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Πρόλογος

Μεγαλώνοντας στην Πρέβεζα και ζώντας εδώ για 17 χρόνια έπαιρνα το
χώρο γύρω µου ως δεδοµένο. ∆εν αµφισβητούσα ούτε καν ένα κεραµίδι. Η
πόλη ήταν έτσι, γιατί έτσι ήταν πάντα. Ακόµα και όταν κάτι άλλαζε, ένας δρό-
µος διανοιγόταν ή ένα σπίτι γκρεµιζόταν, για να ανεγερθεί ένα άλλο στη θέση
του, η νέα κατάσταση αποτελούσε θέσφατο, µια ανεπαίσθητη αλλαγή στο
σκηνικό της καθηµερινότητάς µου. Η αρχιτεκτονική, όµως, που µπήκε στη ζωή
µου κοντά στην ενηλικίωση, άρχισε να ριζώνει µέσα µου σαν ζιζάνιο. Κάθε
φορά που επέστρεφα στην Πρέβεζα έκανε ένα σωρό ερωτήσεις. Γιατί; Πώς;
Πού; Πότε; Αδύνατον να καταπιέσεις µια ερώτηση. Παρόλα αυτά οι ερωτήσεις
διαδέχονταν η µία την άλλη και στην πλειοψηφία τους δεν εύρισκαν απάντηση,
κάτι που τις έκανε να γίνονται συνεχώς και πιο έντονες. Τον πρώτο καιρό τις
καταλάγιαζα µε εικασίες, κάτι που καθησύχαζε κάπως το εγώ µου, µιας και
τουλάχιστον είχα τα εφόδια να κάνω εικασίες. Αλλά τα πράγµατα χειροτέ-
ρευαν… Την αφορµή αποτέλεσε ένα ποδήλατο, κάτι που δεν είχα από πολύ
µικρή ηλικία και απελευθέρωσε µονοµιάς την κίνησή µου στην πόλη. Μπορώ
σε µικρό χρονικό διάστηµα να προσλάβω διαφορετικά ερεθίσµατα, να τα
συγκρίνω, να βρώ οµοιότητες και διαφορές και να συνεχίσω τις σωτήριες
εικασίες µου. Κάπως έτσι ανακάλυψα και την τάφρο. Η τάπια παλιά αποτελού-
σε απλώς ένα τοπωνύµιο για µένα, κάτι ασαφές, χωρίς αρχή, µέση ή τέλος.
Τώρα πια ήταν µια ιστορία που έπρεπε να ειπωθεί. Αυτή η ιστορία έπρεπε να
λεχθεί µε κάποια σοβαρότητα όµως, γιατί οι εικασίες ήταν πολύ ασθενείς πια,
για να υποστηρίξουν κάτι τόσο ασαφές µε τόσο σαφή µορφή. Έτσι ξεκίνησε
το διάβασµα, οι συνεντεύξεις, τα έγγραφα, οι φωτογραφίες, τα βίντεο και η
συνεχής επαλήθευση. Πολλές φορές η αντίδραση του κόσµου ήταν: «Γιατί
ασχολείσαι µε τα ανάξια λόγου;» Μόνη απάντηση: «Στα ανάξια ο λόγος».
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Λίγα λόγια από τον εκδότη

Μάρτιος του 2012
Το Περιφερειακό Τµήµα Ηπείρου του ΤΕΕ ύστερα από πρόσκληση-αίτηµα

της Ν.Ε. ΤΕΕ Νοµού Πρέβεζας συνεδριάζει στην πόλη της Πρέβεζας. Απευθυ-
νόµενος στον πρόεδρο, κ. Παπαβρανούση Χρήστο, και τα µέλη της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του Περιφερειακού Τµήµατος πρότεινα τη συµµετοχή και συνδροµή
του ΤΕΕ για τον εορτασµό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Πρέ-
βεζας. Οµόφωνα η πρόταση έγινε δεκτή.

Ιούνιος του 2012
Στα γήπεδα τένις µε πλησιάζει ένας νεαρός. «Γεια σας...». Κοιτάζω καλά...

Κώστας Γενιάς, γιος του αείµνηστου καλλιτέχνη ∆ηµήτρη Γενιά, πρώην αθλη-
τής τένις µε πανελλήνιες διακρίσεις. «Πρόεδρε,γιατί όταν αναφέροµαι στη
(ν)τάπια, µου απαντούν «µην ασχολείσαι µε τα ανάξια λόγου;» Και «διαβάζο-
ντας» την απορία µου, µού εξήγησε για τη διατριβή του µε τίτλο: «Αρχιτε-
κτονικές µνήµες στα όρια µιας πόλης». Τότε του έλυσα την απορία: «Ανάξια
λόγου, Κώστα, για να δοθεί η ευκαιρία στο ΤΕΕ να στηρίξει αυτή την άξια λό-
γου επιστηµονική εργασία-διατριβή που εκπονείς και που θα παρουσιάσεις στις
εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της ελεύθερης Πρέβεζας» .

Τα άλλα ήταν εύκολα. Οµόφωνα η ∆.Ε. της Νοµαρχιακής Επιτροπής Πρέβε-
ζας πρόκρινε την πρόταση αυτή και οµόφωνα ο πρόεδρος Χρ. Παπαβρανούσης
και το ∆.Σ. του Περιφερειακού Τµήµατος Ηπείρου του ΤΕΕ ενέκριναν να ανα-
λάβουν τη δαπάνη εκτύπωσης της εργασίας αυτής, που αποτελεί πνευµατική
ιδιοκτησία αποκλειστικά και µόνο του Κώστα Γενιά.

∆ηµήτρης Παππάς
Πρόεδρος Νοµαρχιακής Επιτροπής Πρέβεζας ΤΕΕ
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Ιστορικά στοιχεία περί Πρεβέζης
Στην αρχαιότητα στο σηµείο που βρίσκεται η

σηµερινή πόλη της Πρέβεζας δεν είναι γνωστό
αν βρισκόταν κάποιος οικισµός. Το αρχαιότερο
εύρηµα κοντά στη σηµερινή πόλη της Πρέβεζας
αποτελούν τα ταφικά µνηµεία της Μυκηναϊκής
περιόδου στη σηµερινή χερσόνησο του Αγίου
Θωµά, στα βορειοανατολικά της πόλης. Η πε-
ριοχή ανήκε από τον 4ο αι. π.Χ. µέχρι τα µέσα
του 2ου αι. π.Χ. πιθανώς στους Κασσωπαίους,
µια φυλή του γένους των Θεσπρωτών, ενός
από τα ηπειρώτικα φύλα. Το 31 π.Χ., µετά τη
φηµισµένη ναυµαχία του Ακτίου, ο νικητής
Οκταβιανός Αύγουστος ιδρύει τη Νικόπολη µό-
λις 5 χιλιόµετρα βόρεια της Πρέβεζας, µια πόλη
που στην ακµή της πιστεύεται ότι ο πληθυσµός
της έφτασε ακόµα και τους 150.000 κατοίκους.
Η Νικόπολη φαίνεται πως έζησε µέχρι και τον
11ο αιώνα, όταν µετά από επιδροµές Βουλγά-
ρων εικάζεται πως τελικά εγκαταλείφθηκε πλή-
ρως, αφού είχε ήδη υποστεί σηµαντική συρρί-
κνωση λόγω των συνεχών επιδροµών διαφό-
ρων λαών1. Η σύγχρονη πόλη της Πρέβεζας
φαίνεται πως ιδρύεται λόγω της επεκτατικής
πολιτικής του Μεχµέτ του Πορθητή. Ο σουλτά-
νος των Οθωµανών κατακτά την περιοχή το

1463 και για να διαφυλάξει τον Αµβρακικό κόλ-
πο, όπου και θα ναυπηγούσε το στόλο του για
απόβαση στην Ιταλία, χτίζει το 1478 το κάστρο
της Μπούκας που βρισκόταν στο νοτιότερο
άκρο της Πρέβεζας2. Με αφετηρία το κάστρο
αυτό, λοιπόν, δηµιουργείται ο πρώτος οικισµός
από ανθρώπους που δούλευαν στο νεώριο,
αγνώστου καταγωγής, στη σηµερινή τοποθεσία
της πόλης. Τα επόµενα χρόνια η πόλη θα περά-
σει στα χέρια των Βενετών, των Γάλλων και πά-
λι των Οθωµανών το 1798 κάτω από την εξου-
σία του Αλή πασά, ο οποίος και θα κατασφάξει
το χριστιανικό πληθυσµό κατά το «Χαλασµό
της Πρέβεζας» ανανεώνοντάς τον µε Τουρκαλ-
βανούς. Τέλος, η πόλη περνάει την 21η Οκτω-
βρίου του 1912 στο ελληνικό κράτος. Στη σύγ-
χρονη ιστορία της υπέστη µεγάλες καταστρο-
φές κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και τον
εµφύλιο που ακολούθησε, τόσο από τα αερο-
πλάνα του Άξονα όσο και από τα αγγλικά στη
συνέχεια. Η ιστορία της περιοχής, όπως είναι
φανερό, ακόµα και µε αυτά τα επιγραµµατικά
στοιχεία ήταν πολύπαθη και βασιζόταν σε ένα
κύκλο δηµιουργίας-θανάτου-αναγέννησης.

Ο ελαιώνας και η αλιεία
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας µερικές από

τις ιστορικές περιόδους που αναφέρθηκαν
προηγουµένως θα κριθεί σκόπιµο να αναλυθούν
περισσότερο στη συνέχεια, µιας και η κατανόη-
ση των συνθηκών που επικρατούσαν τότε θα
ξεδιαλύνει το τοπίο, ώστε να εξαγάγουµε εγκυ-
ρότερα συµπεράσµατα. ∆ύο από τα πιο σηµα-

1 Βλ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΕΒΕΖΑ» 2002, σελ.
13, 14, 15

2 Βλ. ΝΙΚΟΣ Δ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2010, σελ. 395, 401
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ντικά έργα που πραγµατοποιήθηκαν στην πόλη
πριν την απέλευθέρωσή της και που επηρέασαν
καθοριστικά τη µετέπειτα εξέλιξή της ήταν η
συστηµατοποίηση της αλιείας και η δηµιουργία
του ελαιώνα κατά τη διάρκεια της βενετοκρα-
τίας. Το 1718 µε τη συνθήκη του Πασάροβιτς η
Πρέβεζα περνάει στα χέρια των Βενετών οι
οποίοι θέλουν να αναπτύξουν τη µικρή πόλη και
να προσελκύσουν ξανά πληθυσµό, για να µπο-
ρέσουν να υποστηρίξουν τη στρατηγική της θέ-
ση. ∆ύο µεγάλες αποφάσεις παίρνονται. Έτσι,
οι Βενετοί για την οργάνωση της αλιείας, που
µέχρι τότε ήταν στην περιοχή ανύπαρκτη, φέρ-
νουν στην Πρέβεζα από το νησί Μπουράνο της
Βενετίας «Μπουρανέλους» ψαράδες3 και απο-
φασίζουν να φυτεύσουν στη γύρω από τον οι-
κισµό περιοχή ένα αχανή ελαιώνα µε 130.000-
140.000 ελαιόδεντρα, όπως συµπεραίνεται από
τις διασταυρούµενες πηγές4. Από το ψάρεµα οι
Βενετοί απαιτούσαν το φόρο της πεντάτης και
από τον ελαιώνα αυτόν της δεκάτης, χρήµατα
µε τα οποία θα ενισχυόταν η προστασία της πό-
λης που έλεγχε την έξοδο του Αµβρακικού ο
οποίος είχε ισχυροποιηθεί ως εµπορικός πόλος
µετά την ίδρυση και του γαλλικού Προξενείου
το 1702 στην Άρτα5. Οι Βενετοί, βέβαια, δεν
βασίζονταν στον ελαιώνα για ουσιαστικούς πό-
ρους, παρότι αυτός ήταν ο δεύτερος µεγαλύτε-

ρος από όλες τις άλλες περιοχές του Ιονίου µε-
τά την Κέρκυρα. Αυτοί βασίζονταν κυρίως
στους πολίτες που ο νέος οικονοµικός πόρος θα
προσέλκυε, για να ενισχύσουν την άµισθη, φυ-
σικά, πολιτοφυλακή, µιας και το µόνο της έξοδο
θα ήταν τα πολεµοφόδια και ο µισθός του διοι-
κητή. Πράγµατι, κόσµος συνέρρευσε ξανά στην
Πρέβεζα κυρίως από τα Επτάνησα, αλλά και
από τις παλιές κτήσεις της Βενετίας στην Κρήτη,
αφού οι περιοχές που µετέπειτα µετατράπηκαν
σε ελαιώνα δόθηκαν στους ενδιαφεροµένους
δωρεάν µε τη µόνη προϋπόθεση ότι θα τις φυ-
τέψουν ελαιόδεντρα.

O Aλή πασάς των Ιωαννίνων
(από το site: www.geocities.wsiliriapressagalery2.html)

3 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 274
4 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 59

Βλ. ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 1954, σελ. 41
5 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 57, 58
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Η τάφρος
Το 1798 η πόλη πέφτει στα χέρια του Αλή

πασά ο οποίος θέλοντας να ισχυροποιήσει την
είσοδο του Αµβρακικού ενισχύει σηµαντικά την
οχύρωσή της. Η περιµετρική τάφρος της Πρέ-
βεζας κατασκευάστηκε το 1808 από κατοίκους
πολλών περιοχών, ακόµα και µακρινών αποστά-
σεων, από τις οποίες απαιτούνταν να προσφέ-
ρουν κάποιους άντρες για το χτίσιµο της οχύ-
ρωσης τόσο στην Πρέβεζα όσο και στο Άκτιο6.
Αποτελεί µαζί µε τα τρία εκείνη την εποχή κά-
στρα της πόλης, του Αγίου Αντρέα, του Αγίου
Γεωργίου και του Παντοκράτορα, τους προµα-
χώνες της, την τάφρο του Αγίου Αντρέα και τα
προτειχίσµατα των κάστρων του Αγίου Γεωργί-
ου και Αγίου Αντρέα τη µεγάλη οχύρωση της
πόλης. Το κάστρο της Μπούκας, που έχει προα-
ναφερθεί, κατεδαφίστηκε το 1701 από τους
Ενετούς µε τη συνθήκη του Κάρλοβιτς. Η τά-
φρος είχε µέσο πλάτος, αν και εδώ οι πηγές κά-
πως διαφωνούν, 10 µέτρα στην κορυφή, 8 µέ-
τρα στην βάση και ένα µέσο βάθος 5 µέτρων7.
Στην Πρέβεζα η τάφρος ονοµάζεται (ν)τάπια
από την τουρκική µε αραβική προέλευση λέξη
tabya που σηµαίνει οχυρό, ή καλύτερα, προµα-
χώνας. Η ντάπια ήταν πετρόχτιστη και στις δύο
της όχθες µε µπατικό τοίχο, ο οποίος ξηλώθηκε
µετά την απελευθέρωση και η πέτρα του χρησι-
µοποιήθηκε για τις κατοικίες των ντόπιων. Ο ∆η-
µήτρης Μαυροκέφαλος, οικοδόµος στο επάγ-
γελµα και κάτοικος της Κοκκινιάς, παρατάφριας
συνοικίας, µου µετέφερε ότι πριν από 40 χρόνια

βρήκε µέρος του παλιού τοίχου. «Πριν 40 χρό-
νια (κοντά στο 1970) σκάβαµε το βόθρο και
βρήκαµε κάτω απ’ το χώµα τον τοίχο. Ήταν και
από τη µέσα µεριά εµφανής (εννοεί καλοφτιαγ-
µένος) όπως και από την έξω µεριά απ’ το χώµα.
∆εν ήταν πολύ µεγάλες οι πέτρες και δεν ήταν
τετραγωνισµένες, όχι θαλάσσης. Ήταν χτισµένο
και λοξό πρανές και φάτσα, µέσα-έξω. Μου κί-
νησε την περιέργεια, γιατί ήµουν της δουλειάς.
Εγώ βρήκα ένα κοµµάτι, γιατί ένα κοµµάτι έσκα-
ψα, κοντά στα δυόµισι µέτρα µήκος και άλλα
δύο µέτρα ύψος. Αυτός συνέχιζε κι άλλο πέρα.
Ήταν χτισµένος, πλεχτός, µάλλον πενηντάρης.»
Ίσως να σώζεται και σε άλλα σηµεία θαµµένος
ακόµα ο τοίχος της τάφρου, αν και κάτι τέτοιο
µάλλον είναι πλέον πολύ απίθανο.

Οι πύλες
Οι πύλες ή πόρτες της πόλης ήταν κοµβικής

σηµασίας για το εµπόριο και την άµυνά της. Αυ-
τές αποτελούσαν τυπικά το µόνο τρόπο για την
είσοδο και την έξοδο από αυτή. Οι πύλες αυτές
ήταν τρεις στον αριθµό και ξεκινώντας από τα
ανατολικά προς τα δυτικά ήταν «η γέφυρα της
Βρυσούλας», «η Μεσινιά πόρτα» και «η πόρτα
του Άι Λιος». Και οι τρεις είχαν µία γέφυρα που
ένωνε την έξω µε τη µέσα πλευρά της τάφρου
και κατέληγε σε ένα φυλάκιο - «φόρο», µιας και
για να περάσουν τα προϊόντα τους οι έµποροι ή
και απλά να εισέλθει ένας ξένος στην πόλη έπρε-
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6 Βλ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2010, σελ. 43
7 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 46



πε να πληρώσουν σε ιδιώτες που νοίκιαζαν το
φυλάκιο ένα καθορισµένο φόρο. Στα χρόνια της
τουρκοκρατίας οι πόρτες έκλειναν το βράδυ και
άνοιγαν πάλι το πρωί. Μετά την απελευθέρωση
της πόλης υπήρχαν και άλλοι τρόποι να διασχί-
σει κανείς την τάφρο πέραν των τριών πυλών
της8. Τους καλοκαιρινούς µήνες, που στην τά-
φρο δεν έρρεε νερό, η προσπέλαση ήταν αρκε-

τά εύκολη, αλλά ακόµα και
στους χειµερινούς µήνες,
που σε µερικά σηµεία το νε-
ρό µπορεί να γινόταν χει-
µαρρώδες, υπήρχαν περιο-
χές που αυτή ήταν δυνατή9.
Αναφέρεται ότι αφενός µεν
σε κάποια σηµεία το νερό
λόγω µηδενικής κλίσης γινό-
ταν στάσιµο και έτσι λιγότε-
ρο επικίνδυνο, αφετέρου δε
σε κάποια σηµεία οι κάτοικοι
είχαν φτιάξει αυτοσχέδια γε-
φυράκια, ίσα ίσα για ένα
άτοµο, µε λαµαρίνες, ξύλα,
πέτρες και καλάµια. Ένα τέ-
τοιο γεφυράκι σίγουρα υ-

πήρχε στα παρατάφρια της Ατιντάνων στην οι-
κία της οικογένειας Ναστόπουλου10.

Ντόπιοι και Παρατάφριοι
Η Πρέβεζα είχε ήδη πριν από την απελευθέ-

ρωση της ένα µικτό πληθυσµιακό κορµό από
Έλληνες χριστιανούς, κυρίως Επτανησιακής και
Αιτωλοακαρνανικής καταγωγής, Συρρακιώτες
Βλάχους, Τούρκους, Αρβανίτες και Εβραίους.
Αυτοί αυτοπροσδιορίζονταν ως «αυτόχθονες»
και ζούσαν σε συγκεκριµένες συνοικίες στο εσω-
τερικό της τάφρου, που περιέκλειε την πόλη
έχοντας απόσταση από αυτήν11. Οι διαφορετικές
εθνότητες συνυπήρχαν αρµονικά, χωρίς να εµ-
φανίζουν µεγάλες φυλετικές ή θρησκευτικές
διακρίσεις12. Χαρακτηριστικό είναι ότι «οι Ελλη-
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8 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 46, 47
9 Από απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις ντόπιων (Λεω-

νίδας Τζέμος, Φερενίκη Γενιά, κ.α.).
10 Από τη βιντεοσκοπημένη συνέντευξη του Λεωνίδα Τζέ-

μου, κατοίκου της Ατιντάνων, στις 21 Απριλίου 2012.
11 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 61
12 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 181, 182

Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 59, 60

Το φυλάκιο της Μεσινιάς πόρτας και αριστερά η δίοδος του ποταμού.
Φωτογραφικό αρχείο Ιδρύματος «Ακτία Νικόπολις» ΙΑΝ F2301



νίδες κλαίγανε µαζί µε τις Τουρκάλες για την τύ-
χη τους, κατά την απελευθέρωση του 1912»13.
Στον αντίποδα υπήρχαν οι γειτονιές στα παρα-
τάφρια, δηλαδή κατά µήκος της τάφρου (ντά-

πιας) και σε µικρή σχετικά απόσταση από αυτή.
Στη ντάπια ζούσαν αυτοί οι οποίοι δεν ήταν
πλήρως ενταγµένοι στον κοινωνικό ιστό. Μέχρι
τη µικρασιατική καταστροφή µόνο τα βορεινά
εσωτερικά παρατάφρια κατοικούνταν, δηλαδή
από την περιοχή της «Βρυσούλας» ανατολικά,
µέχρι τον προµαχώνα που οριοθετεί τη βορειο-
δυτική γωνία, όπως και η περιοχή του Άι Λια στη
δυτική πλευρά. Στις παρατάφριες περιοχές βρί-
σκουµε τότε τσιγγάνους, λούστρους, επαίτες και
σκουπιδιαρέους (σκουπιδιάρηδες) στα Γύφτικα
και Τούρκους πρόσφυγες από τη Βοσνία στα
Ματζίρικα, (µοατζίρ σηµαίνει πρόσφυγας στα
τούρκικα)14. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές στο δυ-
τικό µέρος της τάφρου ήταν κυρίως χωράφια
και στα νότια της πόρτας του Άι Λια βρισκόταν
τουρκικό νεκροταφείο, ήδη ανενεργό από την
κατάληψη της πόλης από τους Βενετούς. Τα
υπόλοιπα τουρκικά νεκροταφεία βρίσκονταν και
αυτά παραταφρίως, το ένα κοντά στη Μεσινιά
πόρτα από την ανατολική της πλευρά και το άλ-
λο εξωτερικά αυτής από τη δυτική της µεριά,
όταν το πρώτο είχε γεµίσει. Βέβαια στην περιο-
χή βόρεια της Βρυσούλας βρισκόταν και ένα πα-
λιό µουσουλµανικό νεκροταφείο από το 1538
µετά τη «Ναυµαχία της Πρέβεζας»15. όπου ο
Οθωµανικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Μπαρ-
µπαρόσα νίκησε τον ενωµένο στόλο της Χρι-
στιανικής Συµµαχίας (Holy League) η οποία συ-
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Η αναπαράσταση της εικόνας είναι καθαρά φα-
ντασιακή βασιζόμενη, βέβαια, σε πηγές για την επι-
λογή των υλικών και την απόδοση του περιβάλ-
λοντoς χώρου. Αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν
πέτρες και ξύλα για τη δημιουργία του περάσμα-
τος, ακόμα και μια λαμαρίνα που είχε εγκαταλείψει
ο στρατός. Το νερό φούσκωνε τους χειμερινούς μή-
νες, οπότε η προσπέλαση ήταν αδύνατη σε αυτό το
σημείο λόγω και της κατωφέρειας του εδάφους,
αλλά τους θερινούς το μόνο πρόβλημα ήταν η πο-
λύ πηχτή λάσπη και η πυκνή βλάστηση.

13 Μεταφορά από το Δημήτρη Γενιά φράσης της γιαγιάς του
Διονυσίας Γενιά

14 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 287
15 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 319



στήθηκε από τον Πάπα Παύλο Γ’16. Στο νοτιοδυ-
τικό άκρο της η τάφρος πλεύριζε το κάστρο του
Άι Γιώργη και κατέληγε στο έλος που υπήρχε
στη θέση της σηµερινής Κυανής Ακτής.

Οι κοινωνικές διακρίσεις είχαν να κάνουν πε-
ρισσότερο µε τον τόπο διαµονής παρά µε το ει-
σόδηµα, αν και συνήθως αυτά τα δύο συµβάδι-
ζαν. Έτσι «κανένας Πρεβεζάνος δεν θα έπαιρνε

Mατζιρικιώτισσα»17 και κανένας δεν θα καταδε-
χόταν να έχει σπίτι στα Γύφτικα.

Η κοινωνική αυτή αναδροµή είναι κατά την
γνώµη µου απαραίτητη, για να καταλάβουµε το
πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται αργότερα η πόλη
από το Μεσοπόλεµο και µετά και πώς η κατα-
γωγή και η οικονοµική κατάσταση επηρεάζουν
την αρχιτεκτονική.

- 12 -

16 Βλ. SIMON MERCIECA 2010, σελ. 109
17 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 60

Στο σχήμα φαίνεται ξεκάθαρα ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της περιοχής της τάφρου που φιλοξενεί κατά
μήκος της τόσο άτομα της γειτονικής υπαίθρου όσο και πληθυσμούς, ελληνικούς και μη, από μακρινές περιοχές
που είτε κατέληξαν στην Πρέβεζα κατά τύχη είτε η ανάγκη τους οδήγησε εκεί, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια.
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Για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας θα χω-
ρίσουµε τη γενικότερη περιοχή της «ντάπιας»
σε περιοχές ανάλογα µε τα κοινωνικά, πολεο-
δοµικά και αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά.

Έτσι, έχουµε: Α) τις περιοχές της Βρυσού-
λας, το Νοσοκοµείο, το Τσαβαλοχώρι, τους
Καφενέδες και τα Γύφτικα, δηλαδή το χώρο

ανάµεσα από το Φόρο, ή αλλιώς τη «Μεσινιά»
πόρτα, µέχρι τη Βρυσούλα, Β) την περιοχή
των Ματζίρικων, δηλαδή από τη Μεσινιά πόρ-
τα κατά µήκος της οδού Χαονίας µέχρι το ύψος
της οδού Υδραγωγείου, Γ) τα Καµαρνιώτικα
και τον Άι Λια, ∆) την Κοκκινιά και τα Λευκαδί-
τικα, Ε) το κάστρο του Άι Γιώργη.

