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Στ’ άγρια τα κάστρα πολεμάω, κι έτσι τοσς τρόνοσς μοσ μετρώ…
(ςτίχοι:Δ. Υφαντήσ, τραγοφδι:Γ. Χαροφλησ)

Σο Κάςτρο τθσ Πάτρασ βρίςκεται ςτουσ πρόποδεσ του όρουσ Παναχαϊκοφ,
ςτθ κζςθ τθσ Αρχαίασ Ακρόπολθσ. Η ίδρυςι του τοποκετείται ςτο β’ μιςό του 6 ου
αιϊνα μ.Χ. επί αυτοκράτοροσ Ιουςτινιανοφ, όταν μεγάλοσ ςειςμόσ κατζςτρεψε τθν
αρχαία ακρόπολθ το οικοδομικό υλικό τθσ οποίασ χρθςιμοποιικθκε ςτθν
καταςκευι του Κάςτρου. τουσ αιϊνεσ που ακολοφκθςαν και ζωσ τον Β’ Παγκόςμιο
Πόλεμο, το Κάςτρο χρθςιμοποιικθκε αδιάκοπα για τθν άμυνα τθσ πόλθσ, αλλά και
ωσ διοικθτικό και ςτρατιωτικό κζντρο.
Οι οικοδομικζσ φάςεισ που διακρίνονται ςιμερα ςτο Κάςτρο αποτελοφν
μαρτυρία των εργαςιϊν που πραγματοποιικθκαν από τουσ εκάςτοτε κατακτθτζσ
του για τθν επιςκευι του και τθν προςαρμογι ςτισ εξελίξεισ τθσ πολεμικισ
τεχνολογίασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, μετά από τθ βυηαντινι κυριαρχία, το 1205 μ.Χ., θ
Πάτρα και το Κάςτρο καταλαμβάνονται από τουσ Φράγκουσ οι οποίοι
ενςωματϊνουν τθν πόλθ ςτο Πριγκιπάτο τθσ Αχαΐασ και οικοδομοφν προςκικεσ ςτο
Κάςτρο. O Πάπασ το 1408 παραχωρεί τθν Πάτρα ζναντι μιςκϊματοσ ςτουσ Ενετοφσ,
οι οποίοι εκτελοφν ςυςτθματικζσ επεμβάςεισ και προςκικεσ ςτα τείχθ του Κάςτρου.
Σο 1430 ο Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ απελευκερϊνει το Κάςτρο, τα τείχθ του
οποίου επιςκευάηονται ενϊ πραγματοποιοφνται, επίςθσ, προςκικεσ. Σο 1458 θ
Πάτρα παραδίδεται ςτουσ Σοφρκουσ, οι οποίοι επιςκευάηουν το Κάςτρο και το
μετατρζπουν ςταδιακά ςε διοικθτικό κζντρο τθσ πόλθσ, κακϊσ θ ςτρατιωτικι άμυνα
τθσ περιοχισ μεταφζρεται ςτο Φροφριο του Ρίου. Σο 1687 το Κάςτρο
καταλαμβάνεται από τουσ Ενετοφσ χωρίσ αυτοί να προβοφν ςε κάποια επιςκευι
του. Σο 1715 πραγματοποιείται ανακατάλθψι του από τουσ Σοφρκουσ,
απελευκερϊνεται το 1828 από τον Γάλλο ςτρατθγό Maison και παραδίδεται ςτον
ελλθνικό ςτρατό, ενϊ ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιείται ωσ ςτρατϊνασ και φυλακι.
Η αρχιτεκτονικι μορφι του Κάςτρου επθρεάηεται κυρίωσ από τθν εξζλιξθ
των όπλων. Οι πολεμικζσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ αναγκάηουν τουσ κατακτθτζσ να
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πραγματοποιοφν ανάλογεσ προςκικεσ και επεκτάςεισ ςτο Κάςτρο. Κατά τθ
βυηαντινι εποχι, ορκογϊνιοι ι ςτρογγυλοί πφργοι διακόπτουν κατά διαςτιματα τα
κατακόρυφα τείχθ του Κάςτρου, από τισ εξζδρεσ των οποίων κακϊσ και από τισ
πολεμίςτρεσ γινόταν θ άμυνα των πολιορκθμζνων. Ο περίδρομοσ, ζνα είδοσ
διαδρόμου για τθν κίνθςθ των ςτρατιωτϊν, εδραηόταν πίςω από τισ επάλξεισ. Κατά
τθ διάρκεια των πολιορκιϊν του Κάςτρου, οι ςτρατιϊτεσ αμφνονταν από τον
περίδρομο με τθ χριςθ όπλων όπωσ τα πετροβόλα, τα δοξάρια, οι ςφενδόνεσ, οι
δοκοί και θ καυτή πίςςα. Επίςθσ, χρθςιμοποιοφςαν καταπζλτεσ οι οποίοι
εξακόντιηαν πζτρεσ και τόξα κακϊσ και βαλλίςτρεσ οι οποίεσ ζριχναν υπερμεγζκθ
βζλη ή Υγρό Πφρ. Η εφεφρεςθ του Υγροφ Πυρόσ αποδίδεται ςτον Καλλίνικο (7οσ
αιϊνασ μ.Χ.), Έλλθνα μθχανικό από τθ υρία, και θ ςφνκεςι του αποτελοφνταν από
χθμικζσ ενϊςεισ με ενζργεια αμείωτθ ακόμα και ςτο νερό. Οι επιτικζμενοι, ςτθν
προςπάκειά τουσ να καταλάβουν το Κάςτρο χρθςιμοποιοφςαν διάφορεσ
πολιορκητικζσ μηχανζσ, οι κυριότερεσ από τισ οποίεσ ιταν οι ελεπόλεισ(ξφλινοι
πφργοι), τα πετροβόλα(που ζριχναν πζτρεσ ι αγγεία τα οποία περιείχαν
εμπρθςτικζσ φλεσ για τθν πρόκλθςθ πυρκαγιάσ), οι κριοί, οι χελώνεσ(τροχοφόρεσ
μθχανζσ με υπόςτεγο με τισ οποίεσ πλθςίαηαν τα τείχθ και ζριχναν βλιματα ι
ζςκαβαν υπονόμουσ), τα τρυπάνια(διατρθτικζσ μθχανζσ που άνοιγαν τρφπεσ ςτο
τείχοσ), οι κλίμακεσ(είχαν πολλζσ φορζσ τροχοφσ και ζφεραν εξζδρα απ’ όπου
ζριχναν το Τγρό Πυρ), οι βαλλίςτρεσ και οι καταπζλτεσ.
Κατά τθν Φράγκικθ κυριαρχία, μζςα ςτον περίβολο των τειχϊν και ςτο πιο
ψθλό ςθμείο του λόφου, προςτίκεται ζνασ δεφτεροσ περίβολοσ ο οποίοσ ζχει ζξι
πφργουσ περιμετρικά και γι’ αυτό ονομάηεται «Εξαπφργιο», ενϊ παράλλθλα
αποτελεί τελευταίο προπφργιο τθσ άμυνασ. Επίςθσ, γφρω από τα τείχθ του
εξωτερικοφ και του εςωτερικοφ περιβόλου ςκάβεται τάφροσ. Σθν εποχι αυτι
χρθςιμοποιοφνται τα ίδια όπλα με αυτά τθσ πρωιμότερθσ βυηαντινισ.
τα μζςα του 15ου αιϊνα, κατά τθν εποχι τθσ πρϊτθσ Ενετοκρατίασ, θ χριςθ
τθσ πυρίτιδασ(μπαροφτι) κακϊσ και των πυροβόλων όπλων αποτελεί ςτοιχείο που
οδθγεί ςτθ δθμιουργία προμαχώνων με κανονιοθυρίδεσ(κζςεισ κανονιϊν). Οι Ενετοί
ςυνεχίηουν να χρθςιμοποιοφν τα παλαιότερα όπλα και παράλλθλα ειςάγεται θ
χριςθ πυροβόλων όπλων, εμπρηςτικών χειροβομβίδων κ.ά., ενϊ κατά τθν
περίοδο τθσ Σουρκοκρατίασ τα πυροβόλα όπλα χειρόσ είναι αυτά που
χρθςιμοποιοφνται ακόμα από τουσ Οκωμανοφσ κατακτθτζσ του Κάςτρου τθσ
Πάτρασ.
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