου του Αγίου Ανδρέα αφορά τόσο στην 
ανάδειξη του σωζόμενου τμήματος του περίβολου του, όσο και του χώρου στο εσωτερικό του, ο 
οποίος περιλαμβάνει στην πλειοψηφία τους κτίσματα του πρώην στρατοπέδου αλλά και έναν 
σημαντικό σε έκταση και θέση για την πόλη υπαίθριο χώρο. Έτσι, θα μπορούσαμε να 
υποστηρίξουμε ότι διαμορφώνονται δυο κατηγορίες παρεμβάσεων: Η πρώτη αφορά στην ζώνη 
του περίβολου ενώ η δεύτερη αφορά  στην διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου και στην 
επανάχρηση των κτιρίων του πρώην στρατοπέδου, στο εσωτερικό του  κάστρου.  

Εκτός της καταγραφής των παρεμβάσεων εντός και εκτός του περιβόλου,  κρίνεται σκόπιμη  και 
η αξιολόγηση τους ως προς τον βαθμό δυσκολίας υλοποίησης τους. Η αξιολόγηση αυτή θα μας 
επέτρεπε να διακρίνουμε ποιες από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Με 
βάση το παραπάνω σκεπτικό διακρίνονται και προτείνονται δύο στάδια δυνατής υλοποίησης της 
ανάπλασης και επανάχρησης του χώρου.  

4.7.3. Προτεινόμενες παρεμβάσεις στην περιμετρική ζώνη εξωτερικά του περιβόλου 
του κάστρου 

Οι προτάσεις που αφορούν στην ζώνη εξωτερικά του περιβόλου  περιλαμβάνουν έργα 
εξυγίανσης και προστασίας του ίδιου του τείχους και επεμβάσεις στους δρόμους που βρίσκονται 
σε άμεση επαφή με το τείχος. Ο προγραμματισμός αυτός στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής 
σημασίας του περιβόλου του κάστρου ως ένα συνεχές όριο το όποιο μπορεί κάνεις να αντιλήφθη 
και να προσεγγίσει μέσω μιας μεταβατικής ζώνης- της νεκρής σήμερα και προβληματικής ζώνης 
μεταξύ πόλης και οχυρώσεων. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται:  

• Πεζοδρόμηση των δρόμων που περιβάλουν το  δυτικό και νότιο τμήμα του περιβόλου.  
• Ενιαία δαπεδόστρωση στους υπόλοιπους δρόμους που εφάπτονται στον περίβολο και 

μετατροπή τους σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.  
• Μετατροπή των ορίων και του πλάτους της οδού Μπακατσέλου. Μεταφορά της 

ρυμοτομικής γραμμής από 3 έως 7 μ. και χαμηλή φύτευση σε ζώνη ~5μ. σε επαφή με τον 
περίβολο.  

• Ανάπλαση των πλατωμάτων στις συμβολές των οδών Μπάλκου και Περδικάρη, καθώς και 
στην οδό Μπότσαρη όπου και βρίσκονται οι κύριες είσοδοι στον χώρο του κάστρου. 
Δαπεδοστρώσεις τμημάτων των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και του εσωτερικού του 
κάστρου με ενιαία υλικά ώστε να εξασφαλιστεί η εντύπωση της συνέχειας της ανάπλασης 
εξωτερικά και εσωτερικά του κάστρου. 

• Κατάργηση της υπάρχουσας περίφραξης. Επανασχεδιαμός και τοποθέτηση νέας όπου 
κρίνεται απολύτως απαραίτητο.   

• Αποκατάσταση του κατεστραμμένου ορίου του περιβόλου του κάστρου σε δυο σημεία. Το 
ένα σημείο είναι στην βορειοδυτική γωνία του κάστρου, στην οποία σήμερα έχει 
διαμορφωθεί είσοδος τροχοφόρων (είσοδος 3 στον χάρτη) στο εσωτερικό του.  
Προτείνεται η συμπλήρωση τμήματος του προμαχώνα, η καθαίρεση κατασκευών που 
όριζαν την είσοδο στο στρατόπεδο αλλοιώνοντας το αρχικό του σχήμα και  η μελέτη 
σχεδιασμού της εισόδου μέσω διακοπής του περιγράμματος με τέτοιο τρόπο ώστε να 
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καθορίζεται με σαφήνεια η νοητή του συνέχεια. Το δεύτερο σημείο είναι στα ανατολικά 
του βορειοανατολικού προμαχώνα, όπου σύμφωνα με τα σωζόμενα ίχνη στο σημείο αυτό 
υπήρχε πύλη. Προτείνεται η διεξοδική μελέτη και αποκατάσταση του συγκεκριμένου 
τμήματος του περιβόλου καθώς αποκαλύπτει μία από τις βασικές πύλες προς το θαλάσσιο 
μέτωπο κάποιας ιστορικής φάσης του κάστρου.  

• Μεταφορά και απομάκρυνση από τον περίβολο του κάστρου του πυλώνα της ΔΕΗ ο οποίος 
βρίσκεται στην βορειοδυτική είσοδο.  

• Κατεδάφιση ενός κτίσματος το οποίο βρίσκεται στο πλάτωμα ανατολικά της εισόδου 2 και 
το οποίο δεν μπορεί να ενταχθεί  σε έναν μελλοντικό σχεδιασμό  για την διαμόρφωση του 
συγκεκριμένου χώρου.    

• Κοπή των δένδρων που βρίσκονται εσωτερικά του κάστρου, πλησίον των ορίων των 
προμαχώνων καθώς προκαλούν σημαντικές φθορές στην τοιχοποιία, οι οποίες 
μακροπρόθεσμα αναμένεται να προκαλέσουν ακόμα και την κατάρρευση τμημάτων του 
τείχους. Ήδη οι ρίζες των δέντρων έχουν προκαλέσει εκτεταμένες επικίνδυνες 
ρηγματώσεις.   

• Φύτευση νέων δένδρων περιμετρικά του κάστρου, εκτός της οχύρωσης στα πλαίσια της 
διαμόρφωσης των πλατωμάτων που γειτνιάζουν με αυτό. Επιπλέον, προτείνεται φύτευση 
σε συγκεκριμένες ζώνες  στο εσωτερικό της ανατολικής περιμέτρου,  στο τμήμα δηλαδή 
όπου δεν έχει διασωθεί το τείχος, έτσι ώστε να περιοριστεί  η θέα προς τις πίσω ή πλάγιες 
όψεις κτισμάτων και να μην υποβαθμίζεται ο υπαίθριος χώρος του κάστρου.  