Ανάλυση των περιοχών



Η Ατιντάνων

Οι κάτοικοι
Η περιοχή από τη Βρυσούλα µέχρι το Φόρο

έχει πάρει µέχρι σήµερα διαφορετικά ονόµατα,
όπως «Τσαβαλοχώρι», λόγω της οικογένειας
Τσαβαλά που κατοικούσε εκεί και έφυγε µετά
το «Χαλασµό της Πρέβεζας»,18 «Νοσοκοµείο»,
«Ατιντάνων» (από την οµώνυµη οδό που κινεί-
ται παράλληλα στην τάφρο) η οποία αναφέρε-
ται και ανεπίσηµα «black street» και Γύφτικα.
Στις αρχές του 20ου αι. η περιοχή ήταν αρκετά
αραιοκατοικηµένη, καθώς αποτελούσε βασικό
κοµµάτι της άµυνας της πόλης. Ο Γ. Μουστάκης
αναφέρει χαρακτηριστικά: «∆εν επέτρεπαν οι
Τούρκοι να χτίσουν στη ντάπια γιατί ήταν οχυ-
ρό. Αυτές οι ανωµαλίες εγίνηκαν µε το ελληνι-
κό.»19 Στην περιοχή έξω από τη Βρυσούλα µά-
λιστα υπήρχε και το τουρκικό νεκροταφείο, το

δεύτερο µετά από εκείνο της
Κοκκινιάς, όπως ειπώθηκε.
Γύφτοι από το Φανάρι Πρε-
βέζης και σκουπιδιαραίοι
(σκουπιδιάρηδες) του δήµου
εγκαθίστανται εκεί προ της
απελευθέρωσης, όπως έχει
προαναφερθεί, όπως και άλ-
λοι εξαθλιωµένοι κάτοικοι της πόλης, µε απογό-
νους τους να παραµένουν µέχρι σήµερα.

Στο Μεσοπόλεµο όµως τα πράγµατα αλλά-
ζουν κάπως όχι στο θέµα της κακής φήµης, αλ-
λά της σύνθεσης του πληθυσµού. Η πόλη πα-
ραχωρεί σε φτωχούς Πρεβεζάνους οικόπεδα
παρατάφρια, ώστε να αξιοποιήσουν εκείνες τις
περιοχές, αν και πολλοί εγκαθίστανται εκεί αυ-
θαιρέτως20. Την ίδια εποχή η νότια πλευρά της
Ατιντάνων ήταν ως επί το πλείστον περιβόλια
µε εσπεριδοειδή.

Μετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο εγκαθίστανται
έξω από την τάφρο στη θέση Νοσοκοµείο Βλά-
χοι, ενώ στην εσωτερική πλευρά εγκαθίστανται
και χωριάτες από την ενδοχώρα του νοµού21.
Αυτοί εκείνη την εποχή αποτελούν τα κατώτερα
οικονοµικά στρώµατα της Πρέβεζας. ∆ουλεύ-
ουν ως εργάτες στο λιµάνι, ως τεχνίτες, ακόµα
και ως βαστάζοι, δηλαδή βοηθοί στη µεταφορά
των αγορών των κυριών της Πρέβεζας στο κέ-
ντρο της πόλης. Οι γυναίκες αντίθετα δουλεύ-
ουν ως επί το πλείστον στους ελαιώνες και πλη-
ρώνονται σε είδος (τρόφιµα, λάδι) και είναι αυ-
τές που ουσιαστικά φέρνουν το µεγαλύτερο ει-

- 14 -

ATINTANΩN

18 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 293
19 Απόσπασμα από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη

του Γιώργου Μουστάκη, ιστορικού μελετητή, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Πρέβεζα στις 20 Απριλίου 2012.

20 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Γιώργου
Μουστάκη, ιστορικού μελετητή, που πραγματοποιήθηκε
στην Πρέβεζα στις 20 Απριλίου 2012.

21 Από απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις ντόπιων (Λεω-
νίδας Τζέμος, Φερενίκη Γενιά, Γεωργία Πεπόνη), από συ-
ζητήσεις με ντόπιους και από την απομαγνητοφωνημένη
συνέντευξη του Γιώργου Μουστάκη, ιστορικού μελετητή,
που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα στις 20 Απριλίου
2012.



σόδηµα στην οικογένεια22. Παρότι αυτή η πε-
ριοχή βρίσκεται κοντά στον ελαιώνα αλλά και
γενικότερα στην καλλιεργήσιµη ενδοχώρα, µό-
νο ένα ελαιοτριβείο υπάρχει έξω ακριβώς από
τον Φόρο και µόνο ένας αλευρόµυλος, ήδη
εγκαταλελειµµένος από τον 19ο αι., από την
εσωτερική πλευρά στο ίδιο σηµείο, ενδεικτικά
της χαµηλής οικονοµικής κίνησης σ’ αυτή την
πλευρά της πόλης23.

Η ζωή στα Γύφτικα
Τα σπίτια βρίσκονταν σε µικρά οικόπεδα

100-200 τ.µ., είχαν αυλή στην οποία ο καθένας
µε τις πενιχρές του δυνατότητες φύτευαν οπω-
ροκηπευτικά και καρποφόρα δέντρα, πολύ λίγα
φυσικά στον αριθµό, αλλά και µαγείρευε. Το
µαγείρεµα ασφαλώς δεν γινόταν σε φούρνους,
αλλά κάτω στο χώµα, σε φουφού, µε τη φωτιά
να τροφοδοτείται κυρίως από φύλλα ελιάς από
τα λιοστάσια που έφερναν κάθε µέρα οι γυναί-
κες24. Για την καλύτερη στερέωση του χώµατος
των οικοπέδων είναι καταγεγραµµένη, τουλάχι-
στον σε µία περίπτωση, σκόπιµη φύτευση κα-

λαµιών σε αυτή την πλευρά
της ντάπιας που υπήρχαν φυ-
σικά άφθονα στις γύρω πε-
ριοχές, αλλά και διαφόρων
δέντρων που µπορούσαν να
τα εκµεταλλευτούν, αφού
τους έδιναν έτσι και τη δυνα-
τότητα σταδιακής αύξησης
του οικοπέδου τους.

Η τάφρος, όπως προαναφέρθηκε, είχε πέτρι-
να τοιχώµατα, τα οποία όµως εκλάπησαν από
τους κατοίκους λόγω έλλειψης οικοδοµικών υλι-
κών και έτσι τα τοιχώµατά της εύκολα µπορού-
σαν να παρασυρθούν από τα νερά. Τα καλάµια
και τα δέντρα σπανίως κατάφερναν να εµποδί-
σουν αυτή τη φθορά δίνοντας µια µικρή συνο-
χή στο χώµα. Το σπίτι τοποθετούνταν κυρίως
από τη µεριά της τάφρου, έτσι ώστε να µένει
χώρος για την αυλή από µπροστά, µιας και το
πίσω παρατάφριο κοµµάτι είχε ένα στενό µονο-
πάτι και χρησίµευε ουσιαστικά ως τουαλέτα του
κάθε σπιτιού. Σε αντίθεση µε τα δυτικά κοµµά-
τια της τάφρου, βόθρος σε αυτή την πλευρά
της τάφρου ήταν ανύπαρκτος. Η περιοχή έξω
από την τάφρο όπως και ο δρόµος της Ατιντά-
νων ήταν γεµάτοι βατσινιές, ψηλούς αγκαθω-
τούς θάµνους δηλαδή, που έκαναν την προσπέ-
λαση αρκετά δύσκολη. Τέλος, οι καθηµερινές
ανάγκες για καθαρό νερό αλλά και για ένα πλυ-
σταριό που να εξυπηρετεί όλο το γύρω οικισµό
ικανοποιούνταν από τις δύο πηγές του προµα-
χώνα της Βρυσούλας, δηλαδή ουσιαστικά στην
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22 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 33123
23 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Γιώργου

Μουστάκη, ιστορικού μελετητή, που πραγματοποιήθηκε
στην Πρέβεζα στις 20 Απριλίου 2012.

24 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη της Φερενίκης
Γενιά, παλιάς κατοίκου της Ατιντάνων, της 22 Απριλίου
2012 και από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη της
Μαρίκας Δημητρίου, κατοίκου των Ματζίρικων, στις 23
Απριλίου 2012, και από συνεντεύξεις με άλλους ντόπιους.



απόληξη της τάφρου25. Σε εκείνο το σηµείο και
µέσα στη θάλασσα, ο δήµος είχε τοποθετήσει
µεγάλους ογκόλιθους πάνω στους οποίους το-
ποθετούνταν τα ρούχα τα οποία πλένονταν µε
αλµυρό νερό και ξεπλένονταν στη βρύση. Η
δεύτερη βρύση ήταν αποκλειστικά για πόσιµο
νερό που µεταφερόταν µέσα στον οικισµό26. Οι
κάτοικοι, βέβαια, της περιοχής χρησιµοποιού-
σαν και για πόσιµο νερό το πηγάδι που βρισκό-
ταν δίπλα στη Μεσινιά πύλη.

Οι τύποι των κτηρίων
και οι χρήστες τους
Η διαφορετικότητα των

κτηρίων έχει να κάνει τόσο
µε τον τρόπο και τα υλικά
κατασκευής, όσο και µε τον
τρόπο στέγασης της όλης
κατασκευής.

Έτσι έχουµε: (α) πλίνθινα, (β) καλύβες
(βλάχικες), (γ) χεριώνες, (δ) ξυλοπηλόπηχτα-
κρατικές κατοικίες του ’48, (ε) και παραλλαγές
των παραπάνω.

Τα πλίνθινα
Το πλίνθινο σπίτι αποτέλεσε το βασικό τρόπο

δόµησης στα παρατάφρια, µιας και πρόσφερε
µια προσιτή, οικονοµικά και υλικά, λύση. Αυτά
τα σπίτια φτιάχνονται από πρόσφυγες, που είναι
λίγοι βέβαια στον αριθµό εδώ, από Πρεβεζάνους
αλλά και από Συρρακιώτες σε µεταγενέστερο
στάδιο. Το αρχικό κτίσµα είναι ισόγειο και απο-
τελείται από ένα ή δύο δωµάτια στα οποία προ-
στίθενται έπειτα ανάλογα µε τις ανάγκες της οι-
κογένειας άλλα δωµάτια, είτε παρατακτικά δη-
µιουργώντας ένα επίµηκες κτίσµα είτε τοποθε-
τούµενα γύρω από τα ήδη υπάρχοντα.

Tο πλιθάρι
Το πλιθάρι ήταν πολύ εύκολο να παραχθεί

στην Πρέβεζα χάρη στη µεγάλη ποσότητα κοκ-
κινοχώµατος, δηλαδή χώµατος µε µεγάλη πε-
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Στην εικόνα φαίνεται ξεκάθαρα η σειρά ογκόλιθων
μέσα στη θάλασσα και οι γυναίκες στο πλυσταριό
μπροστά από τις βρύσες. H φωτογραφία είναι του
1922 περίπου, παρμένη από τον προμαχώνα της
Βρυσούλας με κατεύθυνση προς το βορρά.

Φωτογραφικό αρχείο Ιδρύματος
«Ακτία Νικόπολις» ΙΑΝ F1245

25 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 305
26 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 305



ριεκτικότητα σε άργιλο σε σχέση µε την άµµο.
Η επιστηµονική του ονοµασία είναι αµµούχος
άργιλος. Η άργιλος όµως έχει υδαρότητα και
έτσι αναπτύσσεται σε αυτά τα χώµατα βλάστη-
ση, η οποία στη συνέχεια σήπεται και µαζί µε
τα οξείδια µαγγανίου και σιδήρου δίνει το χα-
ρακτηριστικό χοντροκόκκινο χρώµα, κάτι που
κάνει τους παλιούς Πρεβεζάνους να αναφέρο-
νται, λανθασµένα, στο χώµα ως σιδηρόχωµα.
Αυτό το είδος χώµατος, υπάρχει και σήµερα σε
όλο το νότιο κοµµάτι της χερσονήσου, τουλά-
χιστον από τη Νικόπολη και νοτιότερα. Η συλ-
λογή του κοκκινοχώµατος πραγµατοποιούνταν
το καλοκαίρι, όταν γίνονταν δηλαδή και οι ερ-
γασίες παρασκευής των πλίνθων, επειδή η συ-
νεχής ηλιοφάνεια βοηθούσε στο απρόσκοπτο
«ψήσιµο» τους. Ο Παναγιώτης Πάσχος αναφέ-
ρει για τον τρόπο συλλογής: «Βλέπαν ένα χω-
ράφι που είχε µια κοιλότητα, στο οποίο από τα
ξεπλύµατα γινόταν ένας φυσικός εµπλουτισµός
σε άργιλο, γιατί έτσι αποβαλλόταν η πιο βαριά
άµµος»27. Οι ενδιαφερόµενοι χτίστες, τις περισ-

σότερες φορές, οι ίδιοι οι
ιδιοκτήτες και κάποια συγγε-
νικά ή φιλικά τους πρόσωπα
συνέλεγαν το πλιθάρι απευ-
θείας από την επιφάνεια της
γύρω τους περιοχής. Στην
περίπτωση των Γύφτικων και
της γύρω περιοχής εν προ-
κειµένω, οι χτίστες δεν µετακινούνταν καθό-
λου, µιας και η δηµιουργία της λάσπης για το
πλιθάρι γινόταν µε κοκκινόχωµα, νερό και άχυ-
ρο (χόρτο) ή άλλες φορές µαλλί γίδας, λεπτά
κλαδάκια ή ακόµα και φύκια τα οποία έδιναν
συνοχή και εφελκυστικές ιδιότητες28.

Αναφέρεται από κάποιους και η φήµη ότι κά-
ποιες φορές χρησιµοποιούνταν και αυγό που
έκανε το πλιθάρι να αποκτά σηµαντική σκληρό-
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27 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Παναγιώ-
τη Πάσχου, διδάκτορα γεωλόγου του ΙΓΜΕ της περιφε-
ρειακής μονάδας Ηπείρου.

28 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Φώτη
Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κατοίκου Κοκκινιάς, στις
24 Απριλίου 2012, από την απομαγνητοφωνημένη συνέ-
ντευξη του Δημήτρη Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κα-
τοίκου Λευκαδίτικων, στις 10 Ιουνίου 2012 και από την
απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Γρηγόρη Χόρτη,
εργολάβου, στις 14 Ιουνίου 2012 και από αυτοψία.



τητα. Μια τέτοια τεχνική αποτελεί κατάλοιπο
από τα ρωµαϊκά τείχη της Νικόπολης αλλά και
από βυζαντινά µνηµεία. Η λάσπη µε το αυγό,
το άχυρο και το κοκκινόχωµα ονοµάζεται στην
Πρέβεζα µπριτζιλάνα, αλλά δεν επιβεβαιώνεται
τουλάχιστον σε αυτή την έρευνα ότι χρησιµο-

ποιήθηκε ποτέ στις παρατά-
φριες περιοχές, µιας και το
αυγό την εποχή εκείνη ήταν
είδος πολυτελείας για σχεδόν
όλους τους Πρεβεζάνους
ανεξάρτητα από την περιοχή
διαµονής τους29.

Η λάσπη για τις πλίνθους,
ανακατευόταν και πατιόταν µε τα πόδια, έπειτα
το µείγµα έµπαινε σε διπλά καλούπια των 40x40
εκ. περίπου που έφτιαχνε η οικογένεια µε τέσ-

ATINTANΩN
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Στην ιστορία της εικόνας απεικονίζεται η πέτρα της θεμελίωσης
να ζητάει από τα πλιθάρια, τα οποία έχουν αφεθεί να «ψηθούν»
στον ήλιο, να την «προφυλάξουν από το σεισμό» με αντάλλαγμα
να τα προφυλάξει από το νερό.

29 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Φώτη
Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κατοίκου Κοκκινιάς, στις
24 Απριλίου 2012 και από τη συζήτηση με το Γιώργο
Μουστάκη, ιστορικό μελετητή, στις 27 Αυγούστου 2012.



σερα σανίδια και ένα χώρισµα στη µέση το κα-
θένα, έτσι ώστε να παραχθούν δύο πλιθάρια το
πολύ των 40x20 εκ. Το καλούπι αυτό είχε συνή-
θως και δύο χερούλια που βοηθούσαν στη µετέ-
πειτα αποκόλληση της πλίνθου30. Το µείγµα αφη-
νόταν στον ήλιο να «ψηθεί» για µία µέρα περί-
που, µέχρι η εµφανής υγρασία του να αποχωρή-
σει. Η οικογένεια που έφτιαχνε δέκα µε δεκαπέ-
ντε από αυτά τα καλούπια, όταν το πλιθάρι είχε
«καθίσει» κάπως, όπως αναφέραµε, συνέχιζε τη
διαδικασία µέχρι την εξάντληση της λάσπης.

Οι κάτοικοι της περιοχής, παρότι αµόρφωτοι
και φτωχοί, ήξεραν καλά την λειτουργία και τις
δυνατότητες των υλικών. Χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται η λαϊκή ρήση που καταθέτει η Φερενί-
κη Γενιά: «τι λέει η πέτρα στο πλιθάρι; Φύλα µε
από το σεισµό να σε φυλάω από το νερό»31.
Εδώ υποδηλώνεται σαφώς η αδυναµία της πλίν-
θου στην υγρασία αλλά και η υπεροχή της σε
σχέση µε την πέτρα απέναντι στο σεισµό, λόγω
της µεγαλύτερης ελαστικότητάς της σε παρα-
µορφώσεις.

Πλίνθινοι τοίχοι
Αρχικά σκάβεται λάκκος

βάθους 50 εκ. περίπου ως
υποτυπώδες θεµέλιο, εκεί
που θα µπουν οι εξωτερικοί
τοίχοι. Οι πέτρες, που σίγου-
ρα εκείνη την εποχή είχαν
µαζευτεί µε πολύ κόπο, τοποθετούνται µε µπα-
τική δόµηση (σταυρωτά) δηµιουργώντας µια
βάση πάνω στην οποία θα πατήσει το πλιθάρι.
Έτσι, αφού έχει τοποθετηθεί η πέτρα µε τρόπο
ώστε να προεξέχει συνήθως 30-40 εκ. από το
έδαφος, επάνω της αρχίζει και χτίζεται ο πλίνθι-
νος τοίχος έχοντας µια σαφή απόσταση από το
έδαφος για την αποφυγή της υγρασίας. Η λά-
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30 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 276
31 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη της Φερενί-

κης Γενιά, παλιάς κατοίκου της Ατιντάνων, στις 22 Απρι-
λίου 2012, που μεταφέρει μια ρήση που είχε ακούσει ούσα
νεαρή κοπέλα από τη μητέρα της.

32 Η περίπτωση αυτή αναφέρεται με επιφύλαξη μιας και δεν
έχει υπάρξει δυνατότητα αυτοψίας και δεν έχει καταγραφεί
προηγούμενο αντίστοιχης τοιχοποιίας. Τις πληροφορίες
μεταφέρει η Φερενίκη Γενιά, παλιά κάτοικος της Ατιντά-
νων, για το σπίτι της που ακόμα παραμένει εκεί.



σπη που χρησιµοποιείται για την ένωση των
πλιθαριών αποτελείται και αυτή από το ίδιο κοκ-
κινόχωµα, νερό και, ίσως, αν και σπάνια, ασβέ-
στη. Τέλος, ο τοίχος σοβατίζεται πρώτα πάλι µε
την ίδια τη λάσπη από κοκκινόχωµα και έπειτα
περνιέται µε ασβέστη. Το ασβέστωµα πραγµα-
τοποιείται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά
στους τοίχους και τα ταβάνια. Σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις η πέτρα µπορεί να έφτανε ως το πρέ-
κι του παραθύρου32 ή άλλοτε να απουσίαζε τε-
λείως. Τότε ο ασβέστης έπαιζε το ρόλο της
ασπίδας απέναντι στο νερό τοποθετούµενος µέ-
σα στα θεµέλια και πάνω στο χώµα γύρω από
την κατασκευή. Σε µικρά βοηθητικά κτίσµατα,
όπως οι κουζίνες που προσαρτιόνταν στο κυ-
ρίως σπίτι, ήταν που το θεµέλιο συνήθως απου-
σίαζε και µάλιστα πολλές φορές απουσίαζε και η
προστασία του ασβέστη από το θεµέλιο χωρίς
όµως να αναφέρονται ζηµιές, αφού η πλίνθος
άντεχε.

Γείσα, στέγες
Για να ολοκληρωθεί το κτίσµα, έπρεπε να

ολοκληρωθεί η στέγη. Οι στέγες στα φτωχικά
σπίτια σε όλη τη ντάπια άλλαζαν συχνά µορφή
κατά τη διάρκεια της ζωής του κτηρίου. Αρχικά,
το πιο πιθανό ήταν το πέτσωµα να είναι από κα-
λάµια και πολλές φορές τα κεραµίδια απουσία-
ζαν και τη θέση τους είχαν τα άχυρα. Αργότερα,
η λαµαρίνα, το κεραµίδι, το ελενίτ αντάλλασσαν
θέσεις στις προτιµήσεις των κατοίκων. Το τελι-
κό στάδιο επιλογής, πάντως, ήταν το κεραµίδι,

που τους προσέδιδε µεγαλύ-
τερο κύρος από τα άλλα υλι-
κά. ∆υστυχώς, λόγω έλλει-
ψης στοιχείων και βιβλιογρα-
φίας, αλλά και αδυναµίας αυ-
τοψίας σε εναποµείνασες
στέγες, επειδή πλέον υπάρ-
χει ταβάνι, πρέπει να περιο-
ριστούµε σε µαρτυρίες παλιών κατοίκων αλλά
και τεχνιτών και οικοδόµων που έζησαν τις κα-
τασκευές αυτές κατά τη δηµιουργία τους ή την
κατεδάφισή τους. Έτσι, κατά την προσπάθεια
ανακάλυψης διαφορετικών µορφών κατασκευ-
ής τέσσερις τύποι έχουν εντοπιστεί.

α. ∆ίρριχτη στέγη µε ελκυστήρα
β. Τετράρριχτη στέγη µε ελκυστήρα
γ. ∆ίρριχτη χωρίς ελκυστήρα
δ. Μονόρριχτη

∆ίρριχτη στέγη µε ελκυστήρα
Είναι ένας αρκετά κοινός τύπος και εφαρµό-

ζεται σε µεγάλο αριθµό κατοικιών της Ατιντά-
νων. Στη δίρριχτη στέγη τοποθετείται αρχικά ο
ελκυστήρας (γρεντιά) ο οποίος πατάει στο µέσο
των δύο µεγάλων πλευρών. Πάνω του τοποθε-
τείται ένα πλακοειδές ξύλο και από πάνω του
κατακόρυφα ο παππάς (µπαµπάς). Τέλος, το-
ποθετούνται οι αµείβοντες (δεν καταγράφεται
κάποια τοπική ονοµασία), που ανάλογα µε τις
ικανότητες του κάθε µάστορα τοποθετούνται
και στερεώνονται πάνω στον παππά. Όλο το
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σύστηµα ονοµάζεται στην Πρέβεζα, όπως και
σε πολλά άλλα µέρη, ψαλίδι. Αντίστοιχα, στε-

ρεώνονται και τα δευτερεύο-
ντα ζευκτά, µέχρι να καλυ-

φθούν και οι δύο πλευρές.
Έπειτα, κάθεται ο καβα-

λάρης, για να δέσει
την κατασκευή πάνω

από τους παππά-
δες. Τέλος, µπαί-

νει το πέτσωµα
από σανίδια ή

καλάµια πά-
νω στο ο-

ποίο περνιέται η λάσπη, συ-
νήθως από κοκκινόχωµα σε
αυτή την πλευρά, για να το-
ποθετηθούν τα κεραµίδια.
Για να ολοκληρωθεί η λει-
τουργία της στέγης, αφαιρεί-
ται το πλακοειδές ξύλο κάτω
από τον παππά και αυτός καρ-
φώνεται µε γύφτικο καρφί στον ελκυστήρα. Τα
ξύλα, φυσικά, που χρησιµοποιούσαν δεν µπορεί
να ήταν διαλεχτά σε αυτές τις περιοχές και έτσι
η συνήθης απάντηση που λαµβάνουµε από τους
κατοίκους είναι: «ό,τι έβρισκαν» και αυτή ήταν
και η πραγµατικότητα. Βέβαια έψαχναν, όσο
ήταν δυνατό, για δρυς και για κυπαρίσσια, συνή-
θως ήδη µεταχειρισµένα κάπου ή, αν κατάφερ-
ναν, αγόραζαν και καινούργια ξυλεία33.

ATINTANΩN
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Στη δίρριχτη στέγη του σκίτσου χρησι-
μοποιείται ο τσατμάς του εσωτερικού τοίχου,

για να σχηματιστεί ο ελκυστήρας, παρέχοντας
έτσι οικονομία υλικού. Ο τσατμάς γίνεται με ξύλα

και καλάμια καρφωμένα σε κατακόρυφους οδηγούς.

24 Απριλίου 2012, από την απομαγνητο-
φωνημένη συνέντευξη του Δημήτρη
Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κατοί-
κου Λευκαδίτικων, στις 10 Ιουνίου 2012
και από τη βιντεοσκοπημένη συνέντευξη
του Λεωνίδα Τζέμου, κατοίκου της Ατι-
ντάνων, στις 21 Απριλίου 2012.

33 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Φώτη
Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κατοίκου Κοκκινιάς, στις



∆ίρριχτη χωρίς ελκυστήρα
Η δίρριχτη χωρίς ελκυστήρα είναι και αυτή

εξίσου συνηθισµένη και πολλές φορές προτι-
µούνταν, µιας και τα σπίτια ήταν µικρού µεγέ-
θους και έτσι δεν απαιτούνταν πολλά και µακριά
ξύλα. Σε αυτή, αφού έχουν χτιστεί οι τοίχοι, το-
ποθετείται πρώτα ο καβαλάρης στην κορυφή

και οι βοηθητικοί στα πλάγια
ενώνοντας έτσι τις µικρές
πλευρές. Πάνω τους καρφώ-
νονται κάθετα ξύλα εν είδει
τεγίδας και έπειτα τοποθε-
τούνται σανίδια ή καλάµια
για το πέτσωµα. Τέλος, το-
ποθετούνται τα κεραµίδια.
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Στην εικόνα φαίνονται τα
διαφορετικά στρώματα της κατα-
σκευής της στέγης. Οι καβαλάρηδες
είναι εμφανείς στις όψεις, ενώ εδώ απουσιάζει
το γείσο. Ως επιτεγίδες έχουν χρησιμοποιηθεί ξύλι-
νες σανίδες, αν και κάτι τέτοιο θα ήταν σπάνιο, μιας και
το πρόσφορο υλικό ήταν συνήθως το καλάμι.



Τετράρριχτη στέγη µε ελκυστήρα
Στην τετράρριχτη στέγη, είτε αυτή έχει κα-

βαλάρη είτε όχι, τοποθετείται πάλι αρχικά ο ελ-
κυστήρας ή οι δύο ελκυστήρες στο µέσο των
δύο µεγάλων πλευρών Ο παππάς τοποθετείται,
όπως και στη δίρριχτη. Έπειτα µπαίνουν οι τέσ-
σερις αµείβοντες που θα στηρίξουν ουσιαστικά
τη στέγη στις τέσσερις γωνίες πατώντας συχνά
πάνω σε διαγώνια ξύλα που είναι καρφωµένα
πάνω στην ξυλοδεσιά της κορυφής του τοίχου,
αν αυτή υπάρχει, για καλύτερη στήριξη. Κάθετα
στις πλευρές µπαίνουν οι τεγίδες και τέλος το
πέτσωµα και τα κεραµίδια. Αυτός ο τύπος, βέ-
βαια, είναι αρκετά σπάνιος και δεν χρησιµοποι-
είται ευρέως λόγω της µεγαλύτερης πολυπλο-
κότητας στην κατασκευή. Εικόνες του θα πα-
ρουσιαστούν στα προσφυγικά σπίτια της Κοκκι-
νιάς, όπου υπάρχει ένα καταγεγραµµένο, από
αυτοψία, παράδειγµα τέτοιου τύπου.

