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Πολλά βουνά και δάση, φαράγγια, ποτάμια, λίγες πεδιάδες και θάλασσα στη Δύση, μαζί με 

τις πόλεις που έχουν ακόμη έστω και λίγα δείγματα μιας άλλης εποχής και τα χωριά που μερικά 
είναι μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνθέτουν την εικόνα της σημερινής Ηπείρου.  

Υπάρχουν όμως και πολλά μνημεία των εποχών που πέρασαν, αναμφισβήτητα δείγματα 
πολιτισμών που επηρέασαν γενιές και γενιές. Υπάρχουν ίχνη και υπολείμματα αρχαίων οδών, 
υδραγωγείων, θεάτρων, πέτρινων γεφυριών, τόπων λατρείας και παλιών κτηρίων, που δίνουν το 
πολιτιστικό στίγμα περασμένων και συχνά ξεχασμένων εποχών.  

Στην Ήπειρο υπάρχουν περιοχές ιδιαίτερης ομορφιάς, σπουδαίες και ιστορικές. Μια 
περιοχή με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά είναι και το Ζαγόρι. Είχα την τύχη από την παιδική μου 
ηλικία να γνωρίσω την περιοχή, να περπατήσω και να φωτογραφίσω, τόσο το φυσικό, όσο και 
δομημένο περιβάλλον που είναι πλήρως εναρμονισμένα το ένα με το άλλο. Τα πέτρινα γεφύρια, 
οι εκκλησίες, τα μοναστήρια και τα χωριά με τα ταπεινά σπίτια και τα αρχοντικά, 
κατασκευασμένα από την ντόπια πέτρα, όπου βέβαια διατηρούνται, αποτελούν μια απόλυτα 
αρμονική επέκταση της φύσης. 

Είχα την ευκαιρία να μελετήσω την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου και να 
συζητήσω με αρκετούς από τους λίγους κατοίκους που έχουν πια απομείνει. Όλα όσα 
θαυμάζουμε σήμερα ήταν ενεργά στοιχεία μιας ζωντανής κοινωνίας, που στην εποχή της έγραψε 
ιστορία και άφησε το στίγμα της.  

Είναι φανερό πως θα μπορούσε κανείς να ασχοληθεί με πολλά θέματα, γενικά και ειδικά 
που έχουν σχέση με την περιοχή και την ιστορία της Ηπείρου. Επιλέχθηκε τελικά η έρευνα 
σχετικά με το ιστορικό οδικό δίκτυο της Ηπείρου κατά τους 18ο και 19ο αιώνες, με μεγαλύτερη 
εξειδίκευση στο ιδιαίτερο δίκτυο του Ζαγορίου.  

Εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη των δρόμων στον γνωστό κόσμο, από την αρχαιότητα, επί 
Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Οθωμανικής αυτοκρατορίας και η σχέση τους με την Ήπειρο, 
φθάνοντας μέχρι τον 19ο αιώνα. Στη συνέχεια μελετάται το οδικό δίκτυο της Ηπείρου κατά τον 
18ο και 19ο αιώνα.  

Ερευνώνται οι συνθήκες που επικρατούσαν στο Ζαγόρι πριν τον 19ο αιώνα και εστιάζεται η 
έρευνα στη δυνατότητα εντοπισμού, κατά προσέγγιση, του εσωτερικού οδικού δικτύου του 
Ζαγορίου την ίδια χρονική περίοδο.  

Εδώ αξίζει να επισημανθεί η καταλυτική βοήθεια από το πλήθος των πέτρινων γεφυριών 
που υπάρχουν στην περιοχή. Τα πέτρινα γεφύρια φαντάζουν σήμερα σαν απομονωμένα 
αρχιτεκτονικά στολίδια, χαμένα στη φύση ή παραμελημένα κοντά σε σύγχρονους δρόμους. 
Όμως οι θέσεις τους, όταν στέκουν ακόμη, τα ερείπιά τους, ή ακόμα και η αναφορά τους σε 
ιστορικές πηγές, είναι αδιαμφισβήτητοι μάρτυρες διαδρομών.  

Στην παρούσα διατριβή, για την παρουσίαση χωρικών πληροφοριών, χρησιμοποιήθηκαν ως 
υπόβαθρα, χάρτες κυρίως του 19ου αιώνα, Ελλήνων και ξένων χαρτογράφων, όπως και 
σύγχρονοι χάρτες της ΓΥΣ ή εκδόσεις χαρτών βασισμένους σε αυτούς της ΓΥΣ, από το 1950 και 
μετά. Επειδή η επεξεργασία των χαρτών είναι ψηφιακή, και η εκτύπωση ή η παρουσίαση στην 
οθόνη δεν αντιστοιχεί στις αριθμητικές κλίμακες των υποβάθρων, σε όλους τους κάρτες 
υπάρχουν και γραφικές κλίμακες. Οι κλίμακες των υποβάθρων που χρησιμοποιήθηκαν στο 
μεγαλύτερο μέρος της διατριβής είναι 1:250.000 και 1:50.000 (αντίστοιχα για τον Ηπειρωτικό 
χώρο και το Ζαγόρι). Για την συλλογή χωρικών δεδομένων και πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν 
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βοηθητικά, ώστε να παραχθούν οι τελικές μορφές των χαρτών της διατριβής και φωτογραφικές 
δορυφορικές λήψεις μέσω των ελεύθερων εφαρμογών GoogleEarth και GoogleMaps. 