• Κατεδάφιση ημιτελούς τριώροφου κτιρίου, στο ανατολικό όριο του βορειοανατολικού 
προμαχώνα προκειμένου να αναδειχθεί το κάστρο προς την περιοχή της παραλίας.  
Παράλληλα θα αποκατασταθεί η θέα προς την θάλασσα από τον βορειοανατολικό 
προμαχώνα, όπου και βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. 

• Διάνοιξη της κλειστής εισόδου 1, ανατολικά του υπό μελέτη χώρου, δίπλα στον 
νοτιοανατολικό προμαχώνα.  

 
4.7.4. Προτεινόμενες παρεμβάσεις στην περιοχή εσωτερικά του κάστρου 

Η ομάδα έρευνας εκτιμά ότι οι άμεσες παρεμβάσεις εσωτερικά του περιβόλου του κάστρου Αγίου 
Ανδρέα, που ανήκουν στο Α΄ Στάδιο αφορούν: 

• Στις κατεδαφίσεις συγκεκριμένων κατασκευών και κτιρίων. 
• Στην φύτευση σε συγκεκριμένες ζώνες έτσι ώστε να μην προκληθεί πρόβλημα στο μέλλον 

σε σχέση με τις οριστικές χαράξεις του σχεδιασμού αναπλάσεις του υπαίθριου χώρου. 
• Στην επέμβαση στο κέλυφος και στο εσωτερικό επιλεγμένων κτισμάτων με στόχο αφενός 

την άμεση λειτουργία τους, αφετέρου την προστασία τους.  
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Εικ. 71 – Κάστρο Αγίου Ανδρέα. Διερεύνηση επεμβάσεων πρώτης βαθμίδας. 
 
4.7.5.  Γενικές κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό ανάπλασης του υπαίθριου χώρου και 
την επανάχρηση των κτιρίων. 

Η κεντροβαρική θέση του κάστρου παράλληλα με τον σχεδιασμό και την ανάπλαση του 
ελευθέρου δημόσιου χώρου θα μπορούσαν να αναδείξουν συνολικά την περιοχή του κάστρου 
του Αγίου Ανδρέα ως ένα από τους δημοφιλέστερους και «ζωντανούς» χώρους της πόλης. Η 
πρόταση επανάχρησης των κτιρίων και η επιλογή  των χρήσεων και των χρηστών (πολ. 
συλλόγων, κτλ) θα  καθορίσουν  την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Τόσο ο σχεδιασμός του 
υπαίθριου δημόσιου χώρου όσο και οι χρήσεις που θα προταθούν θα όφειλαν να  είναι σε 
απόλυτη αρμονία με τον ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής. Έτσι, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθούν χρήσεις ή παρεμβάσεις που θα είχαν ως συνέπεια την 
υποβάθμιση του χαρακτήρα του και την περαιτέρω καταστροφή του μνημείου τόσο στα εμφανή 
στοιχεία, όπως ο περίβολος, όσο και στα αφανή στοιχεία που σίγουρα βρίσκονται θαμμένα κάτω 
από το έδαφος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και την διαθεσιμότητα των περισσοτέρων κτισμάτων προς 
επανάχρηση, κρίνεται ότι η ανέγερση οποιουδήποτε άλλου οικοδομήματος – πέραν των όποιων 
άλλων ζητημάτων που θα έθετε – δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε συμβατή με την κατεύθυνση 
που προτείνεται στην συκεκριμένη μελέτη. 
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Έτσι, οι προτάσεις αφορούν αφενός στην επανάχρηση των υφιστάμενων κτιρίων που κρίνονται 
ικανά να παραλάβουν χρήσεις, αφετέρου στον σχεδιασμό του υπαίθριου δημόσιου χώρου. 

4.7.5.1. Προτάσεις επανάχρησης κτιρίων 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η επιλογή των χρήσεων είναι κρίσιμη  καταρχήν για την 
προστασία του μνημείου , έπειτα για τον χαρακτήρα που θα αποκτήσει η περιοχή, και τέλος  για 
την βιωσιμότητα του. Θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη και η σημερινή λειτουργία μέρους 
των κτισμάτων ως τόπους φιλοξενίας πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

Διαμορφώνονται έτσι δυο εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τον χώρο ευρύτερα 
ως τόπο πολιτιστικών, κυρίως, δραστηριοτήτων, με μόνη διαφοροποίηση μεταξύ των δυο, την 
χρήση στο κτίριο των κοιτώνων. 

Έτσι όπως διακρίνεται και στα σχέδια Πρότασης Επανάχρησης Κτιρίων: 

Α.     Ενότητα πέντε αυτόνομων κτισμάτων - αποθηκών στα δυτικά.  

• Τέσσερα κτίσματα αποδίδονται για χρήση εκ περιτροπής στους πολιτιστικούς 
φορείς. Δύο  τουλάχιστον προτείνεται να έχουν την υποδομή για να φιλοξενούν 
περιοδικά εκθέσεις σχετικές με τις δράσεις των συλλόγων. 

• Ένα κτίσμα προτείνεται να παραλάβει χρήσεις εστίασης – αναψυχής. Ένα μικρό 
αναψυκτίριο ή ακόμη και εστιατόριο θα εξυπηρετούσε τους χρήστες αλλά και τους 
επισκέπτες του χώρου και θα διασφάλιζε την πιο ασφαλή και ζωντανή λειτουργία του 
χώρου. 

 

Β.    Κτίριο κοιτώνων (2) στα νότια του χώρου και σε άμεση γειτνίαση με τα κτίσματα των 
αποθηκών και κτίσμα 3. 

• Το κτίριο των ξενώνων προτείνεται να αποδοθεί στην βιβλιοθήκη της πόλης ή 
να μετατραπεί σε μικρό ξενώνα. Και οι δυο χρήσεις που προτείνονται είναι συμβατές  
τόσο με τον τύπο του κτιρίου όσο και σε σχέση με τις υπόλοιπες λειτουργίες που 
προβλέπονται.  Το κτίσμα 3 προτείνεται  να στεγάσει  βοηθητικές λειτουργίες ως προς το 
κτίριο των ξενώνων.   

Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του κάστρου παράλληλα με τον σχεδιασμό και την ανάπλαση 
του ελευθέρου δημόσιου χώρου θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης 
περιορισμένου αριθμού αλλά ιδιαίτερων απαιτήσεων τουριστών – επισκεπτών στην πόλη.  
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να διασφαλίσουμε αφενός την συνεχή λειτουργία της 
μονάδας- καθώς  απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερο ενεργό και αποδοτικό είδος τουρισμού- 
και αφετέρου την προστασία και ανάδειξη της ίδιας της περιοχής του κάστρου, μέσω της 
συνεχής του κατοίκισης από επισκέπτες. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενεργή 
συμμετοχή ενός ιστορικού συνόλου-μνημείου στην  σύγχρονη ζωή και οικονομία της 
πόλης. 