Μονόρριχτη
Παρουσιάζεται αποκλειστικά και µόνο στα

κτήρια που έχτισε το κράτος µετά το σεισµό
του 1948. Σε αυτή την περίπτωση είναι προφα-
νές ότι οι τοίχοι παραλαµβάνουν απευθείας τα
φορτία µε τη βοήθεια µόνο των γρεντιών που
είναι κάθετες σε αυτούς. Τα κτήρια αυτά και οι
στέγες τους θα αναλυθούν ξεχωριστά, µιας και
ο τύπος τους είναι µοναδικός στην Πρέβεζα και
δεν παρουσιάζουν καµία σχέση µε την υπόλοι-
πη οικοδοµική πορεία της πόλης.

Το κεραµίδι
Η Πρέβεζα µέχρι και το τέ-

λος του Εµφυλίου δεν είχε
κεραµοποιείο και, συνεπώς,
τα κεραµίδια της τα προµη-
θευόταν από άλλες περιοχές.
Σίγουρη είναι η προέλευση
της πλειονότητας αυτών, τα οποία ήταν πάντα
βυζαντινά, από τη Ζάκυνθο34. Στην Πρέβεζα
υπήρχε κεραµοποιείο, του Πεπόνη, ήδη από τα
µέσα της δεκαετίας ’40 (περιοχή Βλάχικων, πίσω
από το σηµερινό νεκροταφείο), όπου ψήνονταν
κεραµίδια και τούβλα, και ένα άλλο αργότερα,
µετά το 1959, του Μανόπουλου, στην περιοχή
του Άι Νικόλα Μιχαλιτσίου, όπου το χώµα ήταν
καλύτερο για αξιοποίηση35. Και στις δύο περι-
πτώσεις το κεραµίδι ήταν συνήθως κίτρινο ή
υποκίτρινο, µιας και προερχόταν από γλινοχώ-
µατα πολύ καλής ποιότητας. Όσα κεραµίδια εί-
ναι κόκκινα σήµερα στην Πρέβεζα είναι, το πιθα-
νότερο, µετά τη δεκαετία ’70, ενώ παρά το πέ-
ρασµα των χρόνων τα αρχικά κεραµίδια απα-
ντώνται συχνά σε πολλές εναποµείνασες οικίες.
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34 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 76
35 Από τη βιντεοσκοπημένη συνέντευξη του Λεωνίδα Τζέ-

μου, κατοίκου της Ατιντάνων, στις 21 Απριλίου 2012, από
την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Γιώργου Μου-
στάκη, ιστορικού μελετητή, που πραγματοποιήθηκε στην
Πρέβεζα στις 20 Απριλίου 2012 και από τη συζήτηση με
τη Γεωργία Πεπόνη, κόρη του ιδιοκτήτη του ομώνυμου κε-
ραμοποιείου.



Γείσο ή αστρέχα
Στα πλίνθινα σπίτια, όπως και στα πέτρινα

σε άλλες περιοχές της Πρέβεζας, δηµιουργού-
σαν ένα τύπο γείσου µε κεραµίδια που δεν συ-
ναντάται, συνήθως, σε άλλα µέρη της Ελλάδας
και χρησιµοποιούνταν στις τετράρριχτες και
στις δίρριχτες στέγες. Τα κεραµίδια, για να δη-
µιουργήσουν την αστρέχα, τοποθετούνταν το
ένα πάνω από το άλλο σε µία, δύο ή και τρεις
σειρές και έδιναν µια αρκετά κοµψή εντύπωση
στη στέψη του κτηρίου. Επηρέαζαν επίσης και
την κλίση της απόληξης της στέγης µειώνοντας
τις µοίρες, έτσι ώστε να γίνει πιο οµαλή. Παρά

την πίστη µου ότι η χρήση
του κεραµιδιού µε αυτό τον
τρόπο ίσως είχε και το σκοπό
της απορροής πιθανής υγρα-
σίας, όλες οι µαρτυρίες ακό-
µα και οι µάστορες τις επο-
χής µε αντέκρουσαν επιµέ-
νοντας στο καθαρά µορφο-
λατρικό χαρακτήρα των σχηµατιζόµενων «κυ-
µατισµών». Από αυτό µπορούµε να συµπερά-
νουµε είτε ότι οι ισχυρισµοί τους είναι αληθινοί
είτε ότι µέσα στο χρόνο η λειτουργικότητα ξε-
χάστηκε αφήνοντας µόνο τη µορφή ως ίχνος
του παρελθόντος. Μία πιο απλή µορφή, που
όµως δεν επιλέγεται εξίσου συχνά, είναι η δηµι-
ουργία της αστρέχας µε βροντάλια. Τα βροντά-
λια είναι δοκάρια µικρότερα από τους αµείβο-
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Στην τομή παρουσιάζεται η λεπτομέρεια της σύνδε-
σης που απαντάται συχνά στην τάφρο, όπως και ο

τρόπος που τοποθετείται η λάσπη και τα κεραμί-
δια, για να δημιουργήσουν το γείσο. Ζωτι-

κής σημασίας για την κατασκευή είναι
η ξυλοδεσιά, που στα παρατά-

φρια οικήματα παρατηρεί-
ται μόνο στη σύνδεση

του τοίχου με τη
στέγη.

Σε αυτή τη λεπτομέρεια φαίνεται επακριβώς
η λειτουργία του βρονταλιού, το οποίο

απομειώνει την κλίση της στέγης
και δημιουργεί την αστρέχα.
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ντες και καρφώνονται πάνω τους εκεί που αυτοί
ενώνονται µε τον τοίχο. Τα βροντάλια παίρνουν
πάνω τους το ίδιο σύστηµα τεγίδων και πετσώ-
µατος µε την υπόλοιπη στέγη και αλλάζουν την
κλίση της κάνοντάς τη οµαλότερη36.

Πατώµατα
Τα πατώµατα στα πλίθινα σπίτια είχαν συγ-

κεκριµένο τρόπο δηµιουργίας και αποτελούνταν
ουσιαστικά από πατηµένο κοκκινόχωµα. Το πά-
τωµα αλειφόταν µε πατσαβούρες (πανιά) µου-
σκεµένα σε νερό και λίγο κοκκινόχωµα και έπει-
τα αφηνόταν να ξεραθεί αποκτώντας συνοχή
χωρίς να δηµιουργεί κατά τη χρήση σκόνη. Η
διαδικασία αυτή επαναλαµβανόταν κατά και-
ρούς έτσι ώστε το πάτωµα να συνεχίζει να δια-
τηρεί την καλή του κατάσταση. Όπως και στην
περίπτωση της πλίνθου, έτσι και εδώ απίθανη
είναι η χρήση αυγού το οποίο αλειφόταν µαζί
µε νερό και τριµµένο κεραµίδι πάνω στο πάτω-
µα, το λεγόµενο και κορασάνι. Μία πηγή µου
αναφέρει µάλιστα ότι µερικές φορές ξύλα καί-
γονταν πάνω στο πάτωµα, για να ενισχυθεί η
σκληρότητα. Κάτι τέτοιο όµως και σε αυτή την
περίπτωση δεν επιβεβαιώνεται από τις έρευνες
αυτής της εργασίας. Φυσικά, σοβατεπιά δεν κα-

ταγράφονται σε κανένα από
τα σπίτια της περιοχής, µιας
και θα αποτελούσαν µεγάλη
πολυτέλεια. Πολύ αργότερα,
κατά τη δεκαετία του ’50, θα
χρησιµοποιηθεί το τσιµέντο
για πάτωµα και για προστα-
σία του θεµελίου37.

Εσωτερικοί τοίχοι
Οι εσωτερικοί τοίχοι υπήρχαν σπάνια, µιας

και τα σπίτια ήταν αρχικά µικρά και δεν υπήρχε
χώρος για δεύτερο δωµάτιο. Όταν εµφανιζόταν
η ανάγκη για χωρίσµατα, οι τσατµάδες ήταν η
συνηθέστερη επιλογή.

Οι τσατµάδες αποτελούνταν από κατακόρυ-
φα δοκάρια, απ’ ό,τι ξύλο µπορούσαν να βρουν,
µε συνηθέστερη τη δρυ. Πάνω τους κάρφωναν
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36 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Δημήτρη
Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κατοίκου Λευκαδίτικων,
στις 10 Ιουνίου 2012.

37 Επιβεβαιώνεται από όλους τους ερωτηθέντες κατοίκους,
είτε έχουν καταγραφεί τα ονόματά τους είτε όχι, και η απα-
ρίθμησή τους εδώ θα ήταν άσκοπη.



ξύλινες σανίδες ή καλάµια, το πιθανότερο, που
ήταν και πιο εύκολο να βρεθούν. Αυτά είχαν
απόσταση µικρότερη του ενός εκατοστού το
ένα από το άλλο, ώστε η λάσπη να πιάσει όσο
καλύτερα γινόταν πάνω στον τοίχο.

Η λάσπη σε αυτή τη µεριά της τάφρου απο-
τελούνταν φυσικά από κοκκινόχωµα στο οποίο
µπορεί να προσέθεταν και λίγο άχυρο για µεγα-
λύτερη αντοχή. Υπάρχουν παραδείγµατα που
το εσωτερικό χώρισµα από τσατµά παίζει το ρό-
λο του ελκυστήρα, µιας και µεγάλα ξύλα ήταν
πολύ δύσκολο να βρεθούν, αλλά και επειδή ελ-
λείψει ταβανιού µπορούσε µε αυτό τον τρόπο
να στερεωθεί καλύτερα το πάνω µέρος του
τσατµά38. Αυτή η ιδιότυπη κατασκευή περιγρά-
φηκε προηγουµένως στο σκίτσο της δίρριχτης
στέγης µε ελκυστήρα.

Ανοίγµατα
Τόσο τα παράθυρα όσο και οι πόρτες είχαν

ξύλινα πρέκια και πλαϊνά, ελλείψει πέτρας, συ-
νήθως σε µορφή ταβλών. Καµιά φορά, µάλιστα,
το πρέκι ήταν το ίδιο το δοκάρι της στέγης, µιας
και τα σπίτια ήταν χαµηλοτάβανα. Τα σκούρα
ήταν φτιαγµένα απλά από τέσσερις σανίδες,
αφού αυτές οι κατοικίες ήταν πολύ φτωχικές
και τα ξύλα, ειδικά τα κατεργασµένα, ήταν δυ-
σεύρετα.

Παραδείγµατα διαφορετικών ανοιγµάτων θα
παρουσιαστούν στην ενότητα «Συµπεράσµα-
τα», όπου θα συγκριθούν τα λαϊκά µε τα σαφώς
καλύτερης ποιότητας κρατικά.

Οι Συρρακιώτες Βλάχοι
Οι Συρρακιώτες είναι Bλά-

χοι από το Συρράκο, ένα χω-
ριό των Ιωαννίνων και ασχο-
λούνταν κυρίως µε τα κοπά-
δια, την τυροκοµία, αλλά και
τις διάφορες τέχνες (τσαγκά-
ρηδες, ραφτάδες κ.λπ.). Αυτοί, επί γενεές ολό-
κληρες, ήδη από το µεσαίωνα, το χειµώνα, όταν
οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες στο ορεινό
χωριό τους για τα κοπάδια, κατέβαιναν στις πε-
διάδες στα νότιά τους της Άρτας και της Λάµα-
ρης, στα ριζά του Ζαλόγγου, στο νοµό Πρεβέ-
ζης. Μετά την καταστροφή της Μικράς Ασίας,
όµως, τα µέχρι τότε ακατοίκητα λιβάδια της Λά-
µαρης οικοπεδοποιούνται και δηµιουργούνται
εκεί τα τρία προσφυγοχώρια του Πόντου που
παραµένουν µέχρι σήµερα. Οι Συρρακιώτες, µη
έχοντας άλλη διέξοδο σε πεδιάδα, αναγκάστη-
καν να µεταφερθούν στον ελαιώνα της Πρέβε-
ζας µε πολύ κατώτερο χορτάρι και αργότερα
ακόµα και στα πλούσια λιβάδια του Ακτίου. Αυ-
τή η µεταφορά σε λιγότερο πρόσφορες περιο-
χές έκανε τους κτηνοτρόφους να χάσουν µεγά-
λο µέρος των κοπαδιών τους. Από τους κτηνο-
τρόφους όµως εξαρτιόνταν και άλλα στρώµατα
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38 Η αναφορά γίνεται για το ιδιαίτερο παράδειγμα της
πρώην κατοικίας της οικογένειας Μαυροκεφάλου, νυν
αποθήκη της ιδιοκτησίας τους στην Κοκκινιά, η οποία πα-
ρουσιάζει τη συγκεκριμένη ιδιομορφία



κατώτερα, όπως µπάτζοι, αγωγιάτες, τσοµπάνοι
κ.ά. Αυτοί ήταν εκείνοι που αποφάσισαν να
αφήσουν την ηµινοµαδική ζωή και να εγκατα-
σταθούν µόνιµα στην Πρέβεζα39.

Η Πρέβεζα, βέβαια, είχε ήδη µια αρκετά ενερ-
γή παρουσία Συρρακιωτών κατοίκων, που είχαν
µετακοµίσει σε αυτή πρό της απελευθέρωσης,
αλλά και στις αρχές του 20ου αι. ανεξάρτητα
από την απελευθέρωση. Έτσι έχουµε ουσιαστι-
κά τρία κύµατα µετανάστευσης Συρρακιωτών
στην Πρέβεζα. Το πρώτο, που χρονολογείται
ήδη από τις αρχές του 19ου αι., αφορά Συρρα-
κιώτες που εγκαταστάθηκαν κυρίως γύρω από
την Παναγία των Ξένων, στο κέντρο της πόλης,
οι οποίοι ήταν πλούσιοι έµποροι και ασχολού-
νταν ενεργά µε τη ναυτιλία λόγω των υψηλών
εσόδων που αυτή προσέφερε. Αυτοί οι πρώτοι
Βλάχοι συµµετείχαν ενεργά στις πολιτικές εξελί-
ξεις της πόλης όντας ενεργά µέλη της δηµογε-
ροντίας επί τουρκοκρατίας, αλλά και ύστερα
εκλέγοντας δηµοτικούς συµβούλους ακόµα και
δήµαρχο. Το δεύτερο κύµα είναι ουσιαστικά και
η δεύτερη τάξη Συρρακιωτών που έρχονται
στην Πρέβεζα και είναι τσαρουχάδες, αρτεργά-
τες, παντοπώλες κ.ά. Εγκαθίστανται κυρίως
εντός τάφρου, στο Τσαβαλοχώρι. Το τελευταίο
κύµα είναι και το µεγαλύτερο πληθυσµιακά και
πραγµατοποιείται στο Μεσοπόλεµο και µετά το

Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν
είχε σταµατήσει τελείως το
ξεχειµώνιασµα40.

Ήδη από το Μεσοπόλεµο
τα κονάκια των Βλάχων εί-
χαν µεταφερθεί στον ελαιώ-
να της Πρέβεζας, στα βόρεια
της τάφρου. Αρχικά, τους
χειµερινούς µήνες, εγκαθίστανται κατά µήκος
του δρόµου που βγαίνει από τη Μεσινιά πόρτα,
αλλά στα χρόνια της Κατοχής και του Εµφυλί-
ου, που η µετακίνηση είναι αδύνατη, περνούν
εκεί και το καλοκαίρι. Οι µπάτζοι (τυροκόµοι)
αλλά και τα άλλα κατώτερα στρώµατα αρχίζουν
ήδη από τη δεκαετία του ’30 να σκέφτονται τη
µόνιµη παραµονή στην πόλη και τη δηµιουργία
σπιτιού εκεί, και γι’ αυτό στέλνουν τα παιδιά
τους να µάθουν µία τέχνη, έτσι ώστε να κάνουν
το όνειρό τους πιο προσιτό41. Σε αυτή τους την
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39 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 282, 283, 289
40 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 279, 280, 281
41 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 298

Κονάκια Βλάχων
στην ευρύτερη

περιοχή της
Πρέβεζας



ένταξη, φυσικά, βρήκαν υποστήριξη από τους
Συρρακιώτες του κέντρου, που είχαν και την οι-
κονοµική δύναµη αλλά και ευρύ πεδίο απασχό-
λησης. Η εγκατάστασή τους γίνεται κυρίως στο
χώρο του Νοσοκοµείου αλλά και στα παλιά κο-
νάκια που µετατρέπονται πλέον σε µόνιµους οι-
κισµούς42. Τα κτήµατα, όπου εγκαθίστανται, εί-
χαν ελαιόδεντρα και ήταν στην πλειοψηφία
τους παραχωρηµένα ως ανταλλάξιµα σε πρό-
σφυγες.

Ως κοινότητα οι Βλάχοι ήταν πολύ ισχυροί
και δεµένοι µεταξύ τους και µέχρι τις αρχές του
’80, ήταν αρκετά σπάνιο να αναµιχθούν µε άλ-
λες πληθυσµιακές οµάδες. Οι Συρρακιώτες δη-
µιουργούν στις αρχές εκείνης τη δεκαετίας και
τη δική τους εκκλησία, την Αγία Ειρήνη43 στον
οµώνυµο οικισµό, ενώ πολύ νωρίτερα, τη δε-
καετία του ’50, έχουν δηµιουργήσει και το δικό
τους σύλλογο, που παραµένει µέχρι σήµερα44.

Είχαν τη δική τους γλώσσα,
το δικό τους ντύσιµο και τα
δικά τους πανηγύρια και βέ-
βαια ήταν αρκετά περιθωριο-
ποιηµένοι από την υπόλοιπη
κοινότητα ακόµα και από
τους βορινούς παρατάφρι-
ους. Ο Βαγγέλης Αυδίκος πε-
ριγράφει την κατάσταση αρκετά παραστατικά
λέγοντας: «Οι παρατάφριοι ήταν ό,τι πιο περι-
θωριοποιηµένο, αλλά πάλι, ανώτεροι των έξω.
Η ντάπια πιστοποιούσε τη δική τους ανωτερό-
τητα, γνησιότητα, απέναντί µας.»45

Όπως αναφέραµε, οικονοµικά οι Συρρακιώ-
τες στράφηκαν στην πόλη, ενώ πολλοί δούλευ-
αν ως εργάτες. Σε κάθε περίπτωση, η Συρρα-
κιώτισα γυναίκα είναι ο πυλώνας της οικογένει-
ας, µιας και φέρνει το σίγουρο εισόδηµα από τη
δουλειά της στον ελαιώνα46. Μετά το δεύτερο
µισό της δεκαετίας του ’60 οι Συρρακιώτες αλ-
λάζουν όµως οικονοµικό προσανατολισµό. Απο-
φασίζουν να ασχοληθούν µε τη ντοµάτα και,
πολύ σύντοµα, µε τη βοήθεια δανείου, αλλά και
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42 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 300
43 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 305
44 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Βαγγέλη

Αυδίκου, που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα στις 18
Απριλίου 2012.

45 Απόσπασμα από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη
του Βαγγέλη Αυδίκου, που πραγματοποιήθηκε στην Πρέ-
βεζα στις 18 Απριλίου 2012.

46 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 331
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Οικισμοί Βλάχων
στην ευρύτερη

περιοχή της
Πρέβεζας



µε την απόφαση του Παπαδόπουλου να χαρίσει
τα αγροτικά δάνεια, αποκτούν µεγάλα έσοδα.
Τα ελαιόδεντρα, εκριζώνονται πλέον αθρόα και
αντικαθίστανται µε καλλιέργειες τοµάτας, που
θα αποτελέσει και την αιτία αναζωογόνησης της
πόλης µετά την καταστροφή του εµπορίου λό-
γω εγκατάλειψης του λιµανιού και τις µεγάλες
µετακινήσεις Πρεβεζάνων στην Αθήνα. Ο Β. Αυ-
δίκος συµπληρώνει: «ο Συρρακιώτης δεν ήθελε
να πάει στην Αθήνα, ήθελε να ριζώσει στην
Πρέβεζα»47.

Κατασκευή της καλύβας
Μη έχοντας δυνατότητα να µελετήσω ο ίδιος

τις καλύβες θα πρέπει να αρκεστώ σε περιγρα-
φές βιβλίων και ντόπιων οι οποίοι τις έζησαν και
είναι σε θέση να τις περιγράψουν εκτενώς. Η
περιγραφή µου εδώ είναι απόσπασµα του αντί-
στοιχου κεφαλαίου του βιβλίου του Β. Αυδίκου,
Πρέβεζα 1945-1990, όπου παρουσιάζονται όλες
οι λεπτοµέρειες, που θα χρειαστούµε. «Προπο-
λεµικά, χρησιµοποιούσαν µία καλύβα, όπου
στεγαζόταν όλη η οικογένεια. Είχε διάµετρο
από 12 ως 20 πόδια, ανάλογα µε τα µέλη της οι-
κογένειας και κατασκευαζόταν µε την εξής δια-
δικασία: Αρχικά τοποθετούσαν ένα παλούκι και
µε µία µάλλινη τριχιά (φούνι), εν είδει ακτίνας,
σχηµάτιζαν ένα κύκλο, το ίχνος δηλαδή της κά-

τοψης. Στη συνέχεια, όρθω-
ναν στο κέντρο µια φούρκα,
ύψους πέντε µέτρων περί-
που, στο οποίο είχαν στερε-
ώσει ένα στεφάνι. Σ’ αυτό
έδεναν 40 έως 60, ανάλογα
µε το µήκος της διαµέτρου,
βέργες (βίτσες) από διάφορα
δέντρα, που έπρεπε να έχουν το ανάλογο µή-
κος. Αυτές οι βέργες, που αργότερα αντικατα-
στάθηκαν από καλάµια, δένονταν από καλάµια
στερεωµένα στο έδαφος στον κύκλο που είχε
σχηµατιστεί. Όταν τελείωνε η διαδικασία αυτή,
άρχιζε το σκέπασµα της καλύβας, όπου χρησι-
µοποιούσαν δύο τρόπους:

α) Ως ένα µέτρο ύψος έβαζαν φτέρη (φεά-
ρικ). Άνοιγαν απ’ έξω ένα χαντάκι, για να βά-
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47 Απόσπασμα από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη
του Βαγγέλη Αυδίκου, που πραγματοποιήθηκε στην Πρέ-
βεζα στις 18 Απριλίου 2012.
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λουν τη φτέρη πιο βαθιά και να προστατέψουν
το εξωτερικό µέρος από τη βροχή, και µετά άρ-
χιζε το δέσιµο. Κάθε δύο παλάµες τοποθετού-
σαν οριζόντια πάνω από τη φτέρη ένα καλάµι,
που το έδεναν µε τη βοήθεια βούρλων αφού
πρώτα τα έβαζαν στο νερό για να µαλακώσουν.

β) Πάνω από ένα µέτρο χρησιµοποιούσαν
άλλο υλικό για την κάλυψη της καλύβας. Έβα-
ζαν κοψιά (λερ). Το πάνω µέρος ήταν πιο εκτε-
θειµένο στη βροχή, γι’ αυτό το υλικό έπρεπε να
είναι πιο ανθεκτικό. Στην κορυφή τοποθετού-
σαν ένα σταυρό φτιαγµένο από καλάµια, έτσι
(για το καλό).»48

Εσωτερικό της καλύβας
(παραποµπή από το ίδιο κεφάλαιο)
«Μέσα στην καλύβα ο χώρος µοιραζόταν

στον επίσηµο, όπου περνούσαν τους ξένους,
και τον ανεπίσηµο (ντιγκέσου), που τον χρησι-
µοποιούσαν ως αποθήκη για διάφορα πράγµατα
και ως παπουτσοθήκη. Στη µέση έφτιαχναν τη
βάτρα (εστία), µε διάµετρο περίπου ένα µέτρο.
Ως βάση της βάτρας, για να αποφεύγουν την
υγρασία που εµπόδιζε το ψήσιµο του ψωµιού
έφτιαχναν µίγµα από χώµα, κοπριά και βάτα, το
οποίο άπλωναν στον κύκλο αυτό. ∆εξιά από την
πόρτα κατασκεύαζαν τον µπερντέ, που είχε
ύψος 60-70 εκ. Τοποθετούσαν δύο παλούκια

στην αρχή και στο τέλος και
ενδιάµεσα καλάµια, που τα
άλειφαν µε χώµα. Από τον
µπερντέ άρχιζε ο αγκώνας, η
πιο τιµητική θέση για ύπνο,
που την καταλάµβαναν οι γε-
ροντότεροι, όταν υπήρχαν.
Όλη η οικογένεια κοιµόταν
στην ίδια καλύβα, αρχίζοντας από τον αγκώνα
και προς τα αριστερά, στον ενδιάµεσο χώρο βά-
τρας και καλύβας. ∆εξιά και αριστερά της πόρ-
τας κατασκευάζονταν πατώµατα για τη γάστρα,
τη βαρέλα (φτσέλα) κτλ.»49.

Η καλύβα µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο
Πριν το τέλος του Πολέµου οι Συρρακιώτες

µένουν σε µία καλύβα, ενώ µετά τον Πόλεµο,
όταν αποφασίζεται και η µόνιµη διαµονή στις
εκτός τάφρου περιοχές, συνήθως η οικογένεια
φτιάχνει δύο καλύβες, µία καλή και µία που
χρησιµοποιεί για κουζίνα. «Η καλή καλύβα
φτιάχνεται καλύτερη, αφού δεν πρόκειται πια
για προσωρινή κατάσταση. Πρώτα πρώτα, την
αλείφουν µε χώµα στο εσωτερικό της ως ένα
“µπόι”. Μετά φτιάχνουν κρεββάτι από καλάµια.
Προπολεµικά έστρωναν για τον ύπνο φτέρες
για την υγρασία και από πάνω ψάθα. Άλλη εξέ-
λιξη ήταν η ξύλινη πόρτα, σε αντίθεση µε την
πρόχειρη προπολεµική, που έπλεκαν βούρλα σε
παλούκια.»50
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48 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 324
49 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 325
50 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 325
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Η χεριώνα
Οι Συρρακιώτες δεν ήταν ποτέ στη ιστορία

τους χτίστες και µάλιστα τα σπίτια του χωριού
τους ήταν φτιαγµένα από τους ξακουστούς
στην περιοχή, αλλά και που δραστηριοποιού-
νταν σε όλη την Ελλάδα, Τζουµερκιώτες51. Αυ-
τό που ήξεραν σαν οίκηµα και ήταν συνηθισµέ-

νοι να χτίζουν ήταν, όπως
αναφέρθηκε, η καλύβα. Ό-
ταν όµως αποφάσισαν να
παραµείνουν στην περιοχή
µόνιµα, η καλύβα δεν µπο-
ρούσε να ικανοποιήσει τις
ανάγκες τους. Έτσι υιοθέτη-
σαν µια µέση λύση, τη χε-
ριώνα, πρίν οδηγηθούν και αυτοί στο πιο µόνι-

µο πλίνθινο σπίτι52. Η χεριώνα παρουσιάζει
κάποιες οµοιότητες µε τη βλάχικη καλύβα,

όµως, σε αντίθεση µε αυτή, είναι ένα
ορθογώνιο οίκηµα µε ένα ή δύο
δωµάτια και αποτελεί δάνειο από
την απασχόληση των Συρρακιω-
τών στα προσφυγοχώρια στην Κα-
τοχή, όπου και αντέγραψαν αυτό
τον τύπο κτηρίου.

Η χεριώνα έχει συνήθεις δια-
στάσεις 6 µ. x 3 µ. και ύψος 2,5
µέτρα, το πολύ53. Στο κέντρο των
δύο στενών πλευρών τοποθετού-
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51 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέ-
ντευξη του Γιώργου Μουστάκη, ιστορικού
μελετητή, που πραγματοποιήθηκε στην
Πρέβεζα στις 20 Απριλίου 2012

52 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ.
327, 330

53 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ.
330 και από την απομαγνητοφωνημένη
συνέντευξη του Γιώργου Μουστάκη, ιστο-
ρικού μελετητή, που πραγματοποιήθηκε
στην Πρέβεζα στις 20 Απριλίου 2012
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νταν οι φούρκες, συνήθως από ελιά ή δρυ,
όπου ακουµπούσε η διπλαριά. Κοντύτερες
φούρκες ορθώνονταν στη συνέχεια, ώστε να
δηµιουργήσουν την κλίση της στέγης που ήταν
αµφικλινής, αλλά να δώσουν και το σκελετό
του σπιτιού. Έπειτα οι φούρκες πλέκονταν µε
σµυρτιές και σκινάρια (σκίνους) και τέλος αλεί-
φονταν µε λάσπη από το χώµα της περιοχής
(κοκκινόψωµα ή γλίνα), στο οποίο αναφέρεται
ότι πρόσθεταν και τσόφλια βρώµης για καλύτε-
ρη συνοχή. Ο τοίχος δεν σοβατιζόταν ουσιαστι-
κά αλλά χρησιµοποιούνταν ασβέστης για προ-
στασία54.

Ο Λεωνίδας Τζέµος, κάτοικος στην περιοχή
83 χρόνια, αναφέρει: «Λάσπη κοκκινόχωµα, µε
άχυρο από βρώµη και σιτάρι και µετά ασβέστω-
µα, αλλά τα σπίτια ακόµα κόκκινα φαίνονταν…
Κοµµούνα!»55 Μια µεταγενέστερη µορφή του
τοίχου αυτού είναι ο τσατµάς από καλάµια αντί
για το «πλεκτό», που του δίνει έτσι µια αρκετά
λεία και κανονική υφή σε αντίθεση µε την προ-
γενέστερη τεχνική56. Η στέγη, τέλος, που είχε
µια δοµή παρεµφερή µε αυτήν της δίρριχτης
χωρίς ελκυστήρα που προαναφέρθηκε, αρχικά

πλεκόταν και αυτή µε σµυρ-
τιές ή σχηµατιζόταν µε καλά-
µια. Και στις δύο περιπτώ-
σεις, πάντως, καλυπτόταν
αρχικά µε άχυρα, τσίγκο και
τελικά κεραµίδι.

Τα ξυλοπηλόπηχτα
Μετά το σεισµό του 1948 το Υπουργείο Κοι-

νωνικής Πρόνοιας αποφασίζει να χτίσει στη συ-
νοικία Τσαβαλοχωρίου έξι σειρές κατοικιών για
62 οικογένειες που είναι γνωστές στους κατοί-
κους ως παράγκες ή καλύβες και αναφέρονται
επίσης µε τον τεχνικό όρο ξυλοπηλόπηχτα. Οι
κατοικίες αυτές λόγω του τρόπου κατασκευής
τους, που θα αναλυθεί αργότερα, ήταν αντισει-
σµικές. ∆ιαβάζοντας ένα κοινό παραχωρητήριο
για τα σπίτια της περιοχής αυτής, βλέπουµε ότι
το οίκηµα µαζί µε το οικόπεδο αποπληρώθηκαν
µε µόλις 7.800 δραχµές (2.500 δραχµές η κα-
τοικία και 5.295 δραχµές το οικόπεδο) σε πενή-
ντα εξαµηνιαίες άτοκες δόσεις και παραχωρή-
θηκαν το 1973, µετά από 25 χρόνια, στους κα-
τοίκους που ζούσαν σε αυτό. Οι κάτοικοι στους
οποίους παραχωρήθηκαν ήταν είτε ντόπιοι, είτε
από γύρω χωριά, που µετά τον εµφύλιο κατέ-
βηκαν στην πρωτεύουσα του νοµού.

Το σχέδιο για τα σπίτια αυτά είναι αγνώστου
προελεύσεως, όπως επίσης και η ταυτότητα
των εργολάβων. Μία µαρτυρία αναφέρει ότι
ήταν από τα Γιάννενα, αλλά δεν µπορούµε να
πούµε µε ασφάλεια, αν δεν υπάρξει περαιτέρω
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54 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 330 και από επι-
βεβαιώσεις κατοίκων της περιοχής.

55 Απόσπασμα από τη βιντεοσκοπημένη συνέντευξη του Λε-
ωνίδα Τζέμου, κατοίκου της Ατιντάνων, στις 21 Απριλίου
2012

56 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Δημήτρη
Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κατοίκου Λευκαδίτικων,
στις 10 Ιουνίου 2012.
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έρευνα57. Εργάτες στο έργο ήταν ντόπιοι τεχνί-
τες αλλά και χωριάτες, που πρόσφατα είχαν µε-
ταναστεύσει, ακόµα και µικρά παιδιά που έκα-
ναν µικροδουλειές.

Οι οικίες ήταν χτισµένες σε ζεύγη και µοιρά-
ζονταν το µπουχαρί (καµινάδα) από τις δύο
κουζίνες. Κάθε οικία είχε δύο δωµάτια και έναν
διάδροµο στις δύο εισόδους της, στο βορρά και
στο νότο. Στο βορρά υπήρχε µικρή αυλή µε το
βόθρο για την τουαλέτα, που ήταν εσωτερική.
Στο νότο η αυλή ήταν µεγαλύτερη και τη χρη-
σιµοποιούσαν σαν µικρό περιβόλι.

Αυτές οι κατοικίες αποτελούν, φυσικά, µαζική
τυποποιηµένη δόµηση, αλλά παρόλα αυτά πα-
ρουσιάζουν µεταξύ τους µερικές µικροδιαφορές
χωρίς αυτές να αποτελούν µεταγενέστερες πα-
ρεµβάσεις. Συνήθεις τέτοιες διαφορές παρατη-

ρούνται στη θέση των παρα-
θύρων αλλά και στις καµινά-
δες όλης της δεύτερης σειράς
σπιτιών που αντί να βρίσκο-
νται στη βορεινή και χαµηλή
πλευρά του σπιτιού βρίσκο-
νται στη νότια και ψηλή
πλευρά του.

Οι κάτοικοι των σπιτιών αυτών κατά κανόνα
τα επέκτειναν µε τοίχο από τούβλα, είτε προς
τα νότια ανοίγοντας πόρτα στο δωµάτιο που
ήταν η κουζίνα, είτε στα ανατολικά ή τα δυτικά,
ανάλογα ποιο από τα σπίτια του ζεύγους ήταν
και πού είχε ελεύθερο χώρο.

Κατασκευή ξυλοπηλόπηχτων

Τοίχοι
Σε όλο το σπίτι, τόσο οι εσωτερικοί όσο και

οι εξωτερικοί τοίχοι ήταν φτιαγµένοι µε τον ίδιο
τρόπο, µία τεχνική που απαιτούσε µικρές ποσό-
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57 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Γιώργου
Σαράφογλου, κατοίκου του οικισμού του Νοσοκομείου,
στις 18 Ιουνίου 2012.
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νας τόσο από τον ξύλινο σκελετό όσο και από το σοβά, μιας και η λάσπη χάνοντας την υγρασία της συρρικνώ-
νεται και με την παραμικρή δόνηση αποκολλάται, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ζημιά από σεισμό μέχρι
σήμερα. Η δεξιά στήλη του τοίχου της εικόνας είναι αρκετά επιμήκης και συνεπώς η ακαμψία που θα έδινε το
διαγώνιο ξύλο δεν θα ήταν ικανοποιητική. Συνεπώς το πλαίσιο χωρίζεται σε νέο σημείο με οριζόντιο ξύλο δη-
μιουργώντας δύο νέα πλαίσια που προσεγγίζουν το τετράγωνο. Αυτή η προσοχή στη λεπτομέρεια, παρά τα ευ-
τελή υλικά και τη μαζικότητα του έργου, δείχνει πολύ καλή γνώση της συμπεριφοράς της κατασκευής.

Στην εικόνα φαίνεται η
κατασκευή του τοίχου
των ξυλοπηλόπηχτων
με το ακριανό τριπλό
ξύλο να αποτελεί τη
γωνία του τοίχου και
την ένωσή του με την
άλλη πλευρά. Τα δια-
γώνια ξύλα δίνουν
στην κατασκευή την
απαραίτητη ακαμψία
και το κοτετσόσυρμα
δίνει την απαραίτητη
πρόσφυση για να
πραγματοποιηθεί η
ένωση του σοβά με τη
γλίνα. Στην πράξη, βέ-
βαια, παρατηρείται
αποκόλληση της γλί-



τητες ξύλου αλλά µεγάλες ποσότητες γλίνας.
Αρχικά στρωνόταν πλάκα από µπετόν στο έδα-
φος, για να δηµιουργήσει µια επίπεδη επιφά-
νεια, και στα σηµεία που θα τοποθετούνταν οι
τοίχοι καλουπωνόταν αυλάκι, ώστε να δηµιουρ-
γείται το ίχνος της κάτοψης. Έπειτα στηνόταν ο
σκελετός του τοίχου µε µεγάλη φειδώ στο ξύλο
που χρησιµοποιούνταν. Σε κάθε στήλη, πάχους,
περίπου, 50 εκ. η µικρότερη και 90 εκ. η µεγα-
λύτερη, παρουσιάζονται κατά κανόνα τρεις ζώ-
νες και έτσι δηµιουργούνται τρία πλαίσια, το
καθένα από τα οποία έχει και µία σανίδα σε µία
από τις διαγωνίους του για µεγαλύτερη ακαµ-
ψία. Πάνω σε αυτά τα πλαίσια και στις δύο
πλευρές της κατασκευής καρφώνεται κοτετσό-
συρµα το οποίο ολοκληρώνει νοητά τον εσω-
τερικό χώρο του τοίχου. Έπειτα τοποθετείται
το κύριο σώµα του τοίχου, που αποτελείται από
λάσπη φτιαγµένη µε γλίνα, νερό και άχυρο. Το
υλικό, αφού αναµειγνυόταν µε φτυάρια και πό-
δια, τοποθετούνταν µε τα χέρια πάνω και µέσα
στο ξύλινο και συρµάτινο πλαίσιο. Πάνω στο
κύριο σώµα του τοίχου 11 εκ. τοποθετούνταν ο
σοβάς από πολύ λεπτή άµµο και ασβέστη πά-
χους 1,5 εκ. Η τελική επιφάνεια του τοίχου
περνιόταν µε στρώµατα ασβέστη.

Η γλίνα
Η λέξη γλίνα είναι σλαβικής προέλευσης και

σηµαίνει πηλός. Πράγµατι, και αυτό το είδος χώ-
µατος είναι αργιλικό µε σταχτί ή υποκίτρινο
χρώµα και θεωρείται από τους ντόπιους καλύτε-

ρης αντοχής από το κοκκινό-
χωµα. Ο αµµούχος αυτός άρ-
γιλος, αρκετά σπάνιος, παίρ-
νει το χρώµα του τόσο από
τον τύπο της άµµου όσο και
από τα διάφορα οξείδια, που
του δίνουν και τη σταχτιά
απόχρωση. Γλίνα στο εσωτε-
ρικό της Πρέβεζας δεν αναφέρεται ότι βρισκό-
ταν σε µεγάλη ποσότητα, αν και υπάρχουν µαρ-
τυρίες για την ύπαρξή της στην περιοχή του Νο-
σοκοµείου, παρόλο που δεν επιβεβαιώνεται επι-
σήµως, και στην περιοχή των Ματζίρικων σε µι-
κρή ποσότητα. Αντίστοιχης σύστασης πράσινη
γλίνα επιβεβαιώνεται ότι υπήρχε στην περιοχή
Βλάχικα, βόρεια του σηµερινού νεκροταφείου
και σε όλη τη βιοµηχανική περιοχή βορειοδυτικά
της πόλης.
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Δείγμα γλίνας, θραύσμα τοίχου ξηλοπηλόπηχτου



Στέγη
Η στέγη ήταν µονόκλινη και αποτελεί ένα

από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των
σπιτιών αυτών, µιάς και αυτός ο τύπος δεν χρη-
σιµοποιούνταν καθόλου από τους ντόπιους. Η
δοµή της είναι απλή µε τεγίδες να πατάνε στο
ανώτερο ξύλινο δοκάρι του τοίχου έχοντας και
µία εγκοπή για µεγαλύτερη στήριξη και επιτεγί-
δες, σανίδες των 8 χιλιοστών µε πλάτος κοντά
στα 10 εκατοστά. Η στέγη προεξέχει και από τις

δύο πλευρές περί τα 40 εκα-
τοστά για την αστρέχα. Τέ-
λος, τοποθετούνται τα κερα-
µίδια τα οποία είναι βυζαντι-
νά και, σε αντίθεση µε τη συ-
νήθη πρακτική, κόκκινα. Στο
εσωτερικό του σπιτιού η στέ-
γη καλυπτόταν µε ξύλα και
δηµιουργούνταν έτσι ταβάνι, κάτι που σπάνιζε
εκείνη την εποχή στα γειτονικά σπίτια.

Πάτωµα
Το πάτωµα αποτελούσε τη βάση-

θεµέλιο πάνω στην οποία είχε στηθεί
ολόκληρη η κατασκευή µε το τσιµέντο
να είναι το υλικό επιλογής, ενώ υπάρ-
χουν και ξύλινα σοβατεπιά στην ένωση
µε τον τοίχο.

Ανοίγµατα
Κάθε δωµάτιο είχε από δύο παράθυ-

ρα που κοιτούσαν το ένα στην µπρο-
στινή και το άλλο στην πίσω αυλή. Το
κάσωµα στηριζόταν στα ξύλινα πλαίσια
µέσα στον τοίχο που το περιέκλειαν.
Τα σκούρα ήταν αρκετά προσεγµένα,

- 36 -

Στη λεπτομέρεια της εικόνας φαίνεται ο τρόπος που παίρνει
την κλίση η στέγη με την τρίτη σανίδα που σχηματίζει το ανώτερο δο-

κάρι να είναι σχηματισμένη σαν σφήνα. Η οριζόντια διπλή ξυλοδεσιά που χω-
ρίζει τα κατακόρυφα ξύλα του σκελετού είναι το πρέκι των παραθύρων της κύριας

όψης και αυτή που ενώνει την κατώτερη κλίση της στέγης με τους υπόλοιπους τοίχους.
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γι’ αυτό παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι σήµερα
και, βέβαια, ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη γειτο-
νιά µε τις απλές δύο τάβλες. Στις επεκτάσεις που
γίνονταν του σπιτιού πολλές φορές παρουσιά-
ζεται η ανακύκλωση των σκούρων από ένα
άνοιγµα που αφαιρέθηκε. Έτσι, µπορούµε να
δούµε σκούρα σε νέα τµήµατα που προσαρτή-
θηκαν αργότερα στο υπάρχον οίκηµα.

Ντόπια υλικά
Ο Λεωνίδας Τζέµος, εργάτης εκείνη την επο-

χή στην κατασκευή των ξυλοπηλόπηχτων, επι-
βεβαιώνει πως τα υλικά ήταν ντόπια, τα ξύλα
είχαν παραγγελθεί σε ντόπια ξυλουργεία και τα
κεραµίδια προέρχονταν από το κεραµοποιείο
του Πεπόνη. Τέλος, η γλίνα που χρησιµοποιή-
θηκε προήλθε από την ίδια τη γη των οικοπέ-
δων. Αυτές οι πληροφορίες για την προέλευση
των υλικών δεν έχουν διασταυρωθεί και διατυ-
πώνονται µε επιφύλαξη, αν και παρουσιάζουν,
σε σηµεία, όπως η τοπικότητα των υλικών, µε-
γάλη αληθοφάνεια.

Η οικία Σαράφογλου
Στην περιοχή του Νοσοκοµείου εγκαθίσταται

το 1923, µετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οικο-
γένεια Σαράφογλου. Στην περιοχή αυτή δεν
υπήρχε κανένα προηγούµενο εγκατάστασης και
δεν συνοδεύτηκε από καµία άλλη προσφυγική
οικογένεια. Η οικογένεια αυτή εκδιώχθηκε από
την περοχή της Σελεύκειας της σηµερινής
Τουρκίας και της παραχωρήθηκε το συγκεκρι-

µένο οικόπεδο, πολύ µεγά-
λων διαστάσεων για τα δε-
δοµένα προσφύγων, µε τα
ανταλλάξιµα.

Σε αυτό το οικόπεδο η οι-
κογένεια φύτεψε διάφορα
δέντρα ξεριζώνοντας τις προ-
ϋπάρχουσες ελιές58. Πέραν
του κεντρικού οικήµατος, που αποτελεί αντί-
γραφο του σπιτιού της οικογένειας στη Σελεύ-
κεια και το οποίο θα αναλύσουµε, η οικογένεια
έχτισε χαµάµ, φούρνο, κουζίνα και δύο πηγάδια
µεγάλου βάθους, µιας και η περιοχή, σε µεγάλη
εγγύτητα µε τη Βρυσούλα, είχε πολύ καλής ποι-
ότητας νερά59.

Η κάτοψη του σπιτιού, το οποίο είναι και το
µόνο που διασώζεται µέχρι σήµερα, είναι ορθο-
γωνική και κινείται σε τέσσερις στάθµες, υπό-
γειο, δύο όροφοι και βατό δώµα, οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν σε µία φάση και δεν υπέ-
στησαν µεταγενέστερες προσθήκες και επι-
σκευές µε εξαίρεση τον ανατολικό τοίχο ο οποί-
ος υποστηρίχθηκε από µπετόν πριν από λίγα
χρόνια. Το σπίτι είχε δύο κύριες εισόδους, µία
πάνω στο δρόµο και µία στην εσωτερική αυλή,
ενώ πολύ πιθανό είναι να υπήρχε µια είσοδος
και στο ένα από τα δύο υπόγεια, αυτό της ανα-
τολικής πλευράς, µιας και το άλλο ήταν κρυφό
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58 Από απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη Γιώργου Σαράφο-
γλου, κατοίκου οικισμού Νοσοκομείου, στις 18 Ιουν. 2012.

59 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 305



και η είσοδος σε αυτό γινόταν από δύο κατα-
πακτές µέσα στο σπίτι. Στο ισόγειο, όπως και
στον όροφο, το σπίτι έχει δύο δωµάτια τα οποία
χωρίζονται στη µέση µε ελαφρά διαχωριστικά,
αρχικά πανιά, ύστερα κόντρα πλακέ και γυψο-
σανίδα. Η σύνδεση µεταξύ τους γίνεται µε τον
εσωτερικό διάδροµο πάνω στον κεντρικό άξονα
του σπιτιού, όπως φαίνεται στην κάτοψη. Το
πάτωµα του σπιτιού στα δωµάτια ήταν ξύλινο

και στο διάδροµο όπως και
στα εξωτερικά σκαλοπάτια
τσιµεντένιο, µε πιθανή επικά-
λυψη από πλάκες, αν και αυ-
τό δεν µπορεί να επιβεβαιω-
θεί. Η κατασκευή του σπιτι-
ού ήταν µοναδική για την
εποχή της και ακόµα και σή-
µερα εντυπωσιάζει µε το συνταίριασµα τόσων
διαφορετικών υλικών, όπως θα αναλυθεί στα
σκίτσα.

Η λεπτοµέρεια σε αυτό το σπίτι είναι αξιο-
πρόσεχτη, µιας και ακόµα και στα παράθυρα και
τους εξωτερικούς τοίχους η πρόβλεψη για µέγι-
στη λειτουργικότητα είναι εντυπωσιακή. Μεταλ-
λικές ράβδοι για προστασία στο κάσωµα και κα-
λοφτιαγµένα λούκια για τα σκούρα, ακόµα και
εγκιβωτισµένο καθρεφτάκι και γάντζος για τα
σακάκια των επισκεπτών στη βορεινή εσωτερι-
κή όψη, προκαλούν εντυπωσιασµό.

Την προσοχή στη λεπτοµέρεια και την κα-
λαισθησία, όσο αυτή ήταν δυνατή, την αναγνω-
ρίζουµε και στο γεγονός ότι οι υδρορροές ήταν
εσωτερικές, ενώ, παρότι το σπίτι, όπως προα-
ναφέραµε, είχε δώµα, το χαρακτηριστικό γείσο
της περιοχής µε τους κυµατισµούς των κεραµι-
διών ακολουθείται και εδώ καθαρά για αισθητι-
κούς λόγους.
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Άποψη από την οδό Σελευκείας,
νότια όψη του σπιτιού
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Λεπτομέρεια σκαλοπατιών
εξωτερικής σκάλας της οικίας Σαρά-

φογλου. Είναι φτιαγμένα από χάλυβα στις
διαστάσεις που αναγράφονται στο σκίτσο.
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Τομή ταβανιού οικίας Σαράφο-
γλου. Πάνω στο μεταλλικό δο-
κάρι το οποίο στηρίζεται στο
μπετονένιο σενάζ του τοίχου το-
ποθετούνται ξύλινα δοκάρια ως
κύριος σκελετός του δώματος.
Χρησιμοποιούνται ξύλινες τάβλες
για επικάλυψη και στους αρμούς
τους τοποθετούνται πηχάκια για
αρμοκάλυπτρα. Με καλούπι τη
διαμορφωμένη επιφάνεια σκυρο-
δετείται μπετόν πιθανώς μόνο ως
μονωτικό υλικό. Η οικογένεια
αναφέρει ότι πάνω στην εξωτε-
ρική πλάκα τρέχουν σίδερα οπλι-
σμού, κάτι όμως που δεν έχει
εξακριβωθεί πλήρως.



- 40 -

ATINTANΩN

Οικία Σαράφογλου
Κάτοψη ισογείου

Το τζάκι της οικίας Σαράφογλου
(αντίγραφο τζακιού που η οικογένεια

είχε στη Σελεύκεια της Μ. Ασίας)

Οικία Σαράφογλου
Κάτοψη ορόφου



Τα Ματζίρικα

Οι Μοατζίρηδες
Το 1878 πραγµατοποιείται µε τη συνθήκη

του Βερολίνου η αποχώρηση της Βοσνίας από
την Οθωµανική Αυτοκρατορία και πολλοί Βόσ-
νιοι µουσουλµάνοι την εγκαταλείπουν και µετα-
ναστεύουν σε άλλες τουρκοκρατούµενες περιο-
χές. Μερικές εκατοντάδες από αυτούς εγκαθί-
στανται και στην Πρέβεζα, όπου και διπλασιά-
ζουν τον µουσουλµανικό πληθυσµό της. Το
οθωµανικό κράτος προβλέπει την εγκατάστασή
τους στα βορειοδυτικά της πόλης, χώρο που
από τότε ονοµάζεται Μ(ο)ατζίρικα, µιας και µο-
ατζίρ στα τούρκικα, αρχικά µαατζίρ στα αραβι-
κά, σηµαίνει πρόσφυγας. Ο οικισµός αυτός απο-
τελούνταν από κατοικίες τοποθετηµένες παρα-
τακτικά µε το ίδιο σχέδιο, σχολείο, που πλέον
έχει γκρεµιστεί, και έναν τεκέ, αφού οι Μοατζί-
ρηδες ήταν φανατικοί µουσουλµάνοι60.

Οι κάτοικοι
Η περιοχή µετά τη φυγή των Τούρκων από

την Πρέβεζα µε την ανταλλαγή των πληθυσµών
πρέπει ουσιαστικά να ερηµώθηκε. Φανερό είναι
ότι το παρατάφριο κοµµάτι της, όπως και στα
Γύφτικα, δεν ήταν κατοικηµένο. Παρ’ όλα αυτά,
µέσα από µαρτυρίες61 καταγράφεται ότι από το
Μεσοπόλεµο και έπειτα ζούσαν εκεί µέχρι το ’60
οι περίφηµοι µουσικοί της πόλης, βιολιτζήδες,
λαουτιέρηδες, κλαρινιτζήδες κ.ά.

Άλλοι κάτοικοι της περιο-
χής ασχολούνται µε το ψά-
ρεµα ή είναι εργάτες και χτί-
στες, µε τις γυναίκες να δου-
λεύουν και εδώ στα λιοστά-
σια µε την πληρωµή για µιας
ηµέρας δουλειά (αυγή µε δύ-
ση) να είναι µία οκά λάδι62.

Η ζωή στο Ματζίρκο
Τα παρατάφρια σπίτια ήταν πλίνθινα και πα-

ρουσίαζαν την ίδια επεκτατική εξέλιξη µε αυτά
που ήδη εξετάσαµε. Οι κάτοικοι και εδώ είχαν
αυλές, στις οποίες φύτευαν λιγοστά δέντρα και
οπωροκηπευτικά και το καλοκαίρι, όταν δεν
υπήρχε νερό µέσα στην τάφρο και το ποτάµι
στέρευε, φύτευαν ακόµα και στις πλαγιές και
κάποιοι κατέβαζαν εκεί και τα λίγα γουρούνια ή
κότες που µπορεί να είχαν63.
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60 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 287, 288
61 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 57, 58 και από

την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη της Ελευθερίας
Νίκου, κατοίκου της περιοχής των Ματζίρικων, στις 23
Απριλίου 2012 και από την απομαγνητοφωνημένη συνέ-
ντευξη της Μαρίκας Δημητρίου, κατοίκου των Ματζίρικων,
στις 23 Απριλίου 2012.

62 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη της Ελευθε-
ρίας Νίκου, κατοίκου της περιοχής των Ματζίρικων, στις
23 Απριλίου 2012 και από την απομαγνητοφωνημένη συ-
νέντευξη της Μαρίκας Δημητρίου, κατοίκου των Ματζίρι-
κων, στις 23 Απριλίου 2012.

63 Aπό την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη της Μαρίκας
Δημητρίου, κατοίκου Ματζίρικων, στις 23 Απριλίου 2012.



Τα οικόπεδα της περιοχής είναι πολύ µικρό-
τερα σε σχέση µε την Ατιντάνων, ακόµα και λι-
γότερο από 80 τετραγωνικά µόνο, γεγονός που
τα κάνει πλέον να µην είναι καν άρτια, µιας και
από το 2005, που δόθηκαν τα παραχωρητήρια
σε όλη τη βόρεια µεριά της τάφρου, το όριο αρ-
τιότητας είναι τα 80 τ.µ.64

Τους χειµερινούς µήνες, που οι βροχές ήταν
συνεχείς, παρότι σπάνια η ντάπια πληµµύριζε
και το νερό έµπαινε µέσα στις κατοικίες, κατα-
γράφεται τουλάχιστον µία οικογένεια (Νίκου)
που είχε δηµιουργήσει ένα µικρό προτείχισµα
για την αποφυγή των µικροκαταστροφών. Για
πόσιµο νερό χρησιµοποιούσαν τα πηγάδια της
γειτονιάς (ιδιωτικά, πηγάδι στη Μεσινιά, πάνω
στον προµαχώνα και τη µεγάλη στέρνα που
υπήρχε από τη δηµιουργία της συνοικίας) και
για πότισµα µια στέρνα που βρισκόταν στη δι-
πλανή συνοικία των Καµαρνιωτέικων όπως θα
δούµε αργότερα. Φυσικά, για πόσιµο νερό χρη-
σιµοποιούνταν και η Βρυσούλα, µιας και δεν
ήταν πολύ µεγάλη η απόσταση από αυτή. Εκεί
ήταν που έπλεναν και τα ρούχα τους, όπως έχει

αναφερθεί και για τη συνοι-
κία της Αττιντάνων. Τέλος,
αυτή η συνοικία χαρακτηρί-
ζεται και από τη µεγάλη εγ-
γύτητά της µε το ποτάµι-χεί-
µαρρο της Πρέβεζας, τον
Κουραδά (και όχι Καρυδά
όπως επιβλήθηκε αργότε-
ρα)65. Μάλιστα, στο ποτάµι αυτό σηµειώνεται
ότι πολύ συχνά έπλεναν τα ρούχα τους, αφού
σε αυτό το σηµείο, δηλαδή λίγα µέτρα µετά τη
Μεσινιά είσοδο, ήταν αρκετά καθαρό66.

Το ποτάµι
Ο Κουραδάς ήταν και είναι ακόµα ένας χεί-

µαρρος που ξεκινάει από τον Μύτικα και περ-
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64 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Σωτήρη
Δημητρίου μηχανικού που έχει δουλέψει σε παρατάφρια
οικόπεδα της περιοχής.

65 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 336
66 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη της Ελευθε-

ρίας Νίκου, κατοίκου της περιοχής των Ματζίρικων, στις
23 Απριλίου 2012 και από την απομαγνητοφωνημένη συ-
νέντευξη της Μαρίκας Δημητρίου, κατοίκου των Ματζίρι-
κων, στις 23 Απριλίου 2012.

Eνετικός χάρτης του Κορονέλλι (1687) στον οποίο
απεικονίζεται το κάστρο της Μπούκας στο νοτιοανα-
τολικό άκρο και το ποτάμι στα βόρεια του κάστρου.

Αρχείο χαρτών Ιδρύματος
«Ακτία Νικόπολις» ΙΑΝ 0036



νάει από τη Μεσινιά πόρτα, κατά µήκος της ση-
µερινής Λεωφόρου Ειρήνης, στρίβοντας στην
οδό Καρυωτάκη, για να καταλήξει στη συνέχεια
στη θάλασσα67.Το ίχνος αυτού του χειµάρρου
υπήρχε σίγουρα ήδη από τη δηµιουργία του κά-
στρου της Μπούκας, µιας και παρουσιάζεται λί-
γα χρόνια αργότερα σε ενετικούς χάρτες. Στις

αρχές του προηγούµενου αι-
ώνα περνούσε εγκάρσια της
τάφρου και για το λόγο αυτό
εκεί είχε προβλεφθεί κατά τη
δηµιουργία της πέρασµα µε
δύο τόξα. Μέρος των υδά-
των του ποταµού έστριβε
προς τη µεριά της Ατιντάνων
για να καταλήξει στη θάλασσα στην περιοχή
της Βρυσούλας, κάτι που µπορούµε να το δού-
µε µέχρι και σήµερα. Στις όχθες του ποταµού
υπήρχαν σε πολύ λίγα σηµεία κοντά στη Μεσι-
νιά πόρτα πλατάνια και το έδαφος ήταν γεµάτο
µε το χαρακτηριστικό ποταµίσιο γαρµπίλι. Το
ποτάµι σήµερα έχει καλυφθεί και συνεχίζει υπο-
γείως την ίδια πορεία µε το παρελθόν.

Οι κατοικίες
Παρά την εγγύτητα της περιοχής στην κυριό-

τερη πύλη της πόλης, τη Μεσινιά, αυτή άρχισε
να αναπτύσσεται ουσιαστικά µόνο µετά τη µε-
ταπολίτευση συµπαρασυρόµενη από τη διπλανή
νεόδµητη τότε συνοικία των Καµαρινιωτέικων.
Σήµερα, λίγα παλιά κτίσµατα µπορούν να ανα-
γνωριστούν στην περιοχή αυτή, µεταξύ αυτών
κάποιες κατοικίες των µοατζίρηδων αλλά και
πλίνθινες κατοικίες κατά µήκος της τάφρου.
Εξουσιαστικό ρόλο πλέον έχει η πολυκατοικία
αλλά και κάποια µαγαζιά που εκµεταλλεύονται
σήµερα την κοµβικότητα της θέσης τους.
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Η συνοικία των Ματζίρικων. Φαίνονται οι λαϊκές
κατοικίες στην οδό Χαονίας, παράλληλη στην

τάφρο, καθώς και οι προσφυγικές οθωμανικές των
Βοσνίων με τυποποιημένες κατόψεις στις οδούς

Ζαλόγγου και Κρόκου, κάθετες στην τάφρο.
Αρχείο Ε. Σαρρή, Πολεοδομικός Χάρτης του ’38 67 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 336



Το πλιθάρι από γλίνα
Μετά από συνεντεύξεις µε κατοίκους της πε-

ριοχής, αλλά και µε προσωπική αυτοψία σε κτή-
ρια, διαπιστώθηκε πως η πλίνθος που χρησιµο-
ποιείται εδώ διαφέρει από αυτή µόνο λίγα µέ-
τρα ανατολικότερα.

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, η πλίνθος
είχε ως κύριο συστατικό το κοκκινόχωµα και
έτσι απαντάται σε όλο το µήκος της τάφρου. Σε
αυτό όµως το σηµείο, και συγκεκριµένα σε έναν
πολύ µικρό αριθµό κτηρίων, (µόνο εικασίες
µπορούµε να κάνουµε για το πλήθος τους),
χρησιµοποιείται η γλίνα. Αυτό το χώµα θεωρού-
νταν πως είχε ανώτερες στατικές ιδιότητες από
το κοκκινόχωµα αλλά ήταν δυσεύρετο στη συ-
γκεκριµένη περιοχή. Λόγω όµως µιας γεωλογι-
κής συγκυρίας, όπως φαίνεται, συναντάται γλι-
νόχωµα σε αξιοποιήσιµη µορφή σε µία αρκετά
περιορισµένη έκταση δυτικά του πρώτου προ-
µαχώνα της Μεσινιάς πόρτας, στο οικόπεδο που
είναι σήµερα το σπίτι της οικογένειας ∆ηµητρί-
ου. Το µικρό αυτό οικόπεδο µπορεί να εµπλου-
τίστηκε µε το συγκεκριµένο υλικό από τα ξε-
πλύµατα του υπερυψωµένου προµαχώνα ή και
από τις εκσκαφές της ντάπιας κατά τη δηµιουρ-
γία της.

Αυτή η άποψη, βέβαια, αποτελεί καθαρά µια
εικασία, αλλά σε κάθε περίπτωση µια τέτοια µε-
µονωµένη εµφάνιση υλικού σε περιορισµένο
χώρο είναι αρκετά σπάνια από γεωλογικής άπο-
ψης68.

– Μ.∆. Η γλίνα γίνεται
πολύ στέρεη.

– Κ-Ο.Γ. Περισσότερο
από το κοκκινόχωµα; (µε δυ-
σπιστία)

– Μ.∆. Ε, ναι. Το κοκκι-
νόχωµα έχει και άµµο. (µε
διαβεβαιωτικό τόνο)

Ο διάλογος µου µε την Μ. ∆ηµητρίου µε
άφησε άναυδο κατά την αποµαγνητοφώνηση,
γιατί η εν λόγω κυρία, παλιά κάτοικος της πε-
ριοχής, όχι µόνο αναγνωρίζει την ανωτερότητα
της γλίνας, αλλά ξέρει και το σαφή λόγο, ότι δη-
λαδή, η ποσότητα της άµµου επηρεάζει σηµα-
ντικά τη συµπεριφορά των δύο υλικών.

Άλλες χρήσεις της γλίνας
Στις κατοικίες της Ατιντάνων είδαµε ότι το

πάτωµα γινόταν µε αλειµµένο κοκκινόχωµα,
αντίστοιχα στη συνοικία των Ματζίρικων το πά-
τωµα γινόταν µε τη γλίνα. «Το περνάγαν κάτω
και είχε µια γυαλάδα το πάτωµα», µας µεταφέ-
ρει η Μ. ∆ηµητρίου. Επίσης οι χεριώνες των
βλάχων που είδαµε στη συγκεκριµένη περιοχή,
επειδή τις έχουν Πρεβεζάνοι, ονοµάζονται,
απλά, καλύβες και αντί για κοκκινόχωµα το βα-
σικό συστατικό τους είναι πάλι η γλίνα. Τέλος,
η γλίνα ήταν και το υλικό µε το οποίο άλειφαν
αντί τσιµέντου τους φούρνους.
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68 Από τη συζήτηση με τον Παναγιώτη Πάσχο, διδάκτορα
γεωλόγο της περιφερειακής μονάδας Ηπείρου του ΙΓΜΕ.



Η οικία Νίκου
Μία από τις κατοικίες µε ανώτερη κατασκευή

πάνω στην τάφρο ήταν και παραµένει µέχρι σή-
µερα, µε πολλές βέβαια επεµβάσεις, η οικία της
οικογένειας Νίκου69. Το συγκεκριµένο σπίτι χτί-
στηκε το ’46 και ήταν πέτρινο µε την κουζίνα
να είναι από πλιθάρι. Αποτελούνταν από τέσσε-
ρα δωµάτια, µεγέθους 2,5x2,8 µέτρα περίπου
το καθένα, µε ξύλινο πάτωµα και γαλλικά πα-
ράθυρα.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν ψαράς και πη-
γαδάς και ο πατέρας του και ο αδερφός του
ήταν κτίστες. «Ήταν στην τέχνη και το σπίτι
µας είναι το µόνο πέτρινο από τη Βρυσούλα µέ-
χρι και όλη τη σειρά εδώ», αναφέρει η κόρη του
και σηµερινή ιδιοκτήτρια και συνεχίζει, «αφού
αγόρασε την πέτρα, του πήρε 3-4 χρόνια µέχρι

να βάλει τη σκεπή», η οποία
σήµερα έχει αλλαχτεί. Το
σπίτι είχε φυσικά πηγάδι και
µάντρα προστασίας από τις
πληµµύρες. Μοναδικό και για
τη γειτονιά στοιχείο είναι η
ύπαρξη πέτρινου βόθρου βά-
θους 2,5 µέτρων, που καλυ-
πτόταν µε σανίδες, κάτι που φυσικά αποτελού-
σε µεγάλη πολυτέλεια. Οι γείτονες χρησιµοποι-
ούσαν πανιά και αργότερα τσίγκους για παρα-
βάν, µε τις ακαθαρσίες να καταλήγουν µέσα
στην τάφρο, όπως ακριβώς και στη γειτονιά
των Γύφτικων.
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69 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη της Ελευθε-
ρίας Νίκου, απογόνου της οικογένειας Νίκου, στις 23
Απριλίου 2012.

Άποψη της συνοικίας
των Ματζίρικων από
τη Χαονίας στο τέλος
της κατοικημένης
παρατάφριας
περιοχής με οπτική
προς το Φόρο.
Η τάφρος βρίσκεται
πίσω από τα κτήρια
στα αριστερά της
εικόνας, τα οποία
αποτελούν τις λαϊκές
κατοικίες του
Μεσοπολέμου.



Τα Καµαρινιωτέικα,
το Πυροβολικό και ο Άι Λιας

Αυτές οι τρεις περιοχές εξετάζονται µαζί λόγω
του κοινού τρόπου εξέλιξής τους και της κοινής
ταυτότητας που απέχτησαν µέσα στην κοινω-
νία. Το µόνο κατοικήσιµο µέρος από τις δύο
ήταν η συνοικία-ενορία του Άι Λιος, στα βορει-
οανατολικά της αντίστοιχης πύλης. Ακόµα και
αυτό το κοµµάτι, όµως, ήταν αραιοκατοικηµένο
και ουσιαστικά είχε χωράφια όπως και η διπλανή
περιοχή της Νεάπολης, όπως αργότερα ονοµά-
στηκε. Η εγγύτητά της στη ντάπια, αλλά και η
σχετικά µακρινή της απόσταση από κάποια πύλη
την έκανε µη κατοικήσιµη. Εξάλλου ο πληθυ-
σµός της Πρέβεζας µε 11.172 κατοίκους το 1971
δεν µπορούσε να αξιοποιήσει ως βιώσιµο χώρο
και τα 115 εκτάρια εντός της τάφρου, πόσο
µάλλον στις αρχές του 20ου αι., που ο πληθυ-
σµός της πόλης εκτιµάται στις 6.000 κατοίκους.

Τα Καµαρνιωτέικα ή Καµαρνιώτικα
Τα Καµαρινιωτέικα παίρνουν την ονοµασία

τους από ένα χωριό της Πρέβεζας, την Καµαρί-
να. Στο τέλος του 19ου αι. έρχεται στην Πρέβε-
ζα η οικογένεια Νίκου, οι οποίοι αγοράζουν ένα
κτήµα στα βορειοδυτικά της πόλης, µέσα από
την τάφρο. Η οικογένεια αυτή ήταν από την
Καµαρίνα και έτσι το χωράφι ήταν γνωστό ως
του Καµαρινιώτη70. Γειτονικά µε αυτό υπήρχαν
άλλα 3-4 χωράφια, όπως του Μεταξά και η Κού-
λια στη βορειοδυτική γωνία της τάφρου, που

είχε και µια χτιστή στέρνα η
οποία εξυπηρετούσε και τα
Ματζίρικα, όπως αναφέρθη-
κε. Αυτά τα εδάφη, πριν να
αγοραστούν από αυτές τις
τρεις, τέσσερις οικογένειες,
ήταν µέρος του ελαιώνα. Οι
νέοι τους ιδιοκτήτες, όµως,
έκαναν αυτό που θα κάνουν και οι Λευκαδίτες
50 χρόνια αργότερα. Έκοψαν τα ελαιόδεντρα
και πούλησαν τα ξύλα και έπειτα φύτευσαν µη-
λιές, πορτοκαλιές και λεµονιές. Τα περιβόλια
επιβιώνουν ανέπαφα µέχρι τις αρχές της δεκα-
ετίας του ’70. Μετά τη µεταπολίτευση οργανώ-
νεται Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο για την Πρέβε-
ζα που ορίζει διάφορες ενοποιήσεις γειτονιών
και οικοπεδοποιήσεις χωραφιών. Έτσι τα περι-
βόλια µετατρέπονται σε οικόπεδα και δηµιουρ-
γείται εκεί η συνοικία της Νεάπολης. Οι ντόπιοι
δεν χρησιµοποίησαν ποτέ όµως αυτό το όνοµα
και η περιοχή έχει µείνει στη συνείδηση του κό-
σµου ως τα Καµαρινιώτικα, χαρακτηρίζοντας µε
αυτό τον τρόπο την ευρύτερη περιοχή.Τα Μα-
τζίρικα ενώνονται ουσιαστικά µε τη Νεάπολη
και οι περιοχές πίσω από τον Άι Λια οικοδοµού-
νται και αυτές. Προσπάθειες γίνονται για τη δη-
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70 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη της Ελευθερί-
ας Νίκου, απογόνου της οικογένειας Νίκου, στις 23 Απρι-
λίου 2012 και από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη
του Γιώργου Μουστάκη, ιστορικού μελετητή, που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Πρέβεζα στις 20 Απριλίου 2012.



µιουργία Ιπποδάµειου συστήµατος δόµησης,
που παρατηρείται µόνο σε αυτή την πλευρά της
πόλης, χωρίς όµως να προβλέπεται εκτόνωση
σε κάποια πλατεία ή πάρκο. Κόσµος συρρέει σε
αυτές τις περιοχές από χωριά της Πρέβεζας και
από τη Γερµανία, καθώς επιστρέφουν πίσω
στον τόπο τους. Επίσης εργάτες των κλωστοϋ-
φαντουργείων και δηµόσιοι υπάλληλοι κάνουν
την περιοχή προσφιλή για κατοίκηση71.

Το Πυροβολικό
Το Πυροβολικό είναι ου-

σιαστικά το πλάτωµα που
χώριζε και ακόµα διαχωρίζει
τη συνοικία του Άι Λιος µε τα
Καµαρινιώτικα. Το 1881 η
Άρτα προσαρτάται στο ελλη-
νικό κράτος και τότε πολλές περιοχές, που στο
οθωµανικό κράτος υπάγονταν διοικητικά σε αυ-
τή, υπάγονται πλέον στην Πρέβεζα72. Ο ρόλος
της Πρέβεζας γίνεται εκείνη την εποχή πρωτα-
γωνιστικός για την περιοχή και χτίζονται σε αυ-
τή σηµαντικά κτήρια, πολλά από τα οποία στέ-
κουν µέχρι και σήµερα, µε πιο σηµαντικό το ∆ι-
οικητήριο, σηµερινά ∆ικαστήρια της πόλης. Στα
πλαίσια της κτηριακής αυτής ενίσχυσης της πό-
λης χτίζεται στην περιοχή του Πυροβολικού τη
δεκαετία του 1880 το στρατιωτικό Νοσοκοµείο.
Η επιλογή του τόπου έγινε µε τη γνωστή µέθο-
δο του κρέατος και το οίκηµα που δηµιουργή-
θηκε ήταν διώροφο, µε εµβαδόν µικρότερο
όµως από αυτό του ∆ιοικητηρίου. Στο σηµείο
αυτό, από την ανατολική πλευρά, υπήρχε ξύλι-
νη φαρµακαποθήκη και πηγάδι µε πλάτος τρία
µέτρα. Με την ένταξη της πόλης στο ελληνικό
κράτος περιήλθε και το νοσοκοµείο στην κρατι-
κή εξουσία. Μέχρι και το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο,
το νοσοκοµείο εξυπηρετούσε το Σύνταγµα Πρε-
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71 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 58
72 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 285

Άποψη του εσωτερικού της τάφρου στο ύψος
του προμαχώνα του Πυροβολικού, κομμάτι

της πλακοστρωμένης ανάπλασης



βέζης, που κάλυπτε µία πολύ µεγάλη περιοχή,
αφού περιελάµβανε τα νότια της Θεσπρωτίας,
το νοµό Πρεβέζης, την επαρχία του Ξηρόµερου
και τη Λευκάδα. Είναι προφανές πως ο ρόλος
του κατά τη διάρκεια του Πολέµου ήταν πάρα
πολύ σηµαντικός73. Στην εποχή της Κατοχής λε-
ηλατήθηκε σε τέτοιο βαθµό, ώστε µόνο µέρος
των εξωτερικών τοίχων παρέµεινε. Οι Ιταλοί
εκείνη την εποχή τοποθετούν στο ίδιο σηµείο
το νεκροταφείο τους και την εκκλησία του. Στη

δεκαετία του ’50 ο ∆ήµος ζη-
τά για οικονοµικούς λόγους
από το κράτος να εγκατα-
στήσει στην περιοχή στρα-
τιωτική µονάδα, έτσι το κρά-
τος αποφασίζει να στείλει
µονάδα Πυροβολικού που
εγκαθίσταται στο πρόσφορο
έδαφος του εγκαταλελειµµένου ιταλικού νεκρο-
ταφείου. Το τοπωνύµιο του Πυροβολικού τελι-
κά υπερίσχυσε και παραµένει µέχρι και σήµερα
η ονοµασία της περιοχής.

Το πιτς και το αµπαλί
Ενδεικτικά της υποβάθµισης

της περιοχής αλλά και του απο-
µονωµένου χαρακτήρα της είναι
τα παράνοµα στοιχήµατα του
πιτς που βασίζεται πάνω στο πο-
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73 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 286

Αεροφωτογραφία του 1962: Άποψη
της πόλης από τη μεριά του λιμανιού
προς την ενδοχώρα. Τα όρια της τότε
πόλης καθορίζονται στο ύψος του
Πυροβολικού από την εκκλησία του
Αγίου Βασιλείου που είναι υπό κατα-
σκευή. Το στρατόπεδο Πυροβολικού
βρίσκεται εκτός ορίων πόλης και το
χωρίζουν από αυτή διάφορα περιβό-
λια. Αριστερά εκτός τάφρου φαίνεται
και το νέο τότε γήπεδο ποδοσφαίρου.

Φωτογραφικό αρχείο
Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης



ντάρισµα για το κορώνα-γράµµατα. Η περιοχή
αυτή, στα βορειοανατολικά του πυροβολικού,
λεγόταν καφενέδες, λόγω των καφενείων που
υπήρχαν εκεί, µπροστά από τα οποία παίζονταν
και αµπαλί, µια παραλλαγή του γαλλικού παιχνι-
διού πετάνκ, µε τρόπαιο κεράσµατα από τα κα-
φενεία. Για τους Πρεβεζάνους η περιοχή ήταν
εξοχή, µιας και ήταν µακριά από τον κεντρικό
αστικό ιστό και δίπλα στα περιβόλια των Καµαρ-
νιώτικων και αυτά πίσω από το Πυροβολικό74.

Ο Άι Λιας
Αυτή η περιοχή στις αρχές του προηγούµε-

νου αιώνα ήταν ή µέρος του ελαιώνα ή κοµµά-
τια της µπορεί να είχαν µετατραπεί σε περιβό-
λια. Ένας µικρός οικισµός αναφέρεται ότι είχε
δηµιουργηθεί στα ανατολικά του ναού από Αρ-
βανίτες µετά το «χαλασµό» της πόλης, το 1798,
µε την ονοµασία Γαρδίκι. Οι κάτοικοι της περιο-
χής αυτής αποµακρύνθηκαν βέβαια το 1923 µε
την ανταλλαγή πληθυσµών75. Μετά την απελευ-
θέρωση διαµένουν εκεί Έλληνες χαµηλών στρω-
µάτων σε σπίτια που είτε νοικιάζουν από την εκ-
κλησία, είτε αποτελούν δικές τους ιδιοκτησίες.
Τα σπίτια στην περιοχή δεν έχουν µελετηθεί σε
βάθος, µιας και δεν λογαριάζονται ως παρατά-
φρια. Από πληροφορίες και προσωπική παρατή-
ρηση τα σπίτια ήταν µονώροφα, µε δύο δωµά-
τια κατά κανόνα, είχαν αυλή και µε µια πρόχειρη
εντύπωση ένα στα πέντε είχε και πηγάδι. Οι
εξωτερικοί τοίχοι ήταν ως επί το πλείστον πέ-
τρινοι, µάλλον µε πέτρες προµηθευµένες και

από τον τοίχο της τάφρου
και οι εσωτερικοί ήταν τσα-
τµάδες76. Στην περιοχή, αλλά
σε απόσταση από την τάφρο,
εγκαθίσταται, το 1925, η
εταιρεία ηλεκτροδότησης Κα-
ληµέρη, ένα από τα πιο ση-
µαντικά κτήρια της εποχής
για την Πρέβεζα, και στη συνέχεια δίπλα και το
ελαιοτριβείο της οικογένειας77.

Το εκκλησάκι του Άι Λια, µία µικρή µονόκλιτη
βασιλική µε εµβαδόν 102 τ.µ., ήταν το ουσια-
στικότερο σηµείο αναφοράς σε αυτή τη µεριά
της πόλης και γι’ αυτό το λόγο η τρίτη και τελευ-
ταία πύλη της τάφρου, που βρίσκεται περίπου
διακόσια µέτρα νοτιότερα, πήρε το όνοµα «πύ-
λη του Άι Λιος»78. Παραταφρίως, όπως δείξαµε,
δεν υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το κοµµάτι
εκείνη την εποχή και συνεπώς δεν θα µας απα-
σχολήσει περαιτέρω.
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74 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Βαγγέλη
Αυδίκου, που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα στις 18
Απριλίου 2012 και από την απομαγνητοφωνημένη συνέ-
ντευξη του Γιώργου Μουστάκη, ιστορικού μελετητή, που
πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα στις 20 Απριλίου 2012.

75 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 35
76 Από την απομαγνητοφωνημένη συζήτηση με τη Χριστίνα

Τριλίβα, κάτοικο της περιοχής, στις 14 Ιουνίου 2012 και
από την απομαγνητοφωνημένη συζήτηση με τους Τάκη
Παπαλεξανδράτο και Αριστοτέλη Λελοβίτη με τον δεύτε-
ρο να είναι κάτοικος της περιοχής.

77 Βλ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π. ΣΑΡΡΗ 2010, 288
78 Βλ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π. ΣΑΡΡΗ 2010, 283
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Η Κοκκινιά και τα Λευκαδίτικα

Οι κάτοικοι της Κοκκινιάς
Αυτές οι δύο συνοικίες, που βρίσκονται αντι-

κριστά η µία από την άλλη, αποτελούν το τε-
λευταίο κατοικηµένο κοµµάτι της ντάπιας και
ορίζονται από την πόρτα του Άι Λια, στο βορρά
και από τον οδικό κόµβο που οδηγεί στη σύ-
ραγγα, στο νότο. Αρχικά, θα µιλήσουµε για την
Κοκκινιά που πήρε το όνοµά της από τα γαλλικά
κεραµίδια των σπιτιών της79, κάτι που εκείνη
την εποχή θα έκανε µεγάλη εντύπωση στους
ντόπιους, µιας και τα κεραµίδια της Πρέβεζας,
όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, ήταν πά-
ντα κίτρινα. Τα προσφυγικά κτήρια της Κοκκι-
νιάς βρίσκονται εκατέρωθεν της σηµερινής
οδού Νικοπόλεως αλλά και της οδού Κύπρου,
µέχρις ενός σηµείου της. Σε αυτό το µέρος της
πόλης, πριν το 1718, υπήρχε το τουρκικό νε-
κροταφείο και φυσικά και εδώ θεωρούνταν εξο-
χή µε τον ελαιώνα να την περικυκλώνει. Τη δε-

καετία του ’30 το ελληνικό
κράτος εγκατέστησε µάλλον
56 οικογένειες εδώ (ο ακρι-
βής τους αριθµός δεν µπορεί
να εξακριβωθεί στα πλαίσια
αυτής της έρευνας µε σιγου-
ριά) από διάφορα µέρη της
ευρύτερης Μικράς Ασίας (Σι-
νώπη, Σελεύκεια, κ.ά.)80 παρα-
χωρώντας τους ήδη κατασκευασµένες οικίες.
Στην Κοκκινιά όµως ζουν και Λευκαδίτες81 του
Μεσοπολέµου, λιγότεροι στον αριθµό αλλά µε
αισθητή την παρουσία τους στην αρχιτεκτονι-
κή, µιας και συγκεντρώνονται σε µία συγκεκρι-
µένη γειτονιά εσωτερικά του πρώτου προµαχώ-
να, νότια της πόρτας του Άι Λια.
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79 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 302
80 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 302 και από τη

συζήτηση με τη Γεωργία Κυζιροπούλου, κάτοικο της
περιοχής, τη συζήτηση με τη Ζαφειρώ Παπακωνσταντί-
νου, κάτοικο της περιοχής και τη συζήτηση με το Θε-
όδωρο και Γιώργο Μυζίκο, κατοίκους της περιοχής.

81 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Φώτη
Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κατοίκου Κοκκινιάς, στις
24 Απριλίου 2012 και από την απομαγνητοφωνημένη
συνέντευξη του Δημήτρη Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και
κάτοικο Λευκαδίτικων, στις 10 Ιουνίου 2012.

H συνοικία της Κοκκινιάς
Αρχείο Ε. Σαρρή, Πολεοδομικός
Χάρτης του ’38



Οικίες
Οι οικίες που υπάρχουν σε αυτή την πλευρά

µπορούν να χωριστούν αρχικά σε 2 κατηγορίες:
1. Αυτές που έχτισε το κράτος και παραχώ-

ρησε στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας
2. Τα σπίτια που έφτιαξαν οι Λευκαδίτες.

Κρατικές κατοικίες
Για να αναλύσουµε τις προσφυγικές κατοι-

κίες της Κοκκινιάς θα πρέπει πρώτα να δούµε
κάτω από ποιες συνθήκες, αυτές δηµιουργήθη-
καν και µε ευθύνη ποιου. Το πεδίο αυτό δεν
έχει µέχρι σήµερα ξεκαθαρίσει πλήρως και χρή-
ζει περαιτέρω διερεύνησης ακόµα και στα πλαί-
σια αυτής της εργασίας. Παρ’ όλα αυτά θα πα-
ρουσιάσουµε εδώ κάποια στοιχεία τόσο από πα-
ραχωρητήρια, όσο και από µαρτυρίες κατοίκων.

Αρχικά, το µέρος της Κοκκινιάς αποτελούσε
τµήµα των ανταλλάξιµων που είχαν περιέλθει
στην κυριότητα του ελληνικού κράτους. Αυτό
στη συνέχεια είχε ορίσει την Εθνική Τράπεζα
εκκαθαρίστρια τέτοιων οικοπέδων. Το 1929-30
πραγµατοποιείται η εγκατάσταση προσφύγων
εδώ σε ήδη κατασκευασµένες κατοικίες. Έτσι
συντάσσεται το συµβόλαιο ανάµεσα στην Εθνι-
κή Τράπεζα και την Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκατά-

στασης Προσφύγων), την 31
Αυγούστου 1929 και ηµέρα
Σάββατο, στο υποκατάστηµα
της Εθνικής Τράπεζας στην
Πρέβεζα. Η Ε.Α.Π. µε αντι-
πρόσωπο τον προϊστάµενο
του Γραφείου Εποικισµού
Πρέβεζας καταθέτει το ποσό
των 222.600 δραχµών και παίρνει στην κατοχή
της τρία οικόπεδα, όπως αναφέρεται εκτενώς
στο συγκεκριµένο έγγραφο. Τα οικόπεδα αυτά
είναι τα εξής: α. οικόπεδο Βεσάφ-Χασάν έκτα-
σης 4.390 τ.µ., β. οικόπεδο Σερίφ Αράπη έκτα-
σης 875 τ.µ., γ. οικόπεδο τµήµα νεκροταφείου
αδελφών Γκινάκα έκτασης 6.925 τ.µ.82

Η οικοδόµηση των κατοικιών σε αυτά παρα-
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82 Πορίσματα από το συμβόλαιο 4949/31-8-29 του συμβο-
λαιογράφου Πρεβέζης κ. Παναγιώτου Κατηφόρη. Στο
συγκεκριμένο συμβόλαιο παρουσιάζεται η μετάβαση των
ανταλλάξιμων οικοπέδων από την Εθνική Τράπεζα στην
Ε.Α.Π. ( Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων).

Προσφυγική διπλοκατοικία Κοκκινιάς α΄ φάσης
με τη χαρακτηριστική δίρριχτη στέγη και την

ορθογωνική συμμετρική κάτοψη



µένει άγνωστο πότε πραγµατοποιήθηκε ακρι-
βώς και επίσης δεν είναι γνωστή ακόµα ούτε η
ακριβής ηµεροµηνία στέγασης, µιας και δεν
αναφέρεται στα παραχωρητήρια των κατοικιών.
Αυτό που είναι κοινή πεποίθηση όµως στους κα-
τοίκους της περιοχής είναι πως µερικά σπίτια
χτίστηκαν πριν από άλλα, δηλαδή ότι υπήρχαν
δύο φάσεις κατασκευής83. Μάλιστα οι περισσό-
τεροι φαίνεται να συµφωνούν πως πέρασαν πέ-
ντε χρόνια, µέχρι να χτιστούν οι νέες κατοι-
κίες84. Ο διαφορετικός τύπος των κατοικιών εί-
ναι εµφανής και µε αυτοψία και αναφέρεται µε
µεγάλη βεβαιότητα, από πηγές κατοίκων, πως
τα κτήρια δεύτερης φάσης ήταν στον αριθµό 9
και βρίσκονται στη βορειότερη περιοχή της συ-
νοικίας85.

Όσον αφορά το πλήθος
των κατοικιών β’ φάσης δεν
είναι γνωστός ο ακριβής α-
ριθµός τους. Βέβαια στο κτη-
µατολογικό διάγραµµα της
Κοκκινιάς του 1958 καταγρά-
φονται όλα τα οικόπεδα της
περιοχής που παραχωρήθη-
καν ως ανταλλάξιµα όπως και τα κτήρια που
βρίσκονται σ’ αυτά. Αποτυπώνονται 56 οικόπε-
δα και συνεπώς 28 κατοικίες, οι οποίες µοιράζο-
νται σε 4 τετράγωνα επί των σηµερινών οδών
Νικοπόλεως και Κύπρου. Από µαρτυρίες µπο-
ρούµε να υπολογίσουµε τον αριθµό των οικοπέ-
δων α’ φάσης σε 38 και προφανώς τις κατοικίες
α’ φάσης σε 19, κάτι που όµως δεν συνάδει
απόλυτα µε το διάγραµµα.

Η προσφυγική κατοικία α’ φάσης
Χτίστηκαν πιθανώς το 1929-30, µιας και αυ-

τή αναφέρουν οι παλαιότεροι κάτοικοι ως χρο-
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Προσφυγική διπλοκατοικία Κοκκινιάς β΄ φάσης
με τη χαρακτηριστική τετράρριχτη στέγη

και τη συμμετρική κάτοψη

83 Από τη συζήτηση με τη Γεωργία Κυζιροπούλου, κάτοικο
της περιοχής, τη συζήτηση με τη Ζαφειρώ Παπακωνσταν-
τίνου, κάτοικο της περιοχής και τη συζήτηση με το Γιώργο
Μυζίκο, κάτοικο της περιοχής.

84 Από τη συζήτηση με τη Γεωργία Κυζιροπούλου, κάτοικο
της περιοχής και τη συζήτηση με το Γιώργο Μυζίκο, κάτοι-
κο της περιοχής.

85 Από τη συζήτηση με τη Γεωργία Κυζιροπούλου, κάτοικο
της περιοχής και τη συζήτηση με το Γιώργο Μυζίκο, κάτοι-
κο της περιοχής.

86 Βλ. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΡΡΗ 2011, σελ. 19



νολογία εγκατάστασης των προγόνων τους87.
Επίσης, έρχεται να ενισχύσει σηµαντικά τον πα-
ραπάνω ισχυρισµό το γεγονός ότι σύµφωνα µε
τα παραχωρητήρια του 1943 των κατοικιών
υπάρχει κτηµατογραφικό διάγραµµα του 1930
του µηχανικού Ι. Αλεξανδράτου που απεικονίζει
τη θέση τουλάχιστον τριών ιδιοκτησιών, κάτι
που όµως δεν έχει περιέλθει ακόµα στην κατοχή
µου. Βέβαια το έτος κατασκευής τέτοιων οικιών
που αναγράφεται σε έγγραφο του Εθνικού Κτη-
µατολογίου είναι το 1925, αλλά αυτό θεωρείται
στα πλαίσια αυτής της εργασίας αυθαίρετο και
ανακριβές. Σε κάθε περίπτωση τα οικόπεδα στα
οποία τοποθετούνται δεν έχουν σταθερό µέγε-
θος αλλά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 560 τ.µ.
για την κάθε ιδιοκτησία που κόστισε για τους
κατοίκους 40.000-60.000 δραχµές περίπου ανά-
λογα µε το οικόπεδο.

Τυπολογία κατοικίας
Όσον αφορά το σχεδια-

σµό οι κατοικίες έχουν συµ-
µετρική κάτοψη, έτσι ώστε
να στεγάζονται δύο οικογέ-
νειες κάτω από την ίδια στέ-
γη. Κάθε ιδιοκτησία αποτε-
λείται από δύο δωµάτια και ένα διάδροµο µε
δύο εισόδους. Το ένα δωµάτιο είναι αισθητά µε-
γαλύτερο από το άλλο και χρησίµευε για υπνο-
δωµάτιο, ενώ το µικρότερο ήταν η κουζίνα. Η
κύρια είσοδος βρισκόταν στα πλάγια του σπίτι-
ου και η είσοδος στο σπίτι πραγµατοποιούνταν
παράλληλα µε το δρόµο. Στην πίσω αυλή του
σπιτιού και αποκοµµένη από το υπόλοιπο οίκη-
µα ήταν τοποθετηµένη η τούρκικη τουαλέτα µε
το βόθρο, χωρίς να σώζεται όµως σήµερα κανέ-
να τέτοιο παράδειγµα.

Κατασκευή
Η τοιχοποιία είναι πετρόχτιστη, µε λάσπη

κοκκινοχώµατος για το πρώτο στρώµα σοβά και
ασβεστοκονίαµα για το δεύτερο και λεπτότερο
στρώµα. Η στέγη είναι δίρριχτη µε γαλλικά κε-
ραµίδια και το γείσο της είναι φτιαγµένο µε
βροντάλια, καλυµµένα όµως µε ξύλινο πλαίσιο,
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87 Από τη συζήτηση με τη Γεωργία Κυζιροπούλου, κάτοικο
της περιοχής, τη συζήτηση με τη Ζαφειρώ Παπακωνσταν-
τίνου, κάτοικο της περιοχής, και τη συζήτηση με το Γιώργο
Μυζίκο, κάτοικο της περιοχής.

Κάτοψη κατοικίας
α΄ φάσης



σοβατισµένο ύστερα µε ασβεστοκονίαµα και
βαµµένο. Το πάτωµα της κατοικίας είναι τσιµε-
ντένιο στο διάδροµο και στην κουζίνα, ενώ είναι
ξύλινο στο υπνοδωµάτιο µε απόσταση από το
έδαφος κοντά στα 50 εκ. Όλη η στάθµη του
πατώµατος είναι υπερυψωµένη από την αυλή
κατά δύο σκαλοπάτια και έτσι τα ξύλα µπορούν
να αναπνέουν, αφού έχουν αφεθεί δύο τρύ-
πες88 γι’ αυτό το σκοπό. Τέλος, τα ανοίγµατα
έχουν απλά σκούρα που προσοµοιάζουν αυτά
των λαϊκών, µιας και αποτελείται το καθένα από
δύο τάβλες, αλλά εδώ χρησιµοποιείται µεντεσές
και έτσι ανοίγουν όπως τα γαλλικά.

Η προσφυγική κατοικία β’ φάσης
Όπως αναφέραµε, αυτές οι κατοικίες είναι

µόνο 9 στον αριθµό και σήµερα σώζονται µόνο
τρεισήµισι. ∆εν είναι γνωστή η χρονολογία κα-
τασκευής τους αλλά από δύο µαρτυρίες προκύ-
πτει ότι µάλλον χτίστηκαν το 1934-35. Από τα
παραχωρητήρια δε βγαίνει κάποιο αξιόπιστο συ-
µπέρασµα, µιας και η πρώτη αποτύπωση που
έχει αναφερθεί είναι το 1953 και εποµένως το
ζήτηµα χρήζει περαιτέρω έρευνας. Το παράδο-

ξο είναι ότι και τα µεν και τα
δε εξοφλούνται το 1943, ό-
µως τα σπίτια β’ φάσης χρει-
άζεται να πληρώσουν και ένα
ποσό εφάπαξ89 στο Υπουρ-
γείο Κοινωνικής Πρόνοιας δέ-
κα χρόνια αργότερα, για να
αποκτήσουν το σπίτι.

Τα οικόπεδα εδώ φαίνονται να είναι µικρό-
τερα και να µην ξεπερνούν τα 250 τ.µ., ενώ οι
τιµές τους παραµένουν παρόµοιες κοντά στις
54.000 δραχµές90.

Τυπολογία κατοικίας
Οι οικίες έχουν τέσσερα δωµάτια, προορίζο-

νται για δύο οικογένειες και έτσι η κάτοψή τους
έχει κεντρικό άξονα συµµετρίας, ώστε τα σπίτια
να είναι ισότιµα. Κάθε οικογένεια δικαιούται δύο
δωµάτια, τα οποία, όπως και τα προσφυγικά
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88 Από τη συζήτηση με το Θεόδωρο και Γιώργο Μυζίκο, κα-
τοίκους της περιοχής.

89 Πόρισμα από τα παραχωρητήρια Παναγιώτη Κυζιρόπου-
λου, (26η Σεπτεμβρίου 1956), Γεωργίου Αντωνιάδη, (11η
Μαρτίου 1964) και Θεόδωρου Μεζίκου του 1943.

90 Πόρισμα από τα παραχωρητήρια του Παναγιώτη Κυζιρό-
πουλου, την 26η Σεπτεμβρίου του 1956 και από αυτό του
Γεωργίου Αντωνιάδη, την 11η Μαρτίου του 1964.

Κάτοψη κατοικίας
β΄ φάσης



πρώτης φάσης, δεν έχουν καµία σχέση µε ο,τι-
δήποτε άλλο είναι φτιαγµένο κατά µήκος της
ντάπιας.

Τέλος, είχαν τουρκική εσωτερική τουαλέτα
που συνδεόταν µε σωλήνωση µε οικογενειακό
πετρόχτιστο βόθρο, ο οποίος σκεπαζόταν µε
δεκάποντη µπετονένια πλάκα.

Κατασκευή
Τα σπίτια είναι εξ ολοκλήρου πέτρινα, έχουν

πάτωµα µε πλακάκια στην είσοδο (εσωτερικό
διάδροµο µε σοβατεπιά από πλακάκι στους τοί-
χους) και ξύλινο πάτωµα στα δωµάτια. Τέλος,
υπάρχει σε ένα από τα δωµάτια µπουχαρί µε
πήλινη καπνοδόχο. Τα ανοίγµατα είναι λιτά µε
σταυρωτά καίτια και µε τα σκούρα που βρί-
σκουµε και στα προσφυγικά πρώτης φάσης.

Στη στέγη, η οποία είναι τε-
τράρριχτη, έχουµε καθαρά
ξύλινο σκελετό, µε µεταλλι-
κές µόνο τις κέντες, από ξύ-
λα καλής ποιότητας, πότε
ορθογωνισµένα και πότε όχι,
ανάλογα µε το στοιχείο.
Αξιοπρόσεχτα είναι τα γαλλι-
κά κεραµίδια τα οποία είναι στερεωµένα µε
σύρµα στις τεγίδες της στέγης, χωρίς να χρησι-
µοποιείται πέτσωµα, αφήνοντας έτσι τα ξύλα
να αναπνέουν. Τα γείσα, τέλος, είναι φτιαγµένα
από ασβεστοκονίαµα ως κυµατισµοί.

Επέκταση του σπιτιού
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πρόσφυγες

επέκτειναν το σπίτι προς τις ελεύθερες πλευρές
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Άποψη κατασκευής της στέγης των οικιών β΄ φάσης Λεπτομέρεια σύνδεσης αμείβοντα με ξυλοδεσιά



του. Η τουαλέτα γινόταν εξωτερική, µε νέο πο-
λύ πιο πρόχειρο βόθρο, ενώ ο παλιός βόθρος
λειτουργούσε ως κελάρι και κατά το Β’ Παγκό-
σµιο Πόλεµο ως καταφύγιο91. Από τα δύο δω-
µάτια το ένα ήταν κουζίνα και το άλλο υπνοδω-
µάτιο. Η κουζίνα µε τη µπουχαριά όµως ήταν
συνήθως πολυτέλεια και γι’αυτό το δωµάτιο
εκείνο µετασχηµατιζόταν σε υπνοδωµάτιο και η
νέα κουζίνα χτιζόταν κολλητά στο υπόλοιπο
σπίτι και επικοινωνούσε µε αυτό µε εσωτερική
πόρτα.

Τα νέα µέρη του σπιτιού, βέβαια, θα ήταν
πολύ δύσκολο να χτιστούν µε την ίδια ποιότητα
και µε τα ίδια υλικά. Στην περιοχή, επίσης,
απουσίαζε και το καλό αργιλώδες χώµα, κάτι
που έκανε την κατάσταση ακόµα πιο δύσκολη.

Στην οικία της οικογένειας
Κυζιροπούλου αναφέρεται
ότι χρησιµοποιήθηκαν πέ-
τρες θαλασσινές, µιας και ο
Παναγιώτης Κυζιρόπουλος, ο
άντρας της οικογένειας, ήταν
ψαράς92. Επίσης, χρησιµο-
ποιήθηκαν και άλλες πέτρες,
που βρίσκονται ολόγυρα στην περιοχή, κακής
ποιότητας, τις οποίες θα αναλύσουµε αργότερα.
Η λάσπη ανάµεσα από τις πέτρες ήταν µηδαµι-
νή και, κάποιες φορές, σχεδόν ανύπαρκτη.
Ήταν είτε λάσπη από κοκκινόχωµα, είτε άµµος
µε ασβέστη93 συχνότερα, µιας και η περιοχή
έχει αρκετή άµµο, η οποία κοσκινιζόταν, αν
υπήρχε αυτή η δυνατότητα, και έπειτα αναµει-
γνυόταν µε τον ασβέστη, όσο τουλάχιστον
µπορούσαν να προµηθευτούν.

Ο τοίχος περνιόταν µε σοβά από το ίδιο µείγ-
µα λάσπης και έπειτα ασβεστωνόταν94. Οι στέ-
γες φτιάχνονταν συνήθως µε δρυς και κυπαρίσ-
σια, αν ήταν δυνατόν, και για τις τεγίδες ή το
πέτσωµα µε καλάµια, µιας και οι σανίδες ήταν
δυσεύρετες. Η Γεωργία Κυζιροπούλου µιλάει για
την παλιά της στέγη, αφού την έχει ανακαινίσει:
«∆εν χρειάστηκε καν να τα στερεώσουµε, η λά-
σπη στο κεραµίδι άντεξε και τα καλάµια δεν εί-
χαν πρόβληµα, γιατί το νερό γλυστράει95.»

Τέλος τα κεραµίδια που χρησιµοποίησαν
στην προσθήκη ήταν φυσικά κίτρινα, µιας και η
εύρεση των γαλλικών έγινε δυνατή µετά τη δε-
καετία του ’60.
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91 Από τη συζήτηση με τη Γεωργία Κυζιροπούλου, κάτοικο
της περιοχής.

92 Από τη συζήτηση με τη Γεωργία Κυζιροπούλου, κάτοικο
της περιοχής.

93 Από τις συζητήσεις με τη Γεωργία Κυζιροπούλου, τη
Ζαφειρώ Παπακωνσταντίνου, το Θεόδωρο και το Γιώργο
Μυζίκο, κατοίκους της περιοχής και από τις απομαγνητο-
φωνημένες συνεντεύξεις του Φώτη Μαυροκέφαλου, οικο-
δόμου και κατοίκου Κοκκινιάς, στις 24 Απριλίου 2012 και
του Δημήτρη Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κατοίκου
Λευκαδίτικων, στις 10 Ιουνίου 2012.

94 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Φώτη
Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κατοίκου Κοκκινιάς, στις
24 Απριλίου 2012 και από την απομαγνητοφωνημένη
συνέντευξη του Δημήτρη Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και
κατοίκου Λευκαδίτικων, στις 10 Ιουνίου 2012.

95 Από τη συζήτηση με τη Γεωργία Κυζιροπούλου, κάτοικο
της περιοχής.



Οι Λευκαδίτες στην Πρέβεζα
Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου

και µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’50 εισρέ-
ουν στην Πρέβεζα πολλές οικογένειες Λευκαδι-
τών. Αρχικά, οι Λευκαδίτες, που στην πλειοψη-
φία τους είναι εργάτες γης και δραστηριοποιού-
νται σε όλη τη δυτική Ελλάδα96, έρχονται χωρίς
τις οικογένειες τους, για να δουλέψουν στα χω-
ράφια ένα διάστηµα και έπειτα να επιστρέψουν
στη Λευκάδα ή να δουλέψουν σε άλλη περιοχή.
Σιγά σιγά, άρχισαν να φέρνουν και τις οικογέ-
νειές τους και να µετατρέπεται η διαµονή τους
σε µόνιµη97.

Έτσι, αλλάζει και η εισοδηµατική πολιτική
της οικογένειας και εκεί που δούλευαν σε καλ-
λιέργειες ξένες αποφασίζουν να κάνουν τις δικές
τους. Πράγµατι, αρχικά δούλευαν µισθωτοί σε
τοµατοκαλλιέργειες, που ήδη είχαν αρχίσει να

εµφανίζονται το ’5098. ∆ού-
λευαν επίσης στα κτήµατα
µισιακά99, δηλαδή ο ιδιοκτή-
της του κτήµατος είχε το δι-
καίωµα να χρησιµοποιήσει τη
µισή παραγόµενη σοδειά και
να επιλέξει µάλιστα ο ίδιος
ποια κοµµάτια θέλει. Όνειρο
του Λευκαδίτη, τον πρώτο καιρό, είναι να δου-
λέψει µε ενοίκιο100, γιατί έτσι µπορεί να ανα-
βαθµίσει την οικονοµική του κατάσταση και να
αξιοποιήσει καλύτερα την παραγόµενη σοδειά
και τον πλούτο που αυτή αποφέρει. Φυσικά, το
επόµενο λογικό βήµα είναι η αγορά της δικής
τους έκτασης γης.

Στην επιλογή τους, όµως, είχαν το πλεονέ-
κτηµα ότι πλέον είχαν µάθει τη γη της περιοχής
και έτσι µπορούσαν να επιλέξουν τα καλύτερα
για καλλιέργεια µέρη101. Επιλέγουν, συνεπώς,
τα κτήµατα δυτικά της πόρτας του Άι Λια και
εκτείνουν τις καλλιέργειές τους µέχρι τον Πα-
ντοκράτορα. Στα κτήµατα αυτά το χώµα είναι
αρκετά αµµουδερό και ακόµα και στις περιοχές
που εµφανίζεται αργιλόχωµα πάλι µιλάµε για
αργιλούχους άµµους, όπου τα νερά της βροχής
απορρέουν αµέσως, χωρίς να λιµνάσουν και να
καταστρέψουν τη σοδειά102.

Σε αυτές τις περιοχές εκτεινόταν φυσικά
ελαιώνας, έτσι οι Λευκαδίτες, αφού επιλέγουν
το κτήµα τους, ξεριζώνουν τα ελαιόδεντρα και
σκίζουν τους κορµούς τους τους οποίους είτε
τους πουλάνε, είτε τους ανταλλάσσουν µε άλλα
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96 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 232
97 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 241
98 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 247
99 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 247

100 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Βαγγέ-
λη Αυδίκου, που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα στις
18 Απριλίου 2012.

101 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 249 και από την
απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Βαγγέλη Αυδί-
κου, που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα στις 18 Απρι-
λίου 2012.

102 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Πανα-
γιώτη Πάσχου, διδάκτορα γεωλόγου της περιφερειακής
μονάδας Ηπείρου του ΙΓΜΕ.



προιόντα103. Στα κτήµατα αυτά φυτεύουν κυ-
ρίως τοµάτες104 που, όπως αναφέρθηκε και στο
σχετικό απόσπασµα προηγουµένως, αποτέλε-
σαν τη µεγάλη πηγή εσόδων της πόλης.

Οι Λευκαδίτες ως κοινότητα
Οι Λευκαδίτες, σε αντίθεση µε τους Συρρα-

κιώτες, δεν έχουν τόσο έντονη την αίσθηση της
κοινότητας και της κοινής καταγωγής, παρόλο
που κατοικούν στην πλειοψηφία τους σε γειτο-
νικές περιοχές105. Οι δεσµοί τους είναι φιλικοί
και κυρίως συγγενικοί και σε αντίθεση µε τους
Βλάχους αυτοί εντάσσονται αρκετά γρήγορα
στην τοπική κοινωνία106. Οι γάµοι τους δεν πα-
ραµένουν στο στενό λευκαδίτικο κύκλο και
απαρνιούνται σχετικά σύντοµα την παραδοσια-
κή τους φορεσιά, κάτι που τους διαχώριζε άµε-
σα από τον τοπικό αστικό πληθυσµό107. Για τη
διατήρηση της πολιτιστικής τους κληρονοµιάς,
αλλά και για την προσπάθεια δηµιουργίας µιας
κοινοτικής συνείδησης, δηµιουργείται ο πολιτι-

στικός τους σύλλογος το
1948, όµως στις αρχές του
1960 ατονεί και οι προσπά-
θειες επανασύστασής του το
’70 δεν τελεσφορούν, µιας
και επικρατεί η αντίληψη ότι
πλέον είναι και αισθάνονται
Πρεβεζάνοι108. Στο τέλος,
µόνο η χαρακτηριστική προφορά έµεινε να θυ-
µίζει την κοινή καταγωγή τους.

Η κατοικία των Λευκαδιτών
Όπως αναφέραµε, οι Λευκαδίτες αποφασί-

ζουν να κατοικήσουν ως επί το πλείστον στην
περιοχή νοτιοδυτικά της πόρτας του Άι Λια. Μέ-
νουν σε σχετικά µεγάλα οικόπεδα, µέχρι και
1000 τ.µ., σε περιοχές αραιοκατοικηµένες. Ανα-
φέρονται, βέβαια, και τέσσερις οικογένειες Λευ-
καδιτών που έχουν έρθει στην Πρέβεζα ήδη
από το Μεσοπόλεµο, δεν ασχολούνται µε τη γη
και ζουν εντός της τάφρου, όπως η οικογένεια
Μαυροκεφάλου που έχει το πατρικό της στην
Κοκκινιά.

Οι Λευκαδίτες παρουσιάζουν µια ευρεία γκά-
µα τεχνοτροπιών και κτισµάτων, λόγω τόσο της
θέσης τους στην πόλη, θέσης µε ενδιαφέρον
υπέδαφος, όσο και της συνεχούς προσπάθειάς
τους για ποιοτική αναβάθµιση της κατοικίας
τους. Πολλά από τα αρχικά σπίτια των Λευκα-
διτών ήταν τα γνωστά µας, από τα βόρεια πα-
ρατάφρια, πλίνθινα µε κοκκινόχωµα και τα σπι-
τοκάλυβα µε τον τσατµά. Έξω από την τάφρο,
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103 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 250
104 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 251
105 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 241
106 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 267 και από την

απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Βαγγέλη Αυδί-
κου, που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα στις 18 Απρι-
λίου 2012.

107 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 266
108 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 267 και από την

απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Βαγγέλη Αυδί-
κου, που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα στις 18 Απρι-
λίου 2012.



στα περισσότερα από αυτά τα εδάφη, δεν είχε
καλής ποιότητας χώµα για χτίσιµο. Στην µεγα-
λύτερή του έκταση το έδαφος είναι πολύ αµ-
µουδερό, για να αποκτήσει συνοχή109. Παρόλα
αυτά οι Λευκαδίτες, που έτσι κι αλλιώς ήταν ερ-
γάτες γης, γρήγορα εντόπισαν τα σηµεία, από
όπου µπορούσαν να προµηθευτούν υλικό. Ως
εναλλακτικό οικοδοµικό υλικό χρησιµοποιούνται
θαλασσινές πέτρες ή θαλασσινές πλάκες (που-
ρί) που έφερναν είτε από τις γύρω ακτές είτε
από τις νοτιοδυτικές παρειές της ντάπιας110. Οι
στέγες τους είναι κατά κανόνα δίρριχτες µε ελ-
κυστήρα και ο σοβάς που χρησιµοποιούν είναι
αυτός που αναφέραµε και στις επεκτάσεις των
προσφυγικών µε την κοσκινισµένη άµµο από το

έδαφος της περιοχής. Ο ∆η-
µήτρης και ο Φώτης Μαυρο-
κέφαλος, οικοδόµοι και από-
γονοι Λευκαδιτών που ήρθαν
στην Πρέβεζα το Μεσοπόλε-
µο και έµεναν στην Κοκκινιά
και όχι στα Λευκαδίτικα, ανα-
φέρουν: «Το σπίτι είχε πλά-
κες για πάτωµα, ιταλικές από τη Μάλτα (µαλτε-
ζόπλακες βρίσκονται συχνά σε κτήρια στο κέ-
ντρο της πόλης και µεταφέρονταν στην Πρέβε-
ζα σαν έρµα στα εµπορικά καράβια κατά την
επιστροφή τους)». «Το σπίτι ήταν «αβέρτο»
7x3, χωρίς χώρισµα, ούτε τσατµά, ούτε ταβάνι,
έβλεπες τη στέγη111.»
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109 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Πανα-
γιώτη Πάσχου, διδάκτορα γεωλόγου της περιφερειακής
μονάδας Ηπείρου του ΙΓΜΕ και από την απομαγνητο-
φωνημένη συνέντευξη του Φώτη Μαυροκέφαλου, οικο-
δόμου και κατοίκου Κοκκινιάς, στις 24 Απριλίου 2012 και
από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Δημήτρη
Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κατοίκου Λευκαδίτικων,
στις 10 Ιουνίου 2012.

110 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Πανα-
γιώτη Πάσχου, διδάκτορα γεωλόγου της περιφερειακής
μονάδας Ηπείρου του ΙΓΜΕ και από την απομαγνητο-
φωνημένη συνέντευξη του Φώτη Μαυροκέφαλου, οικο-
δόμου και κατοίκου Κοκκινιάς, στις 24 Απριλίου 2012 και
από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Δημήτρη
Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κατοίκου Λευκαδίτικων,
στις 10 Ιουνίου 2012.

111 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Φώτη
Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κατοίκου Κοκκινιάς, στις
24 Απριλίου 2012.

Άποψη από τον οικισμό της Κοκκινιάς
στη συνοικία Μαυροκεφαλαίικα. Απεικονίζεται

το πρώτο σπίτι της οικογένειας του 1923.



Σ’ αυτή την περιοχή επίσης αναφέρεται και η
χρήση του ξύλου του ευκαλύπτου112 µετά το
’40 για πέτσωµα στη στέγη, µιας και εκεί υπήρ-
χαν ευκάλυπτα, τα οποία δεν είχαν βέβαια ου-
σιαστικές στατικές ιδιότητες, για να χρησιµοποι-
ηθούν σε άλλα µέρη της κατασκευής.

Η ψηφιδοπαγή ακτής
Σε προϊστορικούς χρόνους η νότια πλευρά

της Πρέβεζας ήταν βυθισµένη στη θάλασσα. Γι’
αυτό σε όλη τη νότια και δυτική ακτογραµµή
της Πρέβεζας (Παντοκράτορας, Καλαµίτσι) βρί-
σκουµε την ψηφιδοπαγή ακτής (beach rocks),
πέτρες δηλαδή βιογενείς, σχηµατισµένες ιδιαί-
τερα συνεκτικές από θραύσµατα κελυφών, φυ-
κιών, κοραλλιών κλπ, µε ασβεστολιθική συνδε-
τική ύλη, είτε άµορφη είτε σε κρυσταλλική µορ-
φή. Η δηµιουργία τους οφείλεται στις µεταβολές
της στάθµης της θάλασσας και γι’ αυτό το λόγο
απαντώνται και στην ενδοχώρα της Πρέβεζας.
Εικάζεται ότι κατά τη δηµιουργία της ντάπιας και
σε βάθος τριών τεσσάρων µέτρων στην Κοκκι-
νιά ανακαλύφθηκε αυτός ο υδροφόρος ορίζο-

ντας που έφερε στο φως ως
µπάζα πια αυτές τις πέ-
τρες113. Πράγµατι, ένα στρώ-
µα, πάχους 50 εκ. συνήθως,
εµφανίζεται δεξιά και αριστε-
ρά της τάφρου, ακόµα και αν
αποµακρυνθούµε από αυτή
κάποιες δεκάδες µέτρα. Οι
εξάρσεις των προµαχώνων, φυσικά, είναι εξο-
λοκλήρου µπαζωµένες µε αυτό το υλικό. Οι κά-
τοικοι της περιοχής είτε τις λατόµευαν απευθεί-
ας από το θαλάσσιο βράχο είτε συνέλεγαν όσες
κυρίως είχαν πλακοειδή µορφή από τα γύρω χώ-
µατα. Οι πέτρες αυτές στην Πρέβεζα ονοµάζο-
νται «πουρί» ή «φωκιές»114. Το πουρί αναφέρε-
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112 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Φώτη
Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κατοίκου Κοκκινιάς, στις
24 Απριλίου 2012.

113 Από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Πανα-
γιώτη Πάσχου, διδάκτωρα γεωλόγο της περιφερειακής
μονάδας Ηπείρου του ΙΓΜΕ.

114 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 274 και από
την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Δημήτρη
Μαυροκέφαλου, οικοδόμου και κάτοικο Λευκαδίτικων,
στις 10 Ιουνίου 2012.

Ψηφιδοπαγή ακτής (πουρί)
λατομευμένη από την όχθη της τάφρου



ται στην ασβεστολιθική σύσταση της πέτρας,
ενώ η λέξη φωκιά πηγάζει από τον οµώνυµο,
στην Πρέβεζα, νοτιοδυτικό καιρό (γαρµπή),
όπως αναφέρει ο Γ. Μουστάκης.

Αυτές οι πέτρες είναι ακόµα και σήµερα εµ-

φανείς στις νοτιοδυτικές
ακτές της πόλης και λόγω
του προσανατολισµού τους
πήραν και την ονοµασία
τους.
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Χάρτης του
ΙΓΜΕ

Γεωλογική
σύσταση
του υπεδάφους
της Πρέβεζας



Η ζωή στην Κοκκινιά και
στα παρατάφρια Λευκαδίτικα
Οι πρόσφυγες και οι Λευκαδίτες, παρότι έµε-

ναν οι µεν απέναντι στους δε, αντιµετώπιζαν το
χώρο γύρω τους αρκετά διαφορετικά, κυρίως
λόγω της διαφορετικής τους απασχόλησης αλλά
και λόγω της διαφορετικής φυσιολογίας του
υπεδάφους. Οι κάτοικοι της Κοκκινιάς έκαναν
κάθε είδους δουλειά, από ψαράδες και εργάτες
του λιµανιού µέχρι τεχνίτες, ενώ οι γυναίκες
τους ασχολούνταν συνήθως µε τα οικιακά και
βοηθούσαν τους άντρες στη δουλειά τους (π.χ.
πλέξιµο των διχτυών)115. Πράγµατι, οι πρόσφυ-
γες είχαν µεγαλύτερη σχέση µε το λιµάνι και το
κέντρο της πόλης από τους Λευκαδίτες. Αυτοί,
στην αρχή, µαζεύονταν στο καφενείο του
Βλάσση, στο κέντρο της πόλης και γύρω από
το ρολόι, όπου ήταν και ο µητροπολιτικός ναός,

αφού εκεί ήταν και η πρώτη
αγορά εργασίας γι’ αυτούς
ως εργάτες γης. Πολύ σύντο-
µα, νέο σηµείο αναφοράς εί-
ναι το καφενείο του Σουρ-
τζή, µπροστά στην πόρτα
του Άι Λια, που ήταν και πιο
κοντά στον τόπο διαµονής
και εργασίας τους. Υπήρχε, τέλος, και µία τρίτη
αγορά εργασίας, στο Φόρο, για τα βόρεια χω-
ράφια της πόλης. Οι σκαφτιάδες µαζεύονταν
στο καφενείο του Ρεµεντζά, κάτω από τον πλά-
τανο116. Μετά τη δεκαετία του ’50 οι σκαφτιά-
δες µετατρέπονται σε καλλιεργητές και, όπως
αναφέραµε, αγοράζουν κτήµα, στο οποίο δηµι-
ουργούν και το σπίτι τους και οι αγορές εργα-
σίας ουσιαστικά σταµατούν να υφίστανται.

Σε αυτό το κοµµάτι της τάφρου τα πηγάδια
ήταν βαθιά και το νερό πολύ καλό για πόση.
Υπήρχαν τρία κοινοτικά: του Κοτσάφτη και του
Κόκκινου στο νότιο άκρο της Κοκκινιάς, και του
Γκινάκα δίπλα από την πόρτα του Άι Λια117. Ση-
µαντικά ιδιωτικά πηγάδια ήταν και του Μυζίκου
αλλά και της οικογένειας Μαυροκέφαλου, που
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115 Από τη συζήτηση με τη Γεωργία Κυζιροπούλου, κάτοικο
της περιοχής και τη συζήτηση με το Γιώργο Μυζίκο,
κάτοικο της περιοχής.

116 Βλ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, σελ. 243, 244
117 Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, σελ. 305 και από τη

συζήτηση με τη Γεωργία Κυζιροπούλου, κάτοικο της
περιοχής και τη συζήτηση με το Γιώργο Μυζίκο, κάτοικο
της περιοχής.

Οικισμοί Λευκαδιτών
στην ευρύτερη

περιοχή της
Πρέβεζας



προµήθευαν και τη γειτονιά. Σίγουρα, τα πηγά-
δια που αναφέρθηκαν εξυπηρετούσαν και τους
παρατάφριους Λευκαδίτες που ζούσαν στις κο-
ντινές περιοχές, αλλά δεν έχω περισσότερα
στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη θεωρία αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο από άποψη πλη-
θυσµιακής σύνθεσης, όσο και οικονοµικής κα-

τάστασης, οι κάτοικοι των
δυτικών περιοχών της τά-
φρου γίνονται πιο γρήγορα
αποδεκτοί από το κοινωνικό
σύνολο και παρουσιάζουν
µεγαλύτερα σηµάδια ένταξης
από τις συνοικίες του βορρά.
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Τομή του εδά-
φους και ένα κοι-
νό πηγάδι στην
περιοχή της Κοκ-
κινιάς. Το πρώτο
στρώμα αποτε-
λείται από άμμο
και ψηφιδοπαγή
ακτής, μιας και
προέρχεται από
τα μπάζα που πέ-
ταξαν οι εργάτες
του Αλή πασά
στις όχθες της
τάφρου κατά την
κατασκευή της.
Έπειτα βλέπουμε
ένα λεπτό στρώ-
μα κοκκινοχώμα-
τος. Αυτό ήταν

το ανώτερο στρώμα της περιοχής για χιλιάδες χρόνια μέχρι τα έργα του Αλή πασά. Στο τρίτο στρώμα απα-
ντάται πάλι η ψηφιδοπαγή ακτής και η άμμος, κάτι που αποδεικνύει πως η περιοχή πριν από χιλιετίες ήταν
κάτω από τη θάλασσα. Τέλος, εικάζεται πως το τελευταίο είναι στρώμα αργίλου, που εμποδίζει την υγρασία
και εξηγεί τα υπόγεια νερά της περιοχής. Το πηγάδι στον πάτο του έχει απλώς άμμο.



Το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου
Η τελευταία περιοχή από την οποία περνάει

η τάφρος περιλαµβάνει το κάστρο του Αγίου
Γεωργίου, στο νοτιοδυτικότερο άκρο της πόλης
και την απόληξή της, νότια αυτού, στο έλος που
υπήρχε τότε µπροστά από την παραλία της
Κυανής Ακτής. Η τάφρος πλευρίζει το κάστρο,

αρχικά από τα βόρεια και ύστερα από την αρι-
στερή του πλευρά, µε τα τοιχώµατά της να τε-
λειώνουν ακριβώς απέναντι από το νοτιότερο
προµαχώνα του. Μικρή αναφορά θα γίνει στο
κάστρο στα πλαίσια αυτής της εργασίας, µιας
και αυτό δεν εντάσσεται απόλυτα στο πεδίο
ανάλυσης που µας αφορά. Γνωρίζουµε ότι χτί-
στηκε κοντά στο 1807 από τον Αλή πασά, δηλα-
δή την ίδια εποχή µε την τάφρο, στα πλαίσια
της επανοχύρωσης της πόλης. Το Γενί-Καλέ (νέο
κάστρο), όπως αλλιώς ονοµάζεται, σχεδιάστηκε
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Επάνω: 1911. Νότια όψη κά-
στρου Aγ. Γεωργίου. Φαίνεται
η απόληξη της ντάπιας και το

έλος της Κυανής Ακτής.
Κάτω: 1913. Άποψη Κυανής
Ακτής από το κάστρο Aγίου

Γεωργίου. Φαίνεται το προτεί-
χισμα στην παραλία.

Φωτογραφικό αρχείο Ιδρύματος
«Ακτία Νικόπολις» ΙΑΝ F2699

Φωτογραφία: Fred Boissonas



από το Γάλλο118 συνταγµατάρχη Guillaume119, ο
οποίος επιλέγει το σχήµα της περίκλειστης εσω-
τερικής αυλής και το περιµετρικό κεκλιµένο τεί-
χος µε προµαχώνες στην αλλαγή κάθε κατεύ-
θυνσης και εκατέρωθεν της πύλης που βρίσκε-
ται στη βόρεια πλευρά του120. Το κάστρο προ-
στάτευε επίσης ένα προτείχισµα στη βόρεια

πλευρά του, αλλά και ένα
δεύτερο που ξεκινούσε από
τη νότια και κινούνταν πα-
ράλληλα µε την ακτογραµµή
φτάνοντας µέχρι τη νοτιοα-
νατολική γωνία της Πρέβεζας
στη θέση της Μπούκας. Σή-
µερα το κάστρο βρίσκεται σε
καλή σχετικά κατάσταση, αν και η συνεχής
εγκατάλειψη και η βλάστηση που αναπτύσσεται
πάνω στα τείχη του προβληµατίζει για το µέλ-
λον του. Έχει ανοιχτεί και δεύτερη πόρτα, η
οποία είναι σήµε-
ρα και η βασική
του, στη βορειοα-
νατολική γωνία.
Αυτή κατασκευά-
στηκε από τον ελ-
ληνικό στρατό, ο
οποίος πλέον έχει
αποµακρυνθεί ή-
δη από τις αρχές
του αιώνα µας.
Όσον αφορά το
προτείχισµα, µόνο
ένα µικρό µέρος
του αποµένει στη
νότια πλευρά του
κάστρου.

118 Στην εισαγωγή είδαμε πως ο Αλή πασάς πήρε την πόλη
από τους Γάλλους, οι οποίοι μετά την κατάκτηση της Βε-
νετίας είχαν την Πρέβεζα στην κατοχή τους για ένα μόνο
χρόνο. Πώς ήταν δυνατόν, λοιπόν, να βοηθούν τον Αλή
Πασά με την οχύρωσή της; Η αλήθεια είναι πως η Πρέβε-
ζα μαζί με άλλες 3 πόλεις (Βουθρωτό, Πάργα και Βόνι-
τσα) συγκροτούσαν ήδη από το 1718 με τη συνθήκη του
Πασάροβιτς το «Κοντινέντε», με πρωτεύουσα την Πρέ-
βεζα, το οποίο τους έδινε προνόμια αυτονομίας κάτω από
την ηγεμονία φυσικά της Βενετίας1. Το 1797 το «Κοντινέ-
ντε» παύει να ισχύει μετά τη συνθήκη του Καμποφόρμιο2,
όπου η Βενετία χάνει την ανεξαρτησία της από τους Γάλ-
λους. Το 1798 η πόλη πέφτει στον Αλή πασά, αλλά την
ίδια χρονιά ο Ρωσοτουρκικός στόλος3 κατακτά το φρού-
ριο της Αγίας Μαύρας και αναγκάζει τον Αλή πασά να
παραδώσει την Πρέβεζα και τη Βόνιτσα. Έτσι οι πόλεις
του «Κοντινέντε» αυτονομούνται και πάλι, κάτω από την
ηγεμονία του σουλτάνου αυτή τη φορά, και με την ονομα-
σία «Συμπολιτεία του Ακρωτηρίου»4 η οποία επιβιώνει
μέχρι να την επανακαταλάβει ο Αλή πασάς το 1806. Τώρα
είναι φανερό πως τα πράγματα άλλαξαν άρδην μέσα σε
λίγα χρόνια με τους Ναπολεόντιους πολέμους και η υπο-
στήριξη του Αλή από τους Γάλλους φαντάζει περισσότε-
ρο φυσιολογική.

118.1 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2005, σελ. 27
118.2 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2005, σελ. 38
118.3 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2005, σελ. 43
118.4 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2005, σελ. 59
119, 120 Βλ. Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος

2010, σελ. 46, από Μουστάκης Γ. «Τάφροι του Αλή πασά
στην Πρέβεζα», Πρεβεζ. Χρονικά, τ. 13, 1987, σ. 37-38.

ΚΑΣΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Συµπεράσµατα

Η ντάπια των Τούρκων
και των Ελλήνων
Ένα από τα βασικά ζητήµατα που εντυπω-

σιάζουν είναι η άµεση αλλαγή της χρήσης του
ορίου της τάφρου µετά την κατάκτηση της πό-
λης από τους Έλληνες. Η τάφρος στα χρόνια
της Τουρκοκρατίας αποτελούσε πολεµική οχύ-
ρωση και συνεπώς απαγορευµένη ζώνη για οι-
κιστική εκµετάλλευση. Αντίστοιχα, βλέπουµε
ότι δεν επιτρέπεται η δηµιουργία κατοικίας σε
µια σχετική απόσταση περιµετρικά του κάστρου
του Αγίου Αντρέα. Η µόνη χρήση που βρίσκου-
µε κοντά στις πόρτες της τάφρου είναι τα µου-
σουλµανικά νεκροταφεία, τα οποία τοποθετού-
νται εκεί, όπως συνηθίζεται και σήµερα στις ει-
σόδους των πόλεων και σε κάποια απόσταση
από αυτές. Ο οικισµός των Μοατζίρικων, όπως
αναφέρθηκε, µπορεί να χτίζεται σε παρατάφριο
κοµµάτι αλλά οι σειρές των σπιτιών σταµατούν
αρκετά µέτρα εσωτερικά αυτής, χωρίς να εµπο-
δίζουν την επιτυχή άµυνά της.

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι πως οι Τούρ-
κοι παρά τη µεθοδικότητά τους στα περί στρα-
τιωτικής οργάνωσης της ντάπιας δεν ξερίζωσαν
τον ελαιώνα που υπήρχε για πολλά χρόνια και
εξωτερικά αλλά και εσωτερικά αυτής, κάτι που
θα αποτελούσε σίγουρα αµυντικό πρόβληµα µε
την κάλυψη που θα προσέφερε.

Οι Έλληνες, από την άλλη πλευρά, µη ανα-
γνωρίζοντας την ανάγκη της τάφρου ως πολε-

µικού εργαλείου επιτρέπουν αρχικά την αποδό-
µηση των τειχών της και έπειτα την εγκατάστα-
ση στις παρατάφριες περιοχές των κατώτερων
και των νεοένταχτων στρωµάτων. Το κράτος
όχι µόνο κάνει τα στραβά µάτια σε αυτούς που
οικειοποιούνται παρατάφρια κοµµάτια στην Ατι-
ντάνων και στα Μοατζίρικα, αλλά θα µπορού-
σαµε να πούµε ότι ήταν και πρωτοπόρος σε αυ-
τές τις ενέργειες µε τη δηµιουργία αρχικά της
Κοκκινιάς και έπειτα των ξυλοπηλόπηχτων του
Τσαβαλοχωρίου. Επίσης, φαίνεται πως πρώτο
το κράτος αποδοµεί την τάφρο, δίνοντας έτσι
το «καλό παράδειγµα», αφού το 1928 χρησιµο-
ποίησε την πέτρα της, για να χτίσει το παλιό γυ-
µνάσιο.

Η τάφρος, τώρα, είναι περισσότερο ένα νοη-
τό όριο που έδινε αξία σε αυτούς που ήταν µέ-
σα και απαξία σε αυτούς που ήταν έξω. Όσο πιο
κοντά στο κέντρο της πόλης βρισκόταν η κα-
τοικία, τόσο αυξηµένη ήταν και η ένταξη των
κατοίκων και τόσο εξελιγµένο ήταν και το ίδιο
το σπίτι. Αυτό παρουσιάζεται γλαφυρότερα,
όπως θα δούµε, στην περίπτωση των Συρρα-
κιωτών.

Είναι αναπόφευκτο σιγά σιγά ο εσωτερικός
της ντάπιας χώρος να θεωρηθεί ως ο ζωτικός
χώρος της πόλης, ενώ ο εξωτερικός χώρος ως
αυτός για τις καλλιέργειες, κάτι που έγινε σεβα-
στό σε µεγάλο βαθµό µέχρι και τα τέλη της δε-
καετίας του ’90. Φυσικά οι οικισµοί των Βλάχων
και των Λευκαδιτών σπάσανε αυτό τον κανόνα,
γιατί αφενός δηµιουργήθηκαν από την ανάγκη
να κατοικούν στον τόπο εργασίας τους λόγω
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έλλειψης πόρων και αφετέρου θεωρήθηκαν για
πολλά χρόνια ξένοι σε σχέση µε το βασικό κοι-
νωνικό ιστό. Η τάφρος προσέδιδε γνησιότητα.
Οι παρατάφριοι αρχικά και αργότερα οι εκτός
τάφρου θεωρούνταν ως µη ντόπιοι και συνεπώς
κατώτεροι στην πλειοψηφία τους.

Από τη δεκαετία του ’90 µέχρι σήµερα µεγά-
λος αριθµός µεταναστών έζησε ή ζει ακόµα σε
αυτές τις περιοχές και οι περισσότεροι είτε σε
σύγχρονα σπιτοκάλυβα, είτε στα παλιά σπίτια
του Μεσοπολέµου. Το όριο κρατάει ακόµα σε
κάποια σηµεία τον περιθωριακό του χαρακτήρα,
κάτι όµως που µάλλον θα απολέσει τα επόµενα
χρόνια, µιας και πολλοί νέοι οικισµοί έχουν δη-
µιουργηθεί εκτός της τάφρου αποδυναµώνο-
ντας τον διαχωριστικό χαρακτήρα της.

Η εντοπιότητα της αρχιτεκτονικής
Η εντοπιότητα στην αρχιτεκτονική είναι η

ιδιότητά της να αναφέρεται σε ένα συγκεκριµέ-
νο τόπο, χρόνο και κοινωνικό περιβάλλον και να
αναγνωρίζεται ως αναπόσπαστο κοµµάτι αυτού,
µιας και πηγάζει από τις υλικές, τις οικονοµικές,
τις χρονικές και τις χωρικές ανάγκες που επικρα-
τούν.

Με λίγα λόγια, η αρχιτεκτονική είναι άρρηκτα
δεµένη µε τον τόπο που τη γεννάει.

Οι λαϊκές κατοικίες
Από όλη την Πρέβεζα η ιδιότητα της εντο-

πιότητας είναι κυρίως εµφανής στις παρατά-
φριες λαϊκές κατοικίες, µιας και εκεί το οίκηµα
παράγεται από µια καθαρή ανάγκη, σε τόπο µε

µηδενικά έξοδα, µε υλικά άµεσα προσβάσιµα
από το γειτονικό έδαφος και µε αρχιτεκτονική
που µπορεί να δηµιουργηθεί από τους απλούς
ανεκπαίδευτους κατοίκους. Οι διαφορετικές κοι-
νωνικές οµάδες που εγκαθίστανται εκεί έχουν η
καθεµιά τη δική της παράδοση και τρόπο κτισί-
µατος, όπως παρουσιάζεται µε σαφήνεια στους
τόπους καταγωγής τους. Παρόλα αυτά, µε τη
µετάβασή τους στην Πρέβεζα προσαρµόζουν τα
πρότυπά τους ή και σε κάποιες περιπτώσεις τα
απαρνιούνται εντελώς, ώστε να αντεπεξέλθουν
στις νέες συνθήκες.

Οι Συρρακιώτες, όπως αναλύθηκε προηγου-
µένως, στο χωριό τους χρησιµοποιούν την πέ-
τρα και προσλαµβάνουν χτίστες από τα Τζου-
µέρκα, κάτι που είναι αδύνατο να ακολουθηθεί,
όταν εγκαθίστανται στον ελαιώνα της Πρέβεζας
κυρίως λόγω έλλειψης υλικού, αλλά και λόγω
έλλειψης τεχνογνωσίας. Αντίθετα, αξιοποιούν
τη γνώση τους πάνω στην κατασκευή της καλύ-
βας του ηµινοµαδικού τους βίου και, όταν αρ-
γότερα υιοθετούν ένα πιο µόνιµο σπίτι, κατα-
σκευάζουν τη χεριώνα, που είναι πιο κοντά στα
κατασκευαστικά και υλικά τους πρότυπα.

Από την άλλη µεριά, οι Λευκαδίτες µε την
τόσο πλούσια αρχιτεκτονική της Λευκάδας
απαρνιούνται πλήρως την αρχιτεκτονική του
τόπου τους και δηµιουργούν οικίες κατά τις επι-
ταγές της περιοχής, όπου ζουν. Χτίζουν µε πλι-
θάρι και µε τις κακής ποιότητας πέτρες που βρί-
σκουν στο γύρω χώρο. Είτε λόγω έλλειψης τε-
χνογνωσίας, µιας και οι περισσότεροι ήρθαν
από αποµονωµένα χωριά της Λευκάδας και όχι
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από την πόλη, είτε από την ανάγκη να δηµιουρ-
γήσουν κάτι γρήγορα κατοικήσιµο µε τις άµεσα
προσβάσιµες παροχές του τόπου αποδεικνύουν
ότι οι ιδιαιτερότητες των κατασκευών τους
έχουν να κάνουν µε την περιοχή διαµονής τους
και όχι µε τα αρχιτεκτονικά πρότυπα που µετα-
φέρουν µαζί τους.

Όπως έγινε φανερό κατά την ανάλυση, αυτό
που παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στο χαρακτήρα
των λαϊκών κατοικιών είναι τα υλικά του γύρω
περιβάλλοντος και πόσο το υπέδαφος (γλίνα,
κοκκινόχωµα, ψηφιδοπαγή ακτής, άµµος) δηµι-
ουργούν διαφορετικούς τύπους κτηρίων. Έτσι,
από τα ανατολικά προς τα δυτικά το κοκκινό-
χωµα το διαδέχεται η γλίνα την οποία διαδέχε-
ται προς το νότο η άµµος και η ψηφιδοπαγή
ακτής. Υπάρχουν βέβαια και κοινά υλικά, αφού
είτε τα συνέλεγαν άφθονα στις γύρω περιοχές,
όπως τα κλαδιά ελιάς, τα καλάµια και τα άχυρα,
είτε ήταν τα µόνα βιοτεχνικά υλικά που µπο-
ρούσαν να αγορασθούν, όπως τα κίτρινα κερα-
µίδια και ο ασβέστης, και θα ήταν άσκοπο ή και
αδύνατο να αντικατασταθούν.

Οι κρατικές κατοικίες
Όπως ήδη αναφέραµε, έχουµε δύο είδη κρα-

τικών κατοικιών, αν εξαιρέσουµε αυτές του
τουρκικού οικισµού των Μοατζίρικων, που δεν
έχουν εξεταστεί λόγω της σχετικής απόστασής
τους από την τάφρο. Αυτά είναι οι κατοικίες της
Κοκκινιάς και τα ξυλοπηλόπηχτα του Τσαβαλο-
χωρίου, που παρουσιάζουν µια τελείως ξένη τε-
χνοτροπία αλλά και γενικότερη αισθητική σε

σχέση όχι µόνο µε τη γύρω περιοχή αλλά και
µε τα κτήρια στο κέντρο της πόλης.

Ξεκινώντας µε την παλαιότερη κρατική πα-
ρέµβαση, που είναι αυτή στην Κοκκινιά, βλέπου-
µε πως το κράτος δηµιουργεί εδώ κατοικίες πο-
λύ καλής ποιότητας µε εξ ολοκλήρου φερτά υλι-
κά, από τα ξύλα των παραθύρων, την πέτρα και
την άµµο των τοίχων ως και τα ίδια τα κεραµίδια
και τα πλακάκια του πατώµατος. Οι ακριβείς
συνθήκες της εργολαβίας δεν είναι ακόµα γνω-
στές και θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα για τη
διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες
κατασκευάστηκαν αυτά τα κτήρια.

Οι κατοικίες οικειοποιούνται το χώρο του πα-
λιού µουσουλµανικού νεκροταφείου και δηµι-
ουργούν µια νέα γειτονιά στο δυτικότερο άκρο
της πόλης, που όµως δεν έχει καµία σχέση µε
αυτή. Η πολεοδοµική διάταξη των νέων κατοι-
κιών στο χώρο έρχεται να ενισχύσει το γεγονός
της ασυµβατότητας αυτής. Φυσικά, οι δουλείες
και τα στενά δροµάκια της παλιάς πόλης δεν
µπορούν να ακολουθηθούν εδώ, µιας και µιλάµε
για µία µόνο σειρά κατοικιών. Επιπλέον ο τύπος
της εσωστρεφούς κατοικίας ή του εσωστρεφούς
συµπλέγµατος κατοικιών µε άνοιγµα κυρίως
στην εσωτερική αυλή µε το ιδιωτικό πηγάδι έρ-
χονται σε πλήρη αντίθεση µε τις νέες κατοκίες.

Σε αντιστοιχία, αλλά µε εντελώς διαφορετικά
γνωρίσµατα και πιο φιλικές προς την τοπική αρ-
χιτεκτονική είναι οι κατοικίες του ’48. Όπως
αναφέραµε, σε αυτές τις κατοικίες χρησιµοποι-
είται ως βασικό υλικό η γλίνα, αλλά µε έναν
εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που
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χρησιµοποιούνταν ευρέως µέχρι τότε. Επιλέγε-
ται η αντισεισµική τεχνοτροπία του ξυλοπηλό-
πηχτου, τεχνοτροπία που συναντάµε και στη
Λευκάδα, αλλά και στους ορόφους των σπιτιών
στο κέντρο της πόλης, για να περιοριστεί το βά-
ρος και να προσφέρει καλύτερες συνθήκες δια-
βίωσης. Βέβαια, η τεχνική δεν είναι ακριβώς η
ίδια και συχνά οι εξωτερικοί τοίχοι είναι τσατµά-
δες, αλλά η λογική είναι αντίστοιχη.

Οι νέες σειρές σπιτιών παρουσιάζουν κι αυ-
τές µια ανυπακοή προς τη συνήθη πολεοδοµική
οργάνωση, µιας και εδώ ο τύπος της κατοικίας
δεν βοηθάει, αφού είναι επιµήκης και σε ζεύγη.
Η ποιότητα του σπιτιού, παρότι χαµηλή, ήταν
πολύ ανώτερη από τα άλλα σπίτια της Ατιντά-
νων που δεν είχαν καν πάτωµα, πόσο µάλλον
ταβάνι, τουαλέτα και µπουχαρί. Με τη χρήση
απλών υλικών, που µάλλον συλλέχτηκαν από
τις γύρω περιοχές, οι κατοικίες αυτές παρουσιά-
ζουν µεγαλύτερη σχέση µε τη λαϊκή πρακτική,
χωρίς όµως να µπορούµε να πούµε ότι δεν απο-
τελούν µια καθαρά αυτοτελή κτηριακή οµάδα.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων
Φυσικά, δεν µπορούµε να πούµε ότι οι λαϊ-

κές κατοικίες των παρατάφριων περιοχών είναι
καλύτερες από τις κρατικές, µόνο και µόνο επει-
δή παρουσιάζουν µεγαλύτερη εντοπιότητα και
ειλικρίνεια στις ανάγκες των χρηστών. Οι κατοι-
κίες όµως του κράτους παρουσιάζουν σχεδόν
παντελή έλλειψη ατοµικότητας, µε αποτέλεσµα
τις περισσότερες φορές η εσωτερική τουαλέτα
να ξηλώνεται και το δωµάτιο που προοριζόταν

για κουζίνα να µετατρέπεται σε υπνοδωµάτιο.
Ενδεικτικές είναι και οι άλλες παρεµβάσεις

των κατοίκων τέτοιων σπιτιών, που σχεδόν πά-
ντα τα επεκτείνουν, µετασχηµατίζουν τα ανοίγ-
µατα και αναδιαµορφώνουν τα εσωτερικά χωρί-
σµατα. Βέβαια, η ανάγκη ενός ταβανιού που
δεν στάζει και ενός τοίχου που δεν χρειάζεται
συνεχώς ξαναχτίσιµο ήταν ζητήµατα πρώτης
γραµµής για τους παρατάφριους, χαρακτηριστι-
κά που δεν επιτυγχάνονταν εύκολα στις λαϊκές
κατοικίες. Στην οικονοµία της λαϊκής κατοικίας,
αντιπαρατίθεται η τεχνογνωσία της κρατικής,
που απευθύνεται όµως σε µία ιδανική οικογέ-
νεια χωρίς ατοµικό ή τοπικό σχεδιασµό. Σε τε-
λική ανάλυση όµως, η αρτιότητα της κατασκευ-
ής της δεύτερης υπερισχύει σηµαντικά της προ-
χειρότητας της πρώτης.

Η εξοικείωση µε τα υλικά
(εξοικείωση µε το περιβάλλον)
Απόρροια όλων αυτών που έχουν ειπωθεί

µέχρι τώρα είναι το συµπέρασµα ότι οι κάτοικοι
των παρατάφριων περιοχών «γνώριζαν» καλά
το σπίτι τους, δηλαδή τον τρόπο κατασκευής
του, τα υλικά του αλλά και τη συµπεριφορά
του, είτε αρνητική είτε θετική, στις διάφορες
καταπονήσεις.

Όπως ήδη αναφέραµε, ο τρόπος κατασκευής
είναι άρρηκτα δεµένος µε τα υλικά και συνεπώς
οι άνθρωποι που αποφασίζουν να κατοικήσουν
εκεί, το πρώτο πράγµα που εξετάζουν είναι το
γύρω περιβάλλον και τι µπορεί αυτό να προ-
σφέρει. Σύµφωνα µε το υπέδαφος και το προ-
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σβάσιµο φυτικό περιβάλλον δηµιουργούν δια-
φορετικές παραλλαγές αντίστοιχων οικηµάτων.
Οι Λευκαδίτες αναγνωρίζουν ότι το έδαφος
στην περιοχή τους δεν είναι κατάλληλο για δη-
µιουργία πλίνθου και γι’ αυτό προµηθεύονται
κοκκινόχωµα από γειτονικά οικόπεδα και χρη-
σιµοποιούν την άµµο, που βρίσκουν άφθονη,
για σοβά. Αντίθετα, στα Μοατζίρικα η γλίνα εί-
ναι το υλικό επιλογής, παρότι το κοκκινόχωµα
βρίσκεται εκεί σε µεγαλύτερη αφθονία. Οι κά-
τοικοι αναγνωρίζουν τις καλύτερες µηχανικές
ιδιότητες του ενός υλικού από του άλλου και
αντιστοίχως δρουν.

Άλλο σηµαντικό παράδειγµα είναι η χρήση
των καλαµιών στη στέγη, τα οποία έχουν και
µεγάλη αντοχή και δεν σαπίζουν κιόλας λόγω

της φυσιολογίας τους. Τέλος, ίσως το πιο χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα κατανόησης του τρό-
που λειτουργίας των πλίνθινων κτηρίων είναι ο
συνδυασµός του πλιθαριού ως κύριου στοιχείου
της τοιχοποιίας και της πέτρας ως θεµελίου. Η
λαϊκή ρήση που αναφέρθηκε στο αντίστοιχο κε-
φάλαιο δείχνει ξεκάθαρα τη γνώση πάνω στη
συµπεριφορά των υλικών και όχι µόνο την εν-
στικτώδη εικασία του πειράµατος. Τις περισσό-
τερες φορές, βέβαια, ελλείψει υλικών και τεχνο-
γνωσίας το ένστικτο έπαιζε σηµαντικό ρόλο µα-
ζί µε τον πειραµατισµό και φυσικά το ρίσκο που
αυτά έχουν.

∆ιαβάζοντας την αρχιτεκτονική
Όπως είδαµε, οι κατοικίες πάνω στην τάφρο
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Όνοµα Περιοχής Κάτοικοι Τύπος κατοικίας

Φαναριώτες
Πρεβεζάνοι Πλίνθινες µονοκατοικίες

Ατιντάνων Συρρακιώτες 2ου ερχοµού

Μετανάστες από τη γειτονική ύπαιθρο Ξυλοπηλόπηχτα του ’48

Καλύβες
Συρρακιώτες 3ου ερχοµού Χεριώνες

Νοσοκοµείο Πλίνθινες µονοκατοικίες

Οικογένεια Σαράφογλου ∆ιώροφη κατοικία

Πρεβεζάνοι

Ματζίρικα
Καµαρνιώτες

Πλίνθινες µονοκατοικίεςΑθίγγανοι
Μετανάστες από τη γειτονική ύπαιθρο

Καµαρνιωτέικα Ουδείς Ουδεµία

Πυροβολικό Ουδείς Ουδεµία

Άι Λιας
στο εσωτερικό Πρεβεζάνοι Κυρίως πέτρινες µονοκατοικίες

επί της τάφρου Ουδείς Ουδεµία

Πρόσφυγες Ανατολικής Θράκης Πετρόχτιστες µονοκατοικίες
Κοκκινιά

Λίγες οικογένειες Λευκαδιτών Πλινθόκτιστες και
πετρόχτιστες µονοκατοικίες

Λευκαδίτικα Λευκαδίτες Πλίνθινες και
πετρόχτιστες µονοκατοικίες

Άι Γιώργης Ουδείς Ουδεµία
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παρουσιάζουν µια τροµερή σχέση µε το χωρο-
χρονικό τους περιβάλλον ανεξάρτητα από την
προέλευσή τους, λαϊκή ή κρατική. Μπορούµε,
αν έχουµε τα κατάλληλα εφόδια, να διαβάσου-
µε την ιστορία της χώρας, της πόλης, της γειτο-
νιάς, αλλά και της κάθε οικογένειας ξεχωριστά,
εξετάζοντας τη δοµή του κάθε σπιτιού και τις
αλλαγές που έχει υποστεί.

Πράγµατι, τα στοιχεία µας µπορεί να προέρ-
χονται από τα πιο «ασήµαντα» χαρακτηριστι-
κά, όπως ο τύπος των σκούρων ή το χρώµα
των κεραµιδιών, η λάσπη του σοβά ή η ύπαρξη
τσιµέντου στα θεµέλια. Στη συνοικία της Κοκ-
κινιάς τέτοια παραδείγµατα είναι ιδιαίτερα εµ-
φανή, µιας και η τυποποιηµένη κατοικία δίνει
ένα ξεκάθαρο καµβά αντίληψης της ιστορίας.
Οι προσθήκες δωµατίων, οι αλλαγές στα παν-
τζούρια και στην κεραµοσκεπή αποτελούν βα-
σικά στοιχεία χρονολόγησης του κάθε τµήµα-
τος του σπιτιού.

Βέβαια, αντίστοιχη ανάγνωση µπορούµε να
κάνουµε και στις λαϊκές κατοικίες. Εκεί περιµέ-
νουµε από το κάθε σπίτι να ανταποκρίνεται στα
δεδοµένα κατασκευής της περιοχής του και,
όταν αυτά δεν τηρούνται, τότε ξεκινάει η έρευ-
να. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η
χρήση γλίνας για πλιθάρι στα Ματζίρικα, υλικό
που δεν χρησιµοποιείται αλλού παραταφρίως.
Φυσικά, η γνώση του ιστορικού πλαισίου µας
βοηθάει πάντα να δούµε και τις πολιτικές προ-
εκτάσεις και καταβολές πίσω από κάθε συνοι-
κία, αποκαλύπτοντας το λόγο και τις συνθήκες
δηµιουργίας της.

Ο χώρος διαµορφώνει
την αρχιτεκτονική!
Σήµερα συνηθίζουµε να λέµε ότι η αρχιτε-

κτονική παράγει χώρο και λόγω πληθώρας δια-
φορετικών υλικών δεν σκεφτόµαστε κατά πόσο
ο χώρος µπορεί µε τους περιορισµούς του να
διαµορφώσει την αρχιτεκτονική.

Πράγµατι, σε εποχές και περιοχές που η ανά-
γκη και η δυνατότητα υπερισχύουν της βούλη-
σης παρατηρείται πως η αρχιτεκτονική διαµορ-
φώνεται µε τελείως διαφορετικούς όρους αγκι-
στρωµένους στις επικρατούσες συνθήκες.

Στη δικιά µας περίπτωση, το φαινόµενο πα-
ρουσιάζει διάφορες παραλλαγές που αφορούν
κριτήρια υλικά, οικονοµικά, αλλά και κοινωνικά.
Τα υλικά και τα κοινωνικά, φυσικά, έχουν ανα-
λυθεί εκτενώς και είναι πλεόν προφανή, αλλά
πώς τα κοινωνικά δεδοµένα επηρεάζουν την
αρχιτεκτονική που θα ακολουθηθεί;

Την απάντηση δίνει η συµπεριφορά των
Συρρακιωτών και η βαθµιαία ένταξή τους στη
ζωή της πόλης. Όπως αναλύθηκε, αυτοί µετα-
τρέπουν σταδιακά την ηµινοµαδική τους ζωή
και την προσωρινή τους διαµονή στον ελαιώνα
της Πρέβεζας σε µόνιµη, αρχικά βελτιώνοντας
τις καλύβες τους, έπειτα δηµιουργώντας τις χε-
ριώνες και τέλος υιοθετώντας το πλιθάρι. Το
σπίτι τους όχι µόνο όριζε το βαθµό ένταξής
τους και την κοινωνική τους θέση, αλλά βλέ-
πουµε πως η εγγύτητά τους στην τάφρο επηρέ-
αζε σηµαντικά την ποιότητα των χτισµάτων
τους.
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Πράγµατι, ο συνοικισµός του Νοσοκοµείου
είναι και ο προοδευτικότερος µε τα σπίτια να
µετεξελίσσονται πολύ γρήγορα από την καλύ-
βα στο πλιθάρι, χωρίς να χρησιµοποιείται κα-
θόλου η χεριώνα στις περισσότερες των περι-

πτώσεων.
Αποδεικνύεται πως συχνά η κοινωνική απο-

δοχή και καταξίωση αποτελεί βασικό κίνητρο
εξέλιξης της αρχιτεκτονικής, όταν έχει καλυ-
φθεί πλέον η απλή ανάγκη για επιβίωση.
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Επίλογος

Η ντάπια, 204 χρόνια µετά τη χάραξη και δηµιουργία της, ακόµα στέκει σαν
σαφής «κορδέλα» που τυλίγει την πόλη, όσο και αν σπάνια ο απλός περαστικός
θα της δώσει σηµασία. Παρά τις διάφορες αλλοιώσεις και τις αυθαιρεσίες, των
τελευταίων κυρίως ετών, το στίγµα της µένει χαραγµένο τόσο στις µνήµες
των γηραιότερων κατοίκων, όσο και ως λειτουργικό πολεοδοµικό αποτύπωµα.
Οι πύλες από και προς το εσωτερικό, εξάλλου, δεν έχουν αλλάξει ούτε έχουν
αυξηθεί. Τα κατώτερα στρώµατα ακόµα µαζεύονται σ’ αυτές, για να βρουν
δουλειά στα χωράφια, και βρίσκουν στέγη συχνά στα φτηνά παρατάφρια οι-
κήµατα. Αφαιµάξεις υπέστη πολλές η πόλη, αλλά συνεχώς ανανέωνε τον πλη-
θυσµό της µε τα νέα στρώµατα να εναλλάσσονται µε κατεύθυνση το ιστορικό
της κέντρο. Τα παλαιά οικήµατα, όπως και η τάφρος και τα σηµεία αναφοράς
κατά µήκος αυτής, συνεχώς ξεθωριάζουν, µέχρι ίσως να εκλείψουν τελείως
ακόµα και ως τοπωνύµια. Αυτό που θα πρέπει να διασωθεί κατά τη γνώµη
µου, όµως, είναι η λογική που τα δηµιούργησε, η λογική της ανάγκης και όχι
η λογική της βούλησης.
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Θραύσμα πλιθαριού, Γύφτικα

Θραύσμα σοβά ξηλοπηλόπηχτου, Τσαβαλοχώρι

Θραύσμα τοίχου ξηλοπηλόπηχτου, Τσαβαλοχώρι

Κεραμίδι ξηλοπηλόπηχτου, Τσαβαλοχώρι



Θραύσμα πλιθαριού, οικία Σαράφογλου

Θραύσματα εσωτερικού σοβά, οικία Σαράφογλου

Κονίαμα αρμών πλιθαριών, οικία Σαράφογλου

Θραύσματα μπετόν δώματος με κροκάλες, οικία Σαράφογλου
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Πέτρα θεμελίωσης οικίας, Νοσοκομείο

Κονίαμα από οικία, Νοσοκομείο

Θραύσμα πλιθαριού οικίας, Νοσοκομείο

Θραύσματα πλιθαριού, Ματζίρικα
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Πέτρα τοιχοποιίας, προσφυγικά Κοκκινιάς

Θραύσμα πλιθαριού, λαϊκό σπίτι Κοκκινιάς

Κονίαμα τοιχοποιίας, προσφυγικά Κοκκινιάς

Σοβάς με ντόπια άμμο, λαϊκό σπίτι Κοκκινιάς
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Ψηφιδοπαγή ακτής εξορυγμένη, Κοκκινιά

Λαϊκό κεραμίδι, Πρέβεζα (πιθανώς από Ζάκυνθο)

Άμμος από τις όχθες της τάφρου, Κοκκινιά
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν

Κοινό παραχωρητήριο ιδιοκτησίας ξυλοπηλόπηχτου
ΦΕΚ δικαιωμάτων δόμησης για παρατάφριες

κατοικίες Ατιντάνων, Νοσοκομείου και Ματζίρικων
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Κοινό παραχωρητήριο παρατάφριας ιδιοκτησίας,
οδός Ατιντάνων

Παραχωρητήριο οικογένειας Σαράφογλου,
περιοχή Νοσοκομείου
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Κοινό παραχωρητήριο ιδιοκτησίας Κοκκινιάς,
κατοικίες α΄ φάσης

Κοινό παραχωρητήριο ιδιοκτησίας Κοκκινιάς,
κατοικίες β΄ φάσης
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Απόσπασμα ρυμοτομικού και τοπογραφικού διαγράμματος
Οικισμός ξυλοπηλόπηχτων Βρυσούλας



Μέρος κτηματολογικού διαγράμματος,
ανταλλάξιμα Κοκκινιάς

Μέρος κτηματολογικού διαγράμματος,
πίνακας ανταλλάξιμων οικοπέδων Κοκκινιάς
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Παραχωρητήριο οικοπέδων Κοκκινιάς,
Εθνική Τράπεζα - Ε.Α.Π. 4949/1929

Πολεοδομική αποτύπωση Πρέβεζας του 1938,
ψηφιοποίηση Ελισάβετ Σαρρή
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Φωτ. 1

Άποψη
εσωτερικού τάφρου.

Πρόσβαση στην τάφρο
στη συνοικία Γύφτικων

Φωτ. 2

Άποψη
εσωτερικού τάφρου.
Συνοικία Γύφτικων
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Φωτ. 3

Λαϊκή κατοικία.
Συνοικία Γύφτικων

Φωτ. 4

Οικία
ξυλοπηλόπηχτων.

Συνοικία Γύφτικων
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Φωτ. 5

Εκκίνηση
πεζοδρομημένου

τμήματος τάφρου.
Συνοικία Ματζίρικων

Φωτ. 6

Άποψη πεζοδρομημένης
τάφρου (αριστερά)
και παρατάφριου δρόμου.
Συνοικία Καμαρνιώτικων
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Φωτ. 7

Άποψη
πεζοδρομημένου
τμήματος τάφρου.
Βορειοδυτικός
προμαχώνας

Φωτ. 8

Άποψη
πεζοδρομημένου

τμήματος τάφρου.
Προμαχώνας
Πυροβολικού
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Φωτ. 9

Εσωτερικό
προμαχώνα Κοκκινιάς.

Συνοικία
Κοκκινιάς-Λευκαδίτικων

Φωτ. 10

Γέφυρα της τάφρου.
Μεταίχμιο
συνοικίας Κοκκινιάς
και κάστρου
Αγίου Γεωργίου
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Υπηρεσιών, Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 1958
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Ευχαριστώ, µε αλφαβητική σειρά, τους συµπολίτες µου που µε το έργο τους, τις υποδείξεις
τους, τις γνώσεις τους, τη φιλοξενία στα σπίτια τους, ώστε να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες
µετρήσεις και παρατηρήσεις µου, έκαναν αυτή την εργασία πραγµατικότητα:

Επίσης ευχαριστώ το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας / Τµήµα Ηπείρου και τον πρόεδρό του κ.
Χρήστο Παπαβρανούση για τη χρηµατοδότηση αυτής της έκδοσης, καθώς και τον πρόεδρο της Νο-
µαρχιακής Επιτροπής Πρέβεζας του ΤΕΕ κ. ∆ηµήτρη Παππά µε πρωτοβουλία του οποίου η παρου-
σίαση του βιβλίου αυτού στην Πρέβεζα εντάχθηκε στις φετινές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από
την απελευθέρωση της πόλης.

Τέλος, ευχαριστώ τον παππού µου Κώστα Γενιά και τον πατέρα µου ∆ηµήτρη Γενιά για το επί-
θετο που µου κληροδότησαν, διαβατήριο για τις σχέσεις µου µε τους συµπολίτες µου.

Αράπη Μιχάλη
Αυδίκο Βαγγέλη
Αφεντουλίδη Ευριπίδη
Βελέντζα Σπύρο
Βελέντζα Σωτήρη
Γενιά Χριστίνα
Γενιά Φερενίκη
∆ενδρινού Ευδοκία
∆ηµητρίου Μαρίκα
∆ηµητρίου Σωτήρη
Ευµορφοπούλου ∆ανάη
Καράµπελα Νίκο
Κυζιρόπουλο Λευτέρη
Κυζιροπούλου Αλίκη
Κυζιροπούλου Γεωργία
Λαοπόδη ∆ηµήτρη
Λελοβίτη Αριστοτέλη
Μαυροκέφαλο ∆ηµήτρη
Μαυροκέφαλο Φώτη
Μουστάκη Γιώργο
Μπαρκούζο Ευστάθιο

Μυζίκο Γιώργο
Μυζίκο Θεόδωρο
Μυζίκου Ειρήνη
Νίκου Ελευθερία
Παπακωνσταντίνου Ζαφειρώ
Παπαλεξανδράτο Τάκη
Πάσχο Παναγιώτη
Πεπόνη Γεωργία
Σάνη Ουρανία
Σαράφογλου Αθανασία
Σαράφογλου Γιώργο
Σαράφογλου Μάκη
Σαρρή Ελισάβετ
Σίσκα Σπύρο
Τριλίβα Χριστίνα
Τζέµο Λεωνίδα
Τζέµο Παναγιώτη
Χόρτη Γρηγόρη

και όλους αυτούς µε τους οποίους συνοµίλη-
σα χωρίς να συγκρατήσω τα στοιχεία τους.
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