Επίσης, πολλά χρήσιμα στοιχεία αντλήθηκαν από ιστορικές γκραβούρες και πίνακες, 
καθώς και από αρχειακές παλιές και σύγχρονες φωτογραφίες. Κρίνεται απαραίτητο να 
σημειωθεί ότι πολύτιμη πηγή αρχειακού ιστορικού υλικού για τους περιηγητές και την 
εικονογράφηση, κυρίως του 19ου αιώνα, για την Ήπειρο, ήταν η ιστοσελίδα του Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη “Travelogues”, καθώς και άλλα ψηφιακά αποθετήρια ιδρυμάτων και 
πανεπιστημίων, στα οποία υπάρχει αναφορά στις πηγές. 

Τέλος, η συγκέντρωση ποικίλων στοιχείων από τις πηγές και η παρουσίασή τους σε 
πίνακες, συνέβαλε στην πιο γρήγορη αφομοίωση των πληροφοριών.  

Πιστεύεται ότι από την σχετική έρευνα, μπορεί να προκύψει σημαντικό όφελος για το 
Ζαγόρι. Στο τέλος της διατριβής, εκφράζονται σκέψεις και διατυπώνονται σχετικές προτάσεις.  

Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε, καλύπτει ένα μεγάλο χρονικό εύρος με αρκετά 
συγγράμματα από τον 19ο αιώνα. Πολλά από αυτά είναι δυσεύρετα και έγινε δυνατή η απόκτηση 
ψηφιοποιημένων αντιγράφων τους, ως επί το πλείστον, από την ψηφιακή βιβλιοθήκη «Ανέμη» του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. ΄Άλλες πηγές ανάκτησης ψηφιοποιημένων βιβλίων ήταν το Google 
Books στο οποίο υπάρχουν παλιά βιβλία ξένων συγγραφέων και ψηφιακές βιβλιοθήκες 
Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Η σύγχρονη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται  
από την προσωπική μου βιβλιοθήκη και από την μελέτη των συγγραμμάτων σε βιβλιοθήκες. 
Εκτός των βιβλίων, πλούσιο υλικό για την έρευνα αντλήθηκε από πρακτικά συνεδρίων, ημερίδων 
και περιοδικών τοπικών Ηπειρωτικών εκδόσεων.  

Πολύ έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή υπήρξε από Έλληνες και ξένους συγγραφείς 
(διαφόρων ειδικοτήτων και επαγγελμάτων), κυρίως κατά τον 19ου αιώνα, οι οποίοι άφησαν 
πλούσιο συγγραφικό έργο. Στα βιβλία των Ηπειρωτών Π.Αραβαντινού και Ι.Λαμπρίδη, υπάρχει 
πακτωλός πληροφοριών και απόψεων, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από τις συνεχείς 
αναφορές σε αυτούς, από τους σύγχρονους συγγραφείς.  

Οι πληροφορίες από τις πρωτογενείς πηγές των έργων που άφησαν όλοι οι ξένοι 
περιηγητές, διπλωμάτες, ζωγράφοι και Έλληνες λόγιοι και στρατιωτικοί, από τα πρώτα χρόνια 
του 19ου αι. και καθ’ όλη την διάρκειά του, ήταν ιδιαίτερα βοηθητικές. Ξεκινώντας από τους 
πολυσχιδείς διπλωμάτες στο κράτος του Αλή Πασά, F. Pouqueville και W.M.Leake, φτάνουμε 
μέχρι τους Έλληνες στρατιωτικούς από τα μέσα έως τα τέλη του 19ου αιώνα, όπως ο 
Β.Nικολαΐδης, ο Θ.Ν.Σχινάς, o Ι.Κοκίδης και ο Β.Δ.Ζώτος, που ταξίδεψαν στην Ήπειρο 
προσπαθώντας να αναγνωρίσουν και να μάθουν τα εδάφη που σε λίγα χρόνια θα γινόντουσαν 
τμήμα της Ελλάδας.  