Γ.    Κτίσματα που διατάσσονται  στα ανατολικά του χώρου. 

• Το κτίσμα 1 αποδίδεται στο Ωδείο της πόλης. 

• Το κτίσμα 15 προτείνεται να μελετηθεί έτσι ώστε να περιλάβει μια τουλάχιστον 
αίθουσα εκδηλώσεων αλλά και μικρότερες αίθουσες για πρόβες των θεατρικών 
εργαστηριών της πόλης. 

• Το κτίσμα 16 προτείνεται να στεγάσει μία κεντρική μονάδα διαχείρισης και 
φύλαξης του χώρου και να περιλάβει μία μικρή αίθουσα για συνελεύσεις των 
ομάδων των πολιτιστικών συλλόγων. 
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Δ.   Υπόλοιπα μικρά κτίσματα  στα βόρεια του χώρου. Τα κτίσματα αυτά μπορούν να 
παραλάβουν βοηθητικές λειτουργίες. 

  

Εικ. 72 – Κάστρο Αγίου Ανδρέα. Πρόταση Χρήσεων Α. 
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Εικ. 73 - Κάστρο Αγίου Ανδρέα. 
Πρόταση Χρήσεων B. 
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4.7.5.2. Κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό του υπαίθριου χώρου 

Οι χαράξεις που συγκροτούν τις περιοχές κίνησης και στάσης λαμβάνουν υπ’ όψη:  

• Τα ίχνη των διαδρομών κίνησης που ισχύουν σήμερα. Τα ίχνη αυτά αποτυπώνουν μεν 
κινήσεις σε επαφή ή περιμετρικές  των κτισμάτων προς χρήση ή των ενοτήτων 
κτισμάτων που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται, αλλά επιπλέον αποτυπώνουν μία 
βιωματική σχέση με τον χώρο όχι τόσο της περιόδου που λειτούργησε ως στρατόπεδο 
αλλά κυρίως  της περιόδου που είναι ελεύθερο προς χρήση και περίπατο για τους 
πολίτες. 

•  Τα κρυμμένα  ίχνη των προηγούμενων φάσεων. Σύμφωνα με την έρευνα είναι δυνατόν 
να εντοπιστούν ίχνη από κατασκευές, τα θεμέλια των όποιων πιθανότατα βρίσκονται 
ακόμα κάτω από το έδαφος.  

• Τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης αλλά και τον συσχετισμό των υπαίθριων 
διαμορφώσεων με τις χρήσεις που προτείνονται για τα κτίσματα σε συσχετισμό με τις 
κινήσεις που ορίζονται από τις εισόδους στο κάστρο. Έτσι συγκροτούνται ανοίγματα – 
πλατείες με καθιστικά για στάση και ζώνες  κίνησης.   

Βασική πρόθεση αποτελεί η απόδοση ενός χώρου ενιαίου με υποενότητες- περιοχές  για την 
ανάπτυξη συγγενών ή συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Η διάκριση των ενοτήτων είναι 
δυνατή με την εναλλαγή υλικών δαπεδόστρωσης, την ενσωμάτωση φύτευσης συμφώνα με τις 
χαράξεις που προτείνονται και την επιλογή στοιχείων αστικού εξοπλισμού  σε συνέπεια με τον 
χαρακτήρα της ευρύτερης πρότασης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 74 – Κάστρο Αγίου Ανδρέα. Γενική διάταξη διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων.
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Α. Κεντρική διαγώνια πορεία  

Πρόκειται για την οργάνωση της διαγώνιας πορείας που συνδέει τις κυρίες εισόδους πρόσβασης 
στην περιοχή του κάστρου από τα δυο διαφορετικά σημεία της πόλης. Η πορεία αυτή λειτουργεί 
ως κεντρικός άξονας που διασχίζει την περιοχή του κάστρου ενοποιώντας τις διαφορετικές 
ενότητες των λειτουργιών. 

 Η επιφάνεια επίστρωσης της ζώνης αυτής προτείνεται να είναι από «σκληρό» υλικό όπως π.χ. 
επιφάνεια σκυροδέματος ή γαρμπιλοσκυροδεματος λείας ή αδρής τελικής υφής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 75 - Κάστρο Αγίου Ανδρέα. Γενική διάταξη διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων. Η διαγώνια πορεία. 
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Εικ. 76 - Προτεινόμενα υλικά επίστρωσης διαγώνιας 
πορείας.  Λειασμένη επιφάνεια  σκυροδέματος — 
επιμερισμός με σκοτία, Βοτανικοί Κήποι Βαρκελώνη. 
 

Εικ. 77 Προτεινόμενα υλικά επίστρωσης διαγώνιας 
πορείας. Επεξεργασμένο γαρμπιλόδεμα μέγιστου πλ. 
γαρμπ.50χιλ.,  πάρκο πρώην Ναυτικής Βάσης Δήμος 
Βριλησσίων. 
 

 

Β. Ζώνες μετάβασης στα κύρια κτίσματα  

Πρόκειται για επιφάνειες που ορίζουν μεταβατικές ζώνες και «οδηγούν» στα κτίσματα, τις αυλές 
τους και τον περίβολο. Το  υλικό διάστρωσης της κατηγορίας αυτής εξαρτάται από την επιλογή 
υλικού διάστρωσης της διαγώνιας πορείας και βασίζεται στην επιδίωξη αντιθετικής σχέσης. Έτσι 
π.χ. εφόσον επιλεγεί λεία επιφάνεια από σκυρόδεμα για την διαγώνια πορεία, προτείνεται μέσω 
δοκιμών να επιλεγεί το τελικό υλικό  αδρής τελικής  επιφάνειας, διαφορετικής υφής ή και 
χρώματος.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε: διαφορετικά ειδή επεξεργασμένου γαρμπιλοδέματος, έγχρωμο χτενιστό 
σκυρόδεμα,  βοτσαλωτό σκυρόδεμα, ή ακόμα και διάστρωση από φυσική πέτρα ειδικής 
αντιολισθηρής  επεξεργασίας  ή κυβόλιθο.  
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Εικ. 78 - Κάστρο Αγίου Ανδρέα. Γενική διάταξη διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων. Οι ζώνες μετάβασης στα 
κύρια κτίσματα. 
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Εικ. 79 - Βοτσαλωτό δάπεδο με  
τσιμεντοειδές κονίαμα, 
Αρχαιολογικός χώρος Υρίων Νάξου. 

 

Εικ. 80 - Φυσική πέτρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 81-  Γαρμπιλοσκυρόδεμα πλυμένο, Βυζαντινό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης.  
 

 

Εικ. 82  - Φυσικός κυβόλιθος. 
 

 

 
Γ. Περιοχές από φυσικά υδατοπερατά υλικά 

Η τρίτη κατηγορία  «επίστρωσης» αφορά βατές επιφάνειες από φυσικά υλικά που παρεμβαίνουν 
ανάμεσα στις σκληρές επιφάνειες και δέχονται σημειακά υψηλή φύτευση. Για τις επιφάνειες 
αυτές προτείνεται: 

α) διάστρωση με υδατοπερατό σταθεροποιητή εδάφους (stabilizer) σε ανάμειξη με άμμο ή 
επιλεγμένα αδρανή. Με την χρήση των σταθεροποιητών το έδαφος γίνεται συνεκτικότερο χωρίς 
να χάνεται η αίσθηση του «φυσικού» χώματος. Έτσι, ενδείκνυται για περιοχές όπου απαιτούνται 
καλύτερες «μηχανικές» ιδιότητες του εδάφους.  
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β) φυτική εδαφοκάλυψη. Πρόκειται για είδος μεσογειακού χλοοτάπητα αντοχής. 

γ) ψιλό βότσαλο ή χαλίκι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 83 - Κάστρο Αγίου Ανδρέα. Γενική διάταξη διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων. Περιοχές από φυσικά 
υδατοπερατά υλικά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 84 - Παραδείγματα διαφορετικών χρωμάτων και υφών  
υδατοπερατών επιφανειών με βιομηχανικό σταθεροποιητή. 
 
Εικ. 85 - Συνδυασμός  χωμάτινης επιφάνειας  
με διάστρωση από ψιλό βότσαλο. 
 

 

 

 

 

 

4.8. Νέες χρήσεις και αστικός σχεδιασμός στο κάστρο Μπούκας 
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4.8.1. Σύντομο ιστορικό - υπάρχουσα κατάσταση 

Ο υπό μελέτη χώρος βρίσκεται σε σημείο στρατηγικής σημασίας, εκεί όπου κατά τον 16ο αιώνα 
βρισκόταν το σημαντικότερο και παλαιότερο κάστρο της πόλης, το κάστρο της Μπούκας, και που 
μέχρι πρόσφατα βρισκόταν το στρατόπεδο Σολωμού. Μετά την παύση της λειτουργίας του 
στρατοπέδου, το 2004, ο Δήμος διεκδικεί την ένταξη του στους ελεύθερους δημόσιους χώρους 
την πόλης. Με αυτό τον προγραμματισμό εξάλλου προέβη σε συμβολική κατεδάφιση της 
περίφραξης που το περιέβαλε.  

Το στρατόπεδο Σολωμού βρίσκεται στο νότιο άκρο της πόλης, πολύ κοντά στη θάλασσα και 
γειτνιάζει με το ιστορικό κτίριο των ιαματικών λουτρών, με χώρους αναψυχής (αναψυκτίρια, 
παιδική χαρά) καθώς και με χώρους πολιτιστικών  δραστηριοτήτων (δημοτικό κηποθέατρο, 
δημοτικός θερινός κινηματογράφος). Από τα κτίρια που συγκροτούσαν το στρατόπεδο, σήμερα 
λειτουργεί μόνον ένα, αυτό των κατοικιών των αξιωματικών.  Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, 
αξίζει να σημειωθεί πως μετά την απομάκρυνση του στρατοπέδου έχουν υποστεί αρκετές 
καταστροφές. Έτσι, ένα μεγάλο κτιριακό απόθεμα παραμένει αναξιοποίητο, την ίδια στιγμή που 
η πόλη έχει ανάγκη από χώρους πολιτισμού και ανάλογων δραστηριοτήτων.  

Βέβαια το σημαντικότερο απ΄όλα είναι ότι καθώς δεν υπάρχει κανένα ορατό ίχνος του κάστρου 
δεν γίνεται αντιληπτή η ιστορική αξία του χώρου. Σε κάθε περίπτωση, το αστικό κενό που 
αποτελεί σήμερα το στρατόπεδο Σολωμού δεν είναι παρά ένα απόθεμα δημόσιου χώρου, με 
μεγάλες όμως δυνατότητες αξιοποίησης και με έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.  

Τμήμα της έκτασης που καταλάμβανε το στρατόπεδο έχει ήδη παραχωρηθεί στο Δήμο. Πρόκειται 
για μία έκταση τεσσάρων (4) στρεμμάτων περίπου, η οποία γειτνιάζει με το κτίριο των ιαματικών 
λουτρών και στην οποία πρόκειται να χωροθετηθεί το νέο θερμαλιστικό κέντρο της πόλης. 

Από τον Δήμο Πρέβεζας είχε προγραμματιστεί η κατασκευή θερμαλιστικού κέντρου μεγάλης 
κλίμακας το οποίο κάλυπτε το μεγαλύτερο τμήμα της δημοτικής έκτασης στη Μπούκα. Η 
ερευνητική ομάδα εκτιμά ότι το προτεινόμενο συγκρότημα δεν αντιστοιχεί στο τοπίο της 
Μπούκας το οποίο χαρακτηρίζεται από την ενιαία πράσινη ζώνη η οποία φθάνει μέχρι το κάστρο 
Αγίου Γεωργίου. Η κατασκευή του θερμαλιστικού κέντρου θα αντιμετωπίσει επίσης το σοβαρό 
πρόβλημα των αρχαιολογικών ιχνών στο υπέδαφος.  Με βάση τα πιο πάνω προτείνεται η μείωση 
του κτιριολογικού προγράμματος, της κάλυψης και της δόμησης και η μετακίνηση του 
συγκροτήματος στη ζώνη που υποδεικνύεται και η οποία δεν συμπίπτει με τα αναμενόμενα 
αρχαιολογικά ευρήματα. Είναι προφανές ότι αρχαιολογικές δοκιμαστικές τομές θα 
προσδιορίσουν με ακρίβεια τις ακριβείς θέσεις όπου είναι δυνατή η ανέγερση του. 

 

4.8.2. Γενικές κατευθύνσεις για την διαμόρφωση της πρότασης 

Η βασική κατεύθυνση διαχείρισης του χώρου αυτού αφόρα στην αντιμετώπιση του ως χώρο 
πρασίνου, ο οποίος θα μπορούσε να παραλάβει και την λειτουργία του γειτονικού κηποθεάτρου. 
Ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον του χώρου και όποιου έργου προγραμματιστεί σε αυτόν είναι 
η ύπαρξη αρχαιολογικών ιχνών στο υπέδαφος. Για τούτο κρίνεται απολύτως απαραίτητη η 
προσπάθεια εντοπισμού και προφανώς ανάδειξης τμημάτων της θεμελίωσης του κάστρου όπου 
σύμφωνα με τον χάρτη του Coronelli (1691) πιθανότατα βρίσκονται σε χαμηλότερη στάθμη και 
ίσως σε ελάχιστο βάθος χαμηλότερα από τη σημερινό διαμορφωμένο έδαφος.  

Ο εντοπισμός των ιχνών της θεμελίωσης του κάστρου είναι αποφασιστικής σημασίας για την 
οποιαδήποτε πρόταση, καθώς θα επηρεάσει τόσο τον σχεδιασμό του υπαίθριου δημόσιου χώρου 
όσο και την θέση, το μέγεθος και την διάταξη οποιουδήποτε νέου κτίσματος. Σε κάθε 
περίπτωση,  και σε αντιστοιχία με τις αρχές διαμόρφωσης της περιοχής του κάστρου του Αγίου 
Ανδρέα δεν προτείνεται η ανέγερση κτισμάτων. Η μόνη νέα εγκατάσταση που προτείνεται είναι 
το θέατρο, το οποίο όμως προτείνεται να είναι μία ελαφρά μεταλλική, λυόμενη και αναστρέψιμη 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠ - ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                               Β’ Φάση Ιούνιος 2010 
 

 

72 
 

κατασκευή υψηλής ποιότητας. Τέλος, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την διαμόρφωση του 
συγκεκριμένου χώρου είναι η οπτική αλλά και λειτουργική σύνδεση της περιοχής με την 
θάλασσα.  

Μία σειρά επεμβάσεων με στόχο την άμεση αναβάθμιση του χώρου αφορούν τόσο στην ζώνη 
στην περίμετρο του χώρου του πρώην στρατοπέδου όσο και στο εσωτερικό του.  

 

4.8.3.  Προτεινόμενες παρεμβάσεις στην περιμετρική ζώνη 

• Πεζοδρόμηση του δρόμου που χωρίζει την περιοχή του στρατοπέδου με την περιοχή 
όπου βρίσκεται σήμερα το κηποθέατρο, με στόχο την ενοποίηση των δύο περιοχών. 

• Μεταφορά της παιδικής χαράς με νέα διαμόρφωση και φύτευση στην περιοχή που ανήκει 
σήμερα το κηποθέατρο και που μπορεί να αποτελέσει επέκταση της περιοχής του πρώην 
στρατοπέδου. 

• Κατεδάφιση της σημερινής πύλης και επανασχεδιασμό της εισόδου ως υπαίθριας 
διαμόρφωσης, αλλά και της ευρύτερης οριοθέτησης περιμετρικά του χώρου, η οποία θα 
όφειλε να παραλάβει περίφραξη μόνο σε υποενότητες του χώρου και εφόσον κριθεί 
εντελώς απαραίτητο. 

 

4.8.4. Προτεινόμενες παρεμβάσεις στην περιοχή ανάπλασης  

Οι επεμβάσεις που αφορούν στο εσωτερικό της υπό μελέτη περιοχής περιλαμβάνουν: 

• Την κατεδάφιση επιλεγμένων ευτελών κατασκευών, κυρίως μεταλλικών στεγάστρων ή 
μικρών άλλων κτισμάτων χωρίς ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία και σε κακή κατάσταση 
διατήρησης.  

• Την φύτευση σε συγκεκριμένες ζώνες έτσι ώστε να μην προκληθεί πρόβλημα στο μέλλον 
ανάλογα με τις οριστικές χαράξεις του σχεδιασμού αναπλάσεις του υπαίθριου δημόσιου 
χώρου. 

• Την μετατόπιση του περιφραγμένου ορίου στα δυτικά του οικόπεδου των κατοικιών των 
αξιωματικών ανατολικότερα προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποκάλυψη των θεμελίων 
ενός εκ των βόρειων πύργων και η απρόσκοπτη κεντρική πορεία προς την ακτή. 
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4.8.5.  Κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό του υπαίθριου χώρου 

Στην πρόταση ανάπλασης τα ζητήματα κεντρικής σημασίας περιλαμβάνουν: 

• την οργάνωση των χώρων κίνησης και στάσης σε αναφορά με α) την σημερινή 
οργάνωση και χρήση των κτισμάτων που διατηρούνται β) την θέα προς την θάλασσα γ) 
τα ίχνη της θεμελίωσης του κάστρου. 

• την ανάδειξη των οπτικών φυγών αλλά και την δημιουργία περιπάτου με απόληξη  την 
θάλασσα. 

• την αποκάλυψη και ανάδειξη επιλεγμένων τμημάτων της θεμελίωσης του κάστρου.   

• την ανέγερση νέου κηποθεάτρου σε σχέση με υπάρχον κτίσμα, στο οποίο προτείνεται να 
στεγαστούν οι βοηθητικές του λειτουργίες.  

• την σχέση του νέου θερμαλιστικού κέντρου με την περιοχή ανάπλασης. 

 

Εικ. 86 - Κάστρο Μπούκας. Χάρτης άμεσων επεμβάσεων. 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠ - ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                               Β’ Φάση Ιούνιος 2010 
 

 

74 
 

 

 

 

 

Α. Οργάνωση χώρων κίνησης και στάσης  

Η διάκριση των ενοτήτων της  διαμόρφωσης που αφορούν στις περιοχές στάσης και αναψυχής 
καθώς και στις περιοχές κίνησης, βασίζεται στην εναλλαγή διαφορετικών υλικών στην 
δαπεδόστρωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επιλογή των υλικών αυτών θα μπορούσε να είναι 
αντίστοιχης ποιότητας και λογικής με αυτήν που προτείνεται για την περιοχή του κάστρου του 
Αγίου Ανδρέα, διαμορφώνοντας εν τέλει ένα κοινό «λεξιλόγιο» υλικών και υφών αναφορικά με 
τον κοινό ιστορικό χαρακτήρα των συγκεκριμένων δημοσίων χώρων στην πόλη.  

 

Β. Αποκάλυψη και ανάδειξη επιλεγμένων τμημάτων της θεμελίωσης του κάστρου 

Για την αποκάλυψη και ανάδειξη των τμημάτων της θεμελίωσης του κάστρου προτείνεται 
καταρχάς η διενέργεια ανασκαφικών τομών σε διάφορα σημεία του χώρου. Ο χάρτης του 
Corοnelli θα παίξει αποφασιστικό ρόλο τόσο στην επιλογή των περιοχών όσο και στην απόδοση 
της συνολικής κάτοψης του κάστρου. Στην συνέχεια προτείνονται δύο τρόποι για την ανάδειξη 

Εικ. 87 - Κάστρο Μπούκας. Η πρόταση ανάπλασης. 
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του: 

Α. Διατήρηση ανοιχτών σκαμμάτων σε δύο επιλεγμένα σημεία με παράλληλη συντήρηση της 
αποκαλυφθείσας θεμελίωσης ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αλλοίωσης ή καταστροφής τους. 
Ιδανικά, το μέγεθος των σκαμμάτων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να γίνεται αντιληπτό το 
γενικότερο σχήμα και μέγεθος των προμαχώνων και να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη η 
εντύπωση της συνέχειας της κατασκευής. Στα τμήματα αυτά ο περιπατητής θα έχει άμεση 
οπτική επαφή με την αρχαία κατασκευή και τα σχετικά ευρήματα.  

Β. Απόδοση της αποκαλυφθείσας θεμελίωσης στην επιφάνεια μέσω της διαμόρφωσης της 
δαπεδόστρωσης. Έτσι η νέα δαπεδόστρωση θα μπορούσε να  «προβάλει» σε συγκεκριμένες 
περιοχές το ίχνος που βρίσκεται στο υπέδαφος μετά την καταγραφή και το κλείσιμο του 
σκάμματος. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να αναδειχθεί η συνεχεία του ιστορικού ίχνους 
χωρίς να διακόπτεται η συνοχή ενός χώρου όπου η πρόθεση είναι να λειτουργεί κυρίως ως 
δημόσιος και δευτερευόντως ως αρχαιολογικός.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 88 -  Κάστρο Μπούκας. Η πρόταση ανάπλασης. 

Γ. Ανέγερση νέου κηποθεάτρου 

Παρόλο που  το κηποθέατρο δεν ανήκει άμεσα στην περιοχή που διερευνούμε, από την ανάλυση 
της περιοχής γύρω από το στρατόπεδο Σολωμού παρατηρήθηκε ότι τόσο η χωροθέτηση του 
θεάτρου όσο και η διάταξη του παρουσιάζει προβλήματα.  

Έτσι, προτείνεται η μεταφορά του σε κοντινή απόσταση από την σημερινή του θέση του και 
μέσα στα όρια του στρατοπέδου Σολωμού. Η υποδοχή του θεάτρου στον χώρο αυτό αφενός 
εντάσσεται στις κατευθύνσεις της πρότασης ανάπλασης, αφετέρου επιτρέπει την σωστή 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ανάδειξη δυο 
τουλάχιστον 
σημαντικών σε έκταση 
τμημάτων της 
θεμελίωσης των 
προμαχώνων που 
δύναται να βρεθούν 
μετά από 
διερευνητικές τομές 
στο υπέδαφος. 
 
 
 
 
 
 

• Αποτύπωση του 
ίχνους του 
προμαχώνα που είναι 
κρυμμένο στο 
υπέδαφος στη νέα 
δαπεδοστρωση 
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λειτουργία του, χωρίς τα προβλήματα της ακουστικής που εντοπίζονται σήμερα από την γειτονία 
του με τον θερινό κινηματογράφο. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης των 
βοηθητικών του λειτουργιών από υπάρχον κτίσμα. Τέλος η συγκεκριμένη θέση έχει ευκολότερη 
δυνατότητα πρόσβασης.  

Σύμφωνα με την υπό εξέλιξη προκαταρτική μελέτη, προτείνεται ένα ημικυκλικό αμφιθέατρο 12 
κερκίδων, 900 θέσεων περίπου, με διάμετρο σκηνής 18μ. Προτείνεται μία ελαφριά μεταλλική 
κατασκευή –λυόμενη και αναστρέψιμη- με ξύλινες κερκίδες. Οι βοηθητικές του λειτουργίες 
προτείνεται να στεγαστούν στο γειτονικό- σύμφωνα με την προτεινόμενη χωροθέτηση -υπάρχον 
κτίσμα, το οποίο θα αποκατασταθεί και θα οργανωθεί καταλλήλως.   

 

 

 

 

Δ. Σχέση νέου θερμαλιστικού κέντρου με περιοχή ανάπλασης 

Η ανέγερση του θερμαλιστικού κέντρου στο οικόπεδο που ανήκει στον Δήμο και αποτελεί μέρος 
της περιοχής του πρώην στρατοπέδου Σολωμού, είναι ένα από τα έργα που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην ανάδειξη της περιοχής εφόσον ληφθούν υπ’ όψιν οι συγκεκριμένες συνθήκες. 
Πρώτον, η θέση του στην απόληξη της περιοχής του πρώην κάστρου, δηλαδή σε ιδιαίτερα 
κρίσιμο σημείο για την σχέση του δημόσιου χώρου – πάρκου με την θάλασσα (βλ. σχετικούς 
χάρτες) και δεύτερον, η μεγάλη πιθανότητα, σύμφωνα με την έρευνα, να εντοπιστούν ίχνη της 

Εικ. 89 -  Κάστρο Μπούκας. Η πρόταση για το ημικυκλικό  μεταλλικό αμφιθέατρο.  
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θεμελίωσης του κάστρου κατά τις εκσκαφές των θεμελίων. 
 

 
 
 
 
Εικ. 90 – Κάστρο Μπούκας. Περιοχή όπου θα επιτρεπόταν η ανέγερση κτίσματος (εκτός πιθανολογούμενων 
ορίων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος). 
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Εικ. 91- Κάστρο Μπούκας. Περιοχή όπου θα επιτρεπόταν η ανέγερση κτίσματος χωρίς να διακοπεί η φυσική 
(οπτική και λειτουργική) συνέχεια της περιοχής με την θάλασσα.  
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Εικ. 92 – Κάστρο Μπούκας. Περιοχή όπου θα επιτρεπόταν η ανέγερση κτίσματος (κτισμάτων) ως προς τους 
περιορισμούς που θέτουν ταυτόχρονα η πιθανή θέση του αρχαιολογικού ίχνους και της διατήρησης της 
σχέσης της περιοχής με την θάλασσα.  

 
Από τους παραπάνω χάρτες γίνεται φανερό ότι η διερεύνηση της θεμελίωσης του κάστρου μέσω 
ανασκαφικών τομών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθορισμό της περιοχής ανέγερσης 
του νέου θερμαλιστικού κέντρου. Εάν οι εκτιμήσεις της έρευνας επαληθευτούν, τότε όπως 
φαίνεται από τον τελευταίο χάρτη, οδηγούμαστε αναπόφευκτα είτε σε διάσπαση των κτιριακών 
όγκων είτε σε  μικρότερο από απόψεως κάλυψης κτίσμα από αυτό που αρχικά είχε προβλεφτεί. 
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4.9. Νέες χρήσεις και αστικός σχεδιασμός στο κάστρο Αγίου Γεωργίου 
4.9.1. Σύντομο ιστορικό - υπάρχουσα κατάσταση 

Το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, κτισμένο από τον Αλή Πασά κατά τα χρόνια της κυριαρχίας του 
στην Πρέβεζα, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό παραθαλάσσιο τμήμα της πόλης. Πρόκειται για το 
πλέον άρτια διατηρημένο κάστρο της πόλης.  

Επί σειρά ετών και μέχρι περίπου το 2002, εντός του κάστρου του Αγίου Γεωργίου λειτουργούσε 
το στρατόπεδο Αθανασιάδη. Η πρόσβαση σε αυτό είναι δυνατή από δύο εισόδους, αυτή που 
είναι στα βόρεια ταυτίζεται με την παλαιά πύλη του κάστρου ενώ αυτή που είναι στην νότια 
πλευρά πιθανώς διανοίχτηκε για τις ανάγκες του στρατοπέδου. 

Το κάστρο του Αγίου Γεωργίου είναι το μόνο από τα τρία κάστρα της πόλης στο οποίο δεν 
επιτρέπεται η πρόσβαση. Τα κτίρια των εγκαταστάσεών του στρατοπέδου που βρίσκονται στο 
εσωτερικό του είναι σήμερα εγκαταλελειμμένα. Από αυτά κάποια, όπως το διοικητήριο ή οι 
κοιτώνες, βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
καμαροσκέπαστοι υπόγειοι θάλαμοι – καταφύγια, τα οποία σώζονται εντός των τειχών και που 
συμφωνά με τον Σμυρή, αναπτύσσονταν σε όλο το μήκος των τειχών και των προμαχώνων έτσι 
ώστε «…τα εγκάρσια τοιχώματα τους να αντιστηρίζουν τις εσωτερικές παρειές». Περιμετρικά του 
κάστρου σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση η τάφρος του στην οποία πρόκειται να καταλήγει ο 
ποδηλατόδρομος – πεζόδρομος, ο οποίος ακολουθεί το ίχνος της τάφρου που περιέβαλλε την 
πόλη την εποχή του Αλή Πασά.  

Το κάστρο του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στην περιοχή του πάρκου της Κυανής Ακτής, σε ένα 
τμήμα της πόλης με κυρίαρχες τις χρήσεις αναψυχής, περιπάτου και ήπιου αθλητισμού. Παρά τις 
προβλεπόμενες από το Γ.Π.Σ. του 1951 κατευθύνσεις για αστικό πράσινο και πολιτιστικές 
χρήσεις, το κάστρο μετά την απομάκρυνση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων παραμένει 
ουσιαστικά ανεκμετάλλευτο.  

 

 

 

 
Εικ. 93 – Κάστρο Αγίου Γεωργίου. Πρόταση χρήσεων. 
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4.9.2. Γενικές κατευθύνσεις για την διαμόρφωση της πρότασης 

Η κεντρική  πρόταση σχετικά με τις κατευθύνσεις  χρήσεων και σχεδιασμού στο συγκεκριμένο 
κάστρο, αφορά κατ’ αρχάς στην πρόθεση ανάδειξης του ως μνημείο με σημαντικότερες 
επεμβάσεις αυτές που αφορούν κυρίως σε καθαιρέσεις κτισμάτων και κατασκευών. Επίσης 
κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή του Γ.Π.Σ., η οποία προβλέπει αστικό πράσινο και πολιτιστικές 
χρήσεις. Επιπλέον προτείνεται: 

• Να αποτελέσει πόλο ελεγχόμενου τουρισμού, τόσο διότι πρόκειται για ‘”κλασσικό δείγμα 
των οχυρώσεων του Αλη Πασα”23

• Να λειτουργήσει περιοδικά και ως χώρος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία 
με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

, όσο και λόγω της νεότερης ιστορίας του ως χώρος 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι τα υπόγεια καταφύγια, 
μεγάλο τμήμα  των όποιων σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση, θα μπορούσαν να είναι 
σήμερα επισκέψιμα, αποτελώντας ενδιαφέρον δείγμα οργάνωσης και χρήσης αντιστοιχών 
χώρων οχυρώσεων από τον ελληνικό στρατό.  

• Να φιλοξενήσει εργαστήρια και διοικητικές λειτουργίες αρχαιολογικών υπηρεσιών.  

Οι παραπάνω προτεινόμενες χρήσεις σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό και την επιπλέον φύτευση 
του υπαίθριου χώρου, θα  εξασφαλίσουν μια ήπια αλλά συνεχή λειτουργία στο εσωτερικό του 
καθιστώντας το και πάλι ενεργό πόλο για την πόλη και τους κατοίκους της.  

                                                 
23 Σμύρης Γ., Το δίκτυο των οχυρώσεων στο πασαλίκι των Ιωαννίνων ( 1788-1822) . Ιστορική – Πολιτική – Οικονομική 

και Χωροταξική Θεώρηση, σελ.102 
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Εικ. 94 – Κάστρο Αγίου Γεωργίου. Γενική διάταξη διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων. 

 

4.9.3.  Προτεινόμενες παρεμβάσεις στην περιμετρική ζώνη εξωτερικά του περιβόλου 
του κάστρου 

Προτείνεται ο καθαρισμός και η ανάδειξη του σωζόμενου τμήματος της τάφρου. Σε 
συγκεκριμένα τμήματα θα πρέπει να  αξιολογηθεί  η κοπή κάποιων δέντρων προκειμένου να 
αναδειχθεί η συνέχεια της τάφρου και να επιτραπεί η προσβασιμότητα. Επιπλέον,  προτείνεται, 
μετά από σχετική μελέτη, ο φωτισμός εξωτερικά του τείχους ώστε το μνημείο να αποτελέσει 
τοπόσημο της πόλης την νύχτα.  
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4.9.4.  Προτεινόμενες παρεμβάσεις στο εσωτερικό του κάστρου 

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ανάδειξη του κάστρου ως μνημείο, αλλά και στην ενσωμάτωσή 
του στην ζωή της πόλης με ήπιες χρήσεις: 

1. Καθαίρεση συγκεκριμένων κτισμάτων που αφορούν:  

• Πρόχειρες κατασκευές – στέγαστρα. (1) 

• Μικρές επεκτάσεις σε κτίρια οι οποίες δεν εξυπηρετούν σήμερα αλλοιώνοντας το αρχικό 
σχήμα του κτιρίου. (2) 

• Κτίριο στο εσωτερικό του ΒΔ προμαχώνα το όποιο εμποδίζει την ανάδειξη του σχήματος 
του προμαχώνα και την αντίληψη της συνέχειας του τείχους της οχύρωσης. ( 8)  

2. Συντήρηση και επανάχρηση τριών κτηρίων του συγκροτήματος σύμφωνα με τις 
προτεινόμενες λειτουργίες.  

3. Έρευνα για τον εντοπισμό ιχνών της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, η οποία είχε 
μετατραπεί από τους Τούρκους σε πυριτιδαποθήκη, με σκοπό  την πιθανή αποκατάσταση 
της.  

4. Στερεωτικές επεμβάσεις, συμβατός με το μνημείο φωτισμός και σήμανση με στόχο την 
επισκεψιμότητα των υπόγειων καταφυγίων (υπόγειες στοές, αποθήκες και θυρίδες κανονιών 
προμαχώνων) και λειτουργία ενός τμήματός τους ως επέκταση της μουσειακής έκθεσης που 
προτείνεται να στεγαστεί σε ένα από τα κτίσματα του στρατού.  

5. Σχεδιασμός του υπαίθριου χώρου και οργάνωση της προτεινόμενης φύτευσης ώστε 
να εξυπηρετείται η σύνδεση μεταξύ των κτισμάτων αλλά και να αναδεικνύεται ο ιστορικός 
χαρακτήρας του κάστρου.  

6. Μεταφορά της δευτερεύουσας εισόδου κατά 15 μ. βορειότερα από την σημερινή της 
θέση ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων από την υπάρχουσα φύτευση.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 95 – Κάστρο Αγίου Γεωργίου. Ανάλυση παρεμβάσεων.  
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4.9.4.1.  Προτάσεις για νέες χρήσεις 

Οι νέες χρήσεις που προτείνονται αφορούν στα τρία από τα πέντε κτίσματα που βρίσκονται 
σήμερα εντός των τειχών, υπό την προϋπόθεση ότι το κτίσμα στον βορειοδυτικό προμαχώνα θα 
κατεδαφιστεί και ότι η ερεύνα για τον εντοπισμό της εκκλησιάς του Αγίου Γεωργίου θα οδηγήσει 
στην μερική κατεδάφιση  του κτιρίου 2.  

Σύμφωνα με την πρόταση προτείνονται οι παρακάτω χρήσεις για τα κτίσματα της δυτικής 
παρειάς που προαναφέρθηκαν και τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση διατήρησης: 

 

• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΤΙΡ. 2) 

Το κεντρικό διώροφο κτίριο, που είναι και το μεγαλύτερο του συγκροτήματος,  προτείνεται 
να μετατραπεί σε επιστημονικό κέντρο για συνέδρια, workshops, κτλ. σε συνεργασία με τα 
γειτονικά της Πρέβεζας πανεπιστήμια (Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Ο 
όροφος θα μπορούσε να διαμορφωθεί ώστε να παραλάβει χώρους φιλοξενίας και 
διανυκτέρευσης -υπό τον τύπο μικρού ξενώνα- για τους συνέδρους και τους φοιτητές. Με 
αυτήν την λειτουργία, τόσο το κτίριο όσο και το συγκρότημα θα αποκτήσει περιοδικά χρήση 
επιπλέον της τουριστικής, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, ο οποίος θα παραμένει 
στοχευόμενος στις υπηρεσίες  ελεγχόμενου τουρισμού.  

• ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΤΙΡ. 1)  

Το ισόγειο κτίσμα που γειτνιάζει στην δευτερεύουσα είσοδο -πύλη τροφοδοσίας και οχημάτων 
ασφάλειας– προτείνεται να στεγάσει διοικητικές λειτουργίες και εργαστήρια της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η χρήση αυτή θα εξασφαλίσει την καθημερινή λειτουργία του 
συγκροτήματος τουλάχιστον τις πρωινές ώρες.  

• ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 
ΚΟΛΠΟΥ (ΚΤΙΡ. 3 ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ) 

Η λειτουργία μουσειακής έκθεσης προτείνεται να στεγαστεί αφενός στο κτίριο 3, μετά από 
σχετική μελέτη σε σχέση με την ερεύνα για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, και αφετέρου 
στο υπόγειο τμήμα του καταφυγίου με την χρήση των εισόδων – εξόδων όπως αυτές 
διατηρούνται ως σήμερα.   

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΦΥΛΑΚΑΣ (ΚΤΙΡ. 4) 

Το κτίριο 4, το οποίο είναι το πλησιέστερο στην κύρια είσοδο του κάστρου, προτείνεται να 
στεγάσει τις υπηρεσίες φύλαξης και πληροφόρησης σχετικά με τις λειτουργίες του κάστρου. 
Εναλλακτικά, το κτίριο 4, λόγω της άμεσης γειτνίασής του με το τείχος του περιβόλου του 
κάστρου, θα μπορούσε να κατεδαφιστεί ώστε να αναδειχθεί το συγκεκριμένο τμήμα του 
τείχους. Η ανέγερση ενός μικρότερου κτίσματος σε πιο άμεση σχέση με την είσοδο θα 
μπορούσε να καλύψει την ανάγκη του μικρού κέντρου πληροφόρησης. 

 

4.9.4.2. Κατευθύνσεις για την διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου 

Η γενική διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου καθώς και η προτεινόμενη φύτευση έχουν σαν 
στόχο την οργάνωση μιας κεντρικής υπαίθριας πλατείας που ανοίγεται στην προοπτική της 
κύριας εισόδου στο κάστρο και αναπτύσσεται απέναντι από το κεντρικό κτίριο – επιστημονικό 
κέντρο. Με την χρήση των κατάλληλων υλικών δαπεδόστρωσης και σε σχέση με την «κεντρική 
πλατεία» ορίζονται οι διάδρομοι κίνησης μεταξύ των κτισμάτων και η δευτερεύουσα είσοδος 
τροφοδοσίας.  

Τα υλικά που προτείνονται για τις δαπεδοστρώσεις, με στόχο την κατάλληλη εναλλαγή 
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«σκληρών» και «μαλακών» επιφανειών σύμφωνα με τις χαράξεις, ανήκουν στις κατηγορίες 
υλικών που έχουν ήδη περιγραφεί  και στις δύο άλλες περιπτώσεις των κάστρων της Πρέβεζας 
(κάστρο Αγίου Ανδρέα και κάστρο Μπούκας).  Με τον τρόπο αυτό –δηλαδή με την χρήση 
παρόμοιων υλικών για τις υπαίθριες διαμορφώσεις και των τριών κάστρων-  διαμορφώνεται ένα 
κοινό «λεξιλόγιο» των επεμβάσεων και εντείνεται η αίσθηση της «συνέχειας» μεταξύ τους.   

Ωστόσο, στην περίπτωση του κάστρου του Αγίου Γεωργίου οι δαπεδοστρώσεις καταλαμβάνουν 
μικρό εμβαδόν σε σχέση με το φυσικό χώμα και η υψηλή φύτευση που προτείνεται είναι 
περιορισμένη έτσι ώστε να μην διακόπτεται η συνέχεια του βλέμματος και να γίνεται αντιληπτό 
το σύνολο του συγκροτήματος.   
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