Εκτός των συγγραφέων, η συμβολή από το έργο των χαρτογράφων της εποχής ήταν 
επίσης εξαιρετικά βοηθητική για την έρευνα. Από τoυς ξένους χαρτογράφους ξεχωρίζουν, ο 
χαρισματικός στην σχεδίαση των χαρτών και των σκίτσων, B.du Bocage, που ήταν και στενός 
συνεργάτης του Pouqueville, ο P.Lapie και ο H.Kiepert. Εξαιρετικής ακρίβειας και ποιότητας για 
την εποχή, είναι και το χαρτογραφικό έργο που άφησε ο αυτοδίδακτος χαρτογράφος από την 
Ζίτσα της Ηπείρου, Μ.Χρυσοχόου, δίνοντας ανεκτίμητες πληροφορίες για την Ήπειρο του 19ου 
αιώνα. Κύρια πηγή των χαρτών του 19ου αιώνα ήταν το παράρτημα των χαρτών του ιστότοπου 
Gallica της Εθνικής Γαλλικής Βιβλιοθήκης [Βibliothèque Nationale de France-BNF] και η 
συλλογή των ιστορικών χαρτών του W.Shepherd από την ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
του Τέξας και ιδιωτικές συλλογές. 
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Μια σημείωση/διευκρίνιση που κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί, είναι σχετικά με την 
επεξεργασία και τους συμβολισμούς στους χάρτες που περιέχονται στην διατριβή. Καθώς τα 
χωρικά δεδομένα που ερευνώνται, σχολιάζονται και πρέπει να αποδοθούν σε χάρτες ώστε να 
είναι κατανοητά, υπάρχει μια κωδικοποίηση για τις αναφορές τους σε όλες τις ιστορικές 
περιόδους. Έχει γίνει προσπάθεια να κρατηθούν ενιαίοι συμβολισμοί για τοπόσημα και ενδείξεις 
χωριών και ονομασιών με μόνη εξαίρεση την διαφοροποίηση του συμβολισμού των γεφυριών 
μεταξύ των ιστορικών και σύγχρονων χαρτών. Στους ιστορικούς χάρτες της παρούσας διατριβής, 
τα γεφύρια συμβολίζονται με δύο παράλληλες γραμμές ενώ στους σύγχρονους με ένα ημικύκλιο. 
Επιλέχθηκε να υπάρχει η διαφοροποίηση αυτή, διότι οι χαρτογράφοι του 19ου αι. επέλεξαν τον 
συμβολισμό με τις δυο γραμμές, που διατηρήθηκε στην διατριβή, προκειμένου να μην αλλοιωθεί 
η εικόνα του χάρτη. Στους σύγχρονους χάρτες του 20ου αιώνα, ο συμβολισμός των δύο 
παράλληλων γραμμών παραπέμπει σε σύγχρονη γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα η 
μεταλλικής κατασκευής. Οπότε, για να μην υπάρχει σύγχυση στην απόδοση του είδους της 
γέφυρας στους σύγχρονους χάρτες, επιλέχθηκε ο συμβολισμός με το ημικύκλιο το οποίο με 
σαφήνεια παραπέμπει σε πέτρινο γεφύρι.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Αθήνα, 
	 	 	 	 	 	 	 	 	          Νοέμβριος, 2021 
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Περίληψη 
Αντικείμενο της διατριβής είναι η ανάδειξη του οδικού δικτύου και των έργων υποστήριξής 

του στην περιοχή της Ηπείρου, με περισσότερη εξειδίκευση στην περιοχή του Ζαγορίου, κατά 
τους 18ο και 19ο αιώνες που ήταν η περίοδος της μεγαλύτερης τους ακμής. 
	 Για την σωστή θεμελίωση της διατριβής γίνεται αρχικά μία έρευνα σχετική με τις 
μετακινήσεις, από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή που ενδιαφέρει, στην Ήπειρο, στα Βαλκάνια 
και στον ευρύτερα γνωστό τότε κόσμο.  
	 Η διατριβή αποτελείται από δύο μέρη και οκτώ κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η 
εισαγωγή. Το Μέρος Α’ αποτελούμενο από τρία κεφάλαια [2,3,4] αφορά την Ήπειρο και τον 
ευρύτερο χώρο ενώ το Μέρος Β’, επικεντρώνεται στο Ζαγόρι και αποτελείται από τέσσερα 	
κεφάλαια [5,6,7,8]. 
	 Η έρευνα έχει βασισθεί σε κείμενα και χάρτες, από πρωτογενείς πηγές, Ελλήνων και ξένων 
συγγραφέων και χαρτογράφων, όπως έχει αναφερθεί και στον πρόλογο. Εκτός των πρωτογενών 
πηγών, χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία από Έλληνες και ξένους σύγχρονους συγγραφείς καθώς 
και ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα, πάνω στα οποία έγινε η κατάλληλη επεξεργασία για κάθε 
περίπτωση. 

	 Η εισαγωγή περιέχει το Κεφάλαιο 1 με τίτλο «Ο τόπος και η ιστορία», στο οποίο δίνονται 
τα γενικά γεωγραφικά και ιστορικά χαρακτηριστικά της Ηπείρου και του Ζαγορίου, ώστε να 
υπάρχει μια γενική εικόνα της περιοχής που μελετάται.  

	 Το Μέρος Α’ ξεκινά με το Κεφάλαιο 2 με τίτλο «Ιστορική εξέλιξη δρόμων και κίνησης 
στην Ήπειρο και την ευρύτερη περιοχή». Γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των οδικών 
δικτύων, και των σημαντικών οδών της ευρύτερης περιοχής κατά την διάρκεια χαρακτηριστικών 
και σημαντικών ιστορικών περιόδων. [Αρχαίους χρόνους, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Βυζάντιο και 
Οθωμανική Αυτοκρατορία] Περιέχονται ιστορικοί χάρτες και παρουσιάζονται οι επιρροές από 
κάθε ιστορική χρονική περίοδο στην διατήρηση ή διαμόρφωση του οδικού δικτύου.  

	 Στο Κεφάλαιο 3 με τίτλο «Το οδικό δίκτυο της Ηπείρου [18ος-19ος αι.]» γίνεται 
αναφορά στην εξέλιξη του εμπορίου και στα σημαντικά αστικά εμπορικά κέντρα κατά τους 
αιώνες της ακμής της Ηπείρου. Παρουσιάζονται οι τρόποι μετακίνησης ταξιδιωτών και 
μεταφοράς των εμπορευμάτων, ενώ περιγράφεται το οδικό δίκτυο της Ηπείρου μέσα από 
κείμενα ταξιδιωτών της εποχής. Γίνεται επίσης αναφορά στα μεγάλης σημασίας τεχνικά έργα και 
ιδίως αυτά της οδοποιίας, που πραγματοποιηθήκαν επί ηγεμονίας Αλή-Πασά [1788-1822]. 

	 Στο Κεφάλαιο 4 με τίτλο «Μορφές και λειτουργικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου», 
περιγράφονται τα είδη και οι μορφές των δρόμων, καθώς και τα τεχνικά έργα υποστήριξής τους. 
Γίνεται αναφορά στους τρόπους περάσματος των υδάτινων εμποδίων [πόροι, περαταριές, 
γέφυρες] και στις λίγες πλωτές οδούς. Παρουσιάζονται οι μορφολογικές και κατασκευαστικές 
ιδιαιτερότητες των πέτρινων γεφυριών και γίνεται προσπάθεια να εντοπισθούν και  
αποτυπωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στα χάνια, εκ των οποίων τα περισσότερα, ή μάλλον 
σχεδόν όλα δεν υφίστανται πια. Οι περιγραφές των περιηγητών και των συγγραφέων ταξιδιωτών 
ήταν σχεδόν η μοναδική πηγή για τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις και την 
διαβίωση στα χάνια. 
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Περίληψη 

	 Με το Κεφάλαιο 4, ολοκληρώνεται το Μέρος Α’, που αφορά γενικά την Ήπειρο και ξεκινά 
το Μέρος Β’ που επικεντρώνεται στον γεωγραφικό χώρο του Ζαγορίου.  

	 Το Κεφάλαιο 5, που είναι το πρώτο του Μέρους Β’, έχει τίτλο «Το οικιστικό δίκτυο στο 
Ζαγόρι και η ιστορική του εξέλιξη». Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές των 
Ζαγοροχωρίων στις πρώτες γραπτές πηγές του 14ου αιώνα και στη συνέχεια παρουσιάζεται η 
ιστορική τους εξέλιξη από τον 15ο μέχρι και τον 19ο αιώνα, με την βοήθεια των πολύτιμων 
κειμένων των Ελλήνων λογίων του 19ου αιώνα αλλά και σύγχρονων ιστορικών. Γίνεται 
προσπάθεια καταγραφής των μεταβολών του αριθμού των χωριών μέσα στους αιώνες και πόσο 
συνέβαλε σε αυτές η Οθωμανική κατάκτηση. Παρουσιάζεται ο γεωγραφικός τους διαχωρισμός 
σε Ανατολικό, Κεντρικό και Δυτικό Ζαγόρι, ο οποίος υφίσταται μέχρι σήμερα, έχοντας τις ρίζες 
του βαθιά στο παρελθόν του τόπου.   

	 Στο Κεφάλαιο 6 με τίτλο «Προσβάσεις στο Ζαγόρι [18ος-19ος αι.]», παρουσιάζονται οι 
συγκεκριμένες προσβάσεις -ή αλλιώς δίοδοι επικοινωνίας- των τριών περιοχών του Ζαγορίου με 
το οδικό δίκτυο εκτός της «κλειστής» γεωγραφικής του περιοχής, μέσω των οποίων γινόταν και η 
αναγκαία επικοινωνία με τα αστικά (εμπορικά) κέντρα της Ηπείρου της εποχής. Καθώς ο τόπος 
περιστοιχίζεται από βουνά και ποτάμια είναι συγκεκριμένα τα σημεία «εισόδου». Συνήθως 
χαρακτηρίζονται από κάποιο ιδιαίτερο δρόμο ή γεφύρι, για τα οποία υπάρχουν αναφορές και 
περιγραφές καθώς ήταν και αναγκαία η διατήρηση τους σε καλή κατάσταση, ώστε να διεξάγεται 
ομαλά η συγκοινωνία και η επικοινωνία με τα εμπορικά αστικά κέντρα.  

	 Στο Κεφάλαιο 7 με τίτλο «Το οδικό δίκτυο στο Ζαγόρι [18ος-19ος αι.]», περιγράφεται το 
δίκτυο των δρόμων που διέσχιζαν το Ζαγόρι και αποτελούσαν τμήματα δρόμων του ευρύτερου 
οδικού δικτύου της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, καθώς και το εσωτερικό οδικό δίκτυο 
που συνέδεε μεταξύ τους τα χωριά. Σχεδόν όλοι αυτοί οι δρόμοι είχαν ως τελικό προορισμό τα 
Ιωάννινα. Γίνεται αναφορά στις θέσεις, χρήσεις και μορφές των πέτρινων γεφυριών και 
καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά έργα για την δημιουργία ή και για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου κατά την περίοδο ακμής του τόπου κατά τους προηγούμενους 
αιώνες. 

	 Στο Κεφάλαιο 8, με τίτλο «Μεταλλαγές του οδικού δικτύου» παρουσιάζονται οι 
επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο οδικό δίκτυο του Ζαγορίου τον 20ο αιώνα, οι οποίες 
άλλαξαν την μορφή που είχε όλους τους προηγούμενους αιώνες. Παρουσιάζονται επιλεκτικά 
ταυτίσεις του παλιού με το νέο οδικό δίκτυο, που σε πολλές περιπτώσεις ακολουθούν 
διαφορετικές χαράξεις. Αυτό είχε ως συνέπεια την κατάργηση πολλών παλιών δρόμων και το 
πέρασμα στην αχρησία αρκετών γεφυριών, πολλά από τα οποία κατέρρευσαν και χάθηκαν για 
πάντα.  

	 Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, ενώ εκφράζονται απόψεις και 
γίνονται προτάσεις για την συντήρηση και προστασία του μαγευτικού δομημένου και αδόμητου 
περιβάλλοντος του Ζαγορίου. 
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The 18th and 19th Century road Network in Epirus, Greece; the case of the Zagori 
Region.  

Abstract  
The objective of this thesis is the promotion of the road network and its supporting 

infrastructure in the region of Epirus focusing in the region of Zagori during the 18th and 19th  
centuries, that was the period of their greatest prosperity. 

 For the background of the thesis, research on movement of people is initially carried 
out, ranging from antiquity to the 19th century, in Epirus, the Balkans and in the wider known world 
at the time. 

 The thesis consists of two sections and eight chapters. The first chapter is the 
introduction. Part A consists of three chapters [2,3,4] and concerns Epirus and the wider area 
while Part B, focuses on Zagori and consists of four chapters [5,6,7,8]. 

 The research has been based on texts and maps using primary sources consisting of 
Greek and foreign authors and cartographers, as mentioned in the preface. In addition to the 
primary sources, bibliography by Greek and foreign contemporary writers as well as digital maps 
were used. These were processed according to the information required for each case. 

 The Introduction contains Chapter 1 entitled "The place and the history", which 
gives the general geographical and historical characteristics of Epirus and Zagori aiming to provide 
an overview of the areas studied. 

 Part A begins with Chapter 2 entitled "Historical development of roads and traffic 
in Epirus and the wider region". Reference is made to the historical development of the roads 
network, and the important roads of the wider region during significant historical periods. [Ancient 
times, Roman Empire, Byzantium and Ottoman Empire] Historical maps are included and the 
influences of each historical period on the preservation or configuration of the road network are 
presented. 

 In Chapter 3 entitled "The road network of Epirus [18th-19th century]" reference is 
made to the development of trade and the important urban commercial centers during the 
centuries of Epirus' heyday. The ways of traveling and transporting goods are presented, while the 
road network of Epirus is described through texts by travellers of the time. Reference is also made 
to the important technical infrastructure works, especially those of road construction, which took 
place during the rule of Ali-Pasha [1788-1822]. 

 Chapter 4, entitled "Forms and functional characteristics of the road network", 
describes the types and forms of the roads, as well as the technical works for their support. 
Reference is made to the ways of crossing water barriers [passages, bridges] and the few 
waterways. The special morphological and constructional characteristics of stone bridges are 
presented and an attempt is made to identify and reflect the living conditions in the local Khans 
[inns], of which very few have survived. The descriptions of travellers and traveling writers were 
almost the only source of detailed information about living in these Khans. 



Abstract 

 Part A' of this thesis, which concerns Epirus in general, concludes with Chapter 4 
and Part B' focuses on the geographical area of Zagori. 

 Chapter 5 titled "The residential network in Zagori and its historical 
development" provides Information on Zagorohoria (villages in Zagori area) The first written 
sources of the 14th century and the historical development of these villages from the 15th to the 
19th century is presented, with the help of the valuable texts of Greek scholars of the 19th century 
and modern historians. An attempt is made to record the changes in the number of villages over 
the centuries and how these changes were influenced by the Ottoman conquest and rule. Their 
geographical division into Eastern, Central and Western Zagori is presented. This division still 
exists today but is deeply rooted in the past.  

 In Chapter 6 titled "Access to Zagori [18th-19th] the links between the different 
points and communication routes of the three regions of Zagori with the road network 
outside its "closed" geographical area are analysed. These links provided the necessary 
communication with the urban (commercial) centers of Epirus. As the place is surrounded by 
mountains and rivers, these points acted as specific ‘entry’ points and were normally signified by a 
special road or bridge, for which there are references and descriptions. It was important that these 
entry points were maintained in good condition, so that transportation and communication with 
commercial urban centers could be carried out smoothly.  

 In Chapter 7 entitled "The road network in Zagori [18th-19th]", the network of 
roads that crossed Zagori and were parts of roads of the wider network of Epirus, Thessaly and 
Macedonia and the internal road network that connected the villages are described. Almost all 
these roads had Ioannina as their destination. Reference is made to the locations, use and forms 
of the stone bridges and information is recorded regarding the technical works for the creation or 
maintenance of the road network during the period of prosperity of the area in the previous 
centuries.  

 Chapter 8 titled "Changes in the road network” presents the interventions made in 
the road network of Zagori in the 20th century, which largely changed the form it had all the 
previous centuries. Several bridges collapsed and footpaths perished forever.  

	 Finally, conclusions derived from the research are presented, as well as proposals for 
the maintenance and protection of the enchanting built and natural environment of Zagori. 
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Εισαγωγή 





Κεφάλαιο 1 - Ο τόπος και η ιστορία 

1.1. Γεωγραφία της Ηπείρου 
Η Ήπειρος βρίσκεται στο Β-Δ άκρο της Ελλάδας στα σύνορα με την Αλβανία και είναι η 8η 

σε έκταση περιφέρεια της χώρας καλύπτοντας 9.164km  [Χάρτης_1.01]. 1

Διαιρείται σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες και έχει πρωτεύουσα την πόλη των 
Ιωαννίνων. Είναι τόπος ορεινός με ογκώδεις και ψηλές οροσειρές στις οποίες ανοίγουν 
περάσματα μεγάλα ποτάμια με πολλούς παραπόταμους. Η βασική οροσειρά είναι αυτή της 
Πίνδου η οποία διαχωρίζεται σε βόρεια και νότια και είναι τα σύνορα με την Μακεδονία και την 
Θεσσαλία αντίστοιχα. Τα μεγάλα όρη της βόρειας Πίνδου είναι ο Σμόλικας, ο Γράμμος, η Τύμφη 
και το Μιτσικέλι που δεσπόζει πάνω από την πόλη των Ιωαννίνων και της νότιας Πίνδου τα 
Τζουμέρκα (Αθαμανικά όρη), το Μακρυνόρος και ο Τυμφρηστός.  

 	 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ1

Χάρτης_1.01: Η Ήπειρος στην Ελλάδα [πηγή: Ιστοσελίδα Περιφέρειας Ηπείρου]



4 Εισαγωγή 

Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του ορεινού αυτού τοπίου έχουν τα ποτάμια, που είναι 
ορμητικά και πλούσια σε νερό και στην προσπάθεια τους να φτάσουν στις ακτές έχουν 
δημιουργήσει πολλά φαράγγια κάνοντας σε πολλά σημεία την περιοχή δύσβατη. Τα κύρια 
ποτάμια της Ηπείρου είναι ο Αώος, ο Άραχθος, ο Καλαμάς (αρχαίος Θύαμις), ο Αχέροντας, και 
ο Λούρος (αρχαίος Χάραδρος). Οι πηγές αυτών των ποταμών βρίσκονται στην οροσειρά της 
Πίνδου ενώ, ο μόνος που εκβάλλει στην Αδριατική θάλασσα, στην πεδιάδα της Αρχαίας 
Απολλωνίας , είναι ο Αώος. Οι πηγές του Αώου βρίσκονται βόρεια του Μετσόβου και οι 2

βασικότεροι παραπόταμοί του είναι ο Σαραντάπορος και ο Βοϊδομάτης. Ο Άραχθος εκβάλλει 
στον Αμβρακικό κόλπο, οι πηγές του βρίσκονται στα Ζαγοροχώρια και στην περιοχή του 
Μετσόβου, ενώ οι κυριότεροι παραπόταμοί του είναι ο Βάρδας, ο Ζαγορίτικος και ο 
Μετσοβίτικος. Ο Λούρος, πολύ μικρότερος ποταμός, χύνεται και αυτός στον Αμβρακικό κόλπο 
και πηγάζει νότια των Ιωαννίνων. Ο Καλαμάς και ο Αχέροντας εκβάλλουν στο Ιόνιο Πέλαγος. Ο 
πρώτος, ανάμεσα από την Σαγιάδα και την Ηγουμενίτσα, ενώ ο δεύτερος νότια της Πάργας. 
Κατά την αρχαιότητα και τα πέντε ποτάμια ήταν πλωτά .  3

Το πολύπλοκο σύστημα του ρου αυτών των ποταμών, το οποίο διαβρώνει με τα χρόνια 
τους ορεινούς όγκους για να βρει το δρόμο του προς την θάλασσα, έχει διαμορφώσει κατά πολύ 
την γεωμορφολογία του τόπου, η οποία επηρεάζει πολλούς παράγοντες όπως την επικοινωνία, 
το εμπόριο, την κατοικία και την ενασχόληση των κατοίκων ανά τους αιώνες. 

Η Ήπειρος είναι, ως επί το πλείστον, τόπος ορεινός, με πολλά οροπέδια και πλούσιους 
βοσκότοπους. Υπάρχουν όμως και τα παράλιά της όπου εκβάλλουν τα ποτάμια της 
δημιουργώντας εύφορες πεδιάδες. Οι παραθαλάσσιες πόλεις της από την αρχαιότητα 
λειτουργούσαν ως λιμάνια εξυπηρετώντας τους θαλάσσιους δρόμους κάθε ιστορικής εποχής. 

Τα όρια της Ηπείρου στην ιστορία 
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να γίνει μια αναφορά για τα όρια της Ηπείρου από τους 

αρχαίους χρόνους έως σήμερα.  
Τα όρια της περιοχής που σήμερα ονομάζουμε Ήπειρο ήταν ανέκαθεν προσδιορισμένα με 

σαφήνεια, στην δύση με τις ακτές που συναντούν την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, 
στον νότο με τον Αμβρακικό Κόλπο και στην ανατολή με την οροσειρά της Πίνδου που την 
χωρίζει από την Μακεδονία και την Θεσσαλία. Το πρόβλημα ήταν πάντα με τα βόρεια όρια της 
Ηπείρου με την Ιλλυρία (σημερινή Αλβανία) και με τις ονομασίες που της έχουν δοθεί ανά εποχή. 
Το όνομα «Ήπειρος» δόθηκε στην περιοχή, γύρω στον 3ο αι. π.Χ., μετά την συγχώνευση των 
κρατών των Μολοσσών και των Θεσπρωτών, οπότε και δημιουργήθηκε μια συμμαχία με την 
ονομασία «Το Κοινόν των Ηπειρωτών» . Η ονομασία «Άπειρος»  , (υποστηρίζεται από πολλούς 4 5

ότι από αυτήν έχει προέλθει η ονομασία Ήπειρος) χαρακτήριζε μια γεωγραφική περιοχή στο 
νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας την οποία όριζαν, πριν την συγχώνευση , τα κράτη των Πανδοσών, 6

Κασσωπαίων και Θεσπρωτών.  

 	 Η αρχαία Απολλωνία βρισκόταν στα βόρεια της σημερινής Αυλώνας και ήταν αποικία των Κορινθίων (πηγή: Ήπειρος 2

4000, σελ. 47, χάρτης)
 	 Hammond N.G.L., «Αρχαία Ήπειρος» στο: Ήπειρος 4000 χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και πολιτισμού, επιμ. 3

Μ.Β.Σακελλαρίου, Συλλογικός τόμος, Εκδοτική Αθηνών ΑΕ, Αθήνα 1997. σελ.12
 	 Leveque P., «Από τον Αλέξανδρο Μολοσσό έως τον Πύρρο», στο Ήπειρος 4000, σελ. 844

 	 Κατά τον ακαδημαϊκό Μ.Β.Σακελλαρίου, το όνομα της δόθηκε από τους θαλασσοπόρους οι οποίοι από τη 5

θάλασσα την έβλεπαν ως γη δίχως πέρατα (πηγή: Σακελλαρίου, και Hammond N.G.L., Ήπειρος 4000, Εισαγωγή και 
σελ. 28.).

 	 Hammond N.G.L., Ήπειρος 4000, σελ. 62.6



κεφάλαιο 01_ ο τόπος και η ιστορία 5

Από την μελέτη των συγγραμμάτων ιστορικών και αρχαιολόγων σχετικά με την γεωγραφία 
της Ηπείρου από την προϊστορία μέχρι τις μέρες μας, προκύπτει το ασφαλές σχετικά 
συμπέρασμα ότι, μέχρι να περιέλθουν όλα τα εδάφη της Ηπείρου και της Αλβανίας στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία, ο γεωγραφικός χώρος ο οποίος αναφέρεται ως Ήπειρος (παρόλο που 
μέχρι τον 3ο αι. π.Χ δεν έχει ονομασθεί ακόμα Ήπειρος) απλώνεται από το Δυρράχιο έως τον 
Αμβρακικό κόλπο στον άξονα Β-Ν και από την οροσειρά της Πίνδου έως τις ακτές, στον άξονα 
Α-Δ. Σχεδόν πάντα όμως υπάρχει ένας διαχωρισμός του βόρειου από το νότιο τμήμα με 

Χάρτης_1.02: Όρια και ονομασίες της Ηπείρου [Υπόβαθρο Χάρτη:Ήπειρος 4000, σελ. 149]
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ονομασίες οι οποίες αλλάζουν και πολλές φορές επανέρχονται μετά από αιώνες, έχοντας 
συνήθως ως όριο μεταξύ τους τον γεωγραφικό παράλληλο που περνάει από την Χιμάρα της 
Αλβανίας.  

Μια από τις πρώτες διαφορετικές ονομασίες ήταν αυτή της «Ιλλυρίας» για το βόρειο τμήμα 
και «Ηπείρου» για το νότιο [Χάρτης_1.02]. 

Το ζήτημα των ορίων μεταξύ Ιλλυρίας και Ηπείρου ξεκίνησε κατά την κλασική αρχαιότητα 
από ένα άλλο μεγάλο θέμα, το αν οι Ηπειρώτες ήταν Έλληνες ή βάρβαροι. Υπήρχε διαφωνία 
μεταξύ των μεγάλων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων για αυτό  το ζήτημα. Στις ανασκαφές όμως 7

που έγιναν τον 20ο αιώνα βρέθηκαν επιγραφικά τεκμήρια που αποδεικνύουν την χρήση της 
ελληνικής γλώσσας, καθώς και την κοινή θρησκεία με τους υπόλοιπους Έλληνες. 

Κάποιοι όμως από τους αρχαίους συγγραφείς έβαζαν το όριο κάτω από την Επίδαμνο 
(σημερινό Δυρράχιο) απ’ όπου ξεκινούσε και η αρχαία Εγνατία οδός . 8

Μετά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους, όταν η Ήπειρος έγινε Ρωμαϊκή επαρχία 
το 167 π.Χ., διαιρέθηκε σε δύο επαρχίες, την “Epirus Vetus” (Παλαιά Ήπειρος, το νότιο τμήμα 
με πρωτεύουσα την Νικόπολη) και την “Epirus Nova” (Νέα Ήπειρος, το βόριο τμήμα, με 
πρωτεύουσα το Δυρράχιο ). Κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο (4ος – 6ος αι). λεγόταν 9

αντίστοιχα «Παλαιά Ήπειρος» και «Νέα Ήπειρος» . [Χάρτης_1.02] 10

Το 1204 οπότε δημιουργείται το κράτος του Δεσποτάτου της Ηπείρου , τα όριά του 11

περιλαμβάνουν το σύνολο της περιοχής από το Δυρράχιο έως την Ναύπακτο και από την 
Θεσσαλία μέχρι την Αδριατική [Χάρτης_1.02]. 12

Σύμφωνα όμως με τον σύγχρονο ιστορικό, Μ.Κοκολάκη , υπάρχουν δύο διαφορετικές 13

απόψεις σχετικά με τα όρια και τις ονομασίες της Ηπείρου, μεταξύ των λογίων του 19ου αι. Η πιο 
«αρχαιοκεντρική» άποψη βασισμένη στα κείμενα των Πλούταρχο, Στράβωνα και Ψευδο-
Σκύλακα, η οποία τοποθετεί το σύνορο Ιλλυρίας και Ηπείρου στα Ακροκεραύνια όρη, περίπου 
στο ύψος της Χιμάρας, [Κόκκινη εστιγμένη γραμμή στον Χάρτη_1.02] και η «βυζαντινοκεντρική» 
άποψη που προσθέτει στα όρια της Ηπείρου και τις περιοχές της «Νέας Ηπείρου», δηλαδή μέχρι 
το Δυρράχιο. 

Μετά την πτώση του Δεσποτάτου, όλα τα εδάφη πλέον είναι μέρος της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας ενώ, το μεγάλο ζήτημα των συνόρων, επανέρχεται το 1912 με την έναρξη του  
Α΄ Βαλκανικού πολέμου, την ήττα της Τουρκίας και την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της 
Αλβανίας. Τον Δεκέμβριο του 1913 οροθετήθηκαν τα σύνορα της Αλβανίας και οι πόλεις που 

	 Χατζόπουλος Μ.Β., «Τα όρια του Ελληνισμού στην Ήπειρο κατά την αρχαιότητα», στο: Ήπειρος 4000, σελ. 7

140-142.
 	 ό.π.8

	 Π.Λ.Μ., τομ.27, σελ. 1149

	 Χατζόπουλος Μ.Β., ό.π., σελ.14810

	 Ο όρος Δεσποτάτο, (όπως τα αντίστοιχα Πριγκιπάτο, Δουκάτο, Εμιράτο κλπ) σήμαινε την επικράτεια που 11

κυβερνούσε ένας Δεσπότης, ο οποίος ήταν ανώτατος Βυζαντινός αξιωματούχος. Το Δεσποτάτο της Ηπείρου 
ήταν ένα ανεξάρτητο Βυζαντινό κράτος που ιδρύθηκε το 1204 από τον Μιχαήλ Α’ της οικογένειας των Κομνηνών, 
που αντιστάθηκε στην κατάκτηση από τους Φράγκους. Παύει να υπάρχει με την υποταγή των Βυζαντινών στους 
Τούρκους. (πηγή: Βρανούσης Λ., «Το Δεσποτάτο της Ηπείρου», Ανατ. Περιοδικό Νέα Εστία, τ.128, τχ.1519, 15 
Οκτ.1990, σελ. 1365)

	 Βρανούσης, Λ., «Το Δεσποτάτο της Ηπείρου: ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας μας θέμα διεθνούς 12

συνεδρίου», Ανάτυπο από το περιοδικό Νέα Εστία, τ.128, τχ. 1519, 15 Οκτωβρίου 1990, σελ. 1365.
 	 Κοκολάκης, Μ., Το ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι: Χώρος, διοίκηση, και πληθυσμός στην Τουρκοκρατούμενη Ήπειρο 13

	 (1820-1913), εκδ. Κ.Ν.Ε/Ε.Ι.Ε, Αθήνα 2003, σελ 30. 
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περιέρχονται σε αυτήν είναι το Δέλβινο, η Χιμάρα, οι Αγ. Σαράντα, το Τεπελένι, η Πρεμετή, η 
Κορυτσά και το Αργυρόκαστρο .  14

1.2. Η γεωγραφία του Ζαγορίου 
Tο Ζαγόρι είναι μια ορεινή περιοχή της Ηπείρου [Χάρτης_1.03], έκτασης περίπου 1.000 

Km2, με 3740 κατοίκους (απογραφή 2011) μέσα στο νοητό τρίγωνο που ορίζεται από τα 
Ιωάννινα, την Κόνιτσα και το Μέτσοβο. Η περιοχή οριοθετείται κυρίως από βουνά, ποτάμια και 
δρόμους. Βόρεια και ανατολικά από τον ποταμό Αώο και το όρος Τύμφη, νοτιοδυτικά από το 
όρος Μιτσικέλι και δυτικά από την οδό που συνδέει τα Ιωάννινα με την Κόνιτσα. 

	 Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας 4 – 17/12/1913  (Ήπειρος  4000, σελ. 379)14

Χάρτης_1.03.: Το Ζαγόρι στην ΄Ήπειρο [πηγή: Ιστοσελίδα Δήμου Ζαγορίου]
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Μέσα σε αυτήν την «οριοθετημένη» ορεινή περιοχή υπάρχει ένα σύνολο χωριών  με την 15

ονομασία Ζαγοροχώρια, τα οποία κατηγοριοποιούνται γεωγραφικά  σε Ανατολικό, Κεντρικό και 16

Δυτικό Ζαγόρι. Το υψόμετρο που βρίσκονται τα χωριά κυμαίνεται από τα 650 έως τα 1320 
μέτρα, με μέση τιμή στο κεντρικό Ζαγόρι τα 1000 μ. 

Μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν κυρίως τα χωριά του Κεντρικού 
Ζαγορίου και του Δυτικού . Τα χωριά επικοινωνούν μεταξύ τους και με τις περιοχές εκτός 17

Ζαγορίου, μέσω ενός δικτύου μονοπατιών και δρόμων στο οποίο εντοπίζονται και τα πέτρινα 
γεφύρια. 

Ο Π.Αραβαντινός  και ο Ι.Λαμπρίδης  (για τους δύο αυτούς λόγιους του 19ου αι. θα γίνει 18 19

η σχετική αναφορά στο Κεφάλαιο 5 της οικιστικής εξέλιξης του Ζαγορίου) απαριθμούν, με 
μικροδιαφορές στην γεωγραφική κατανομή αυτών, 46 χωριά στο Ζαγόρι, στο δεύτερο μισό του 
19ου αιώνα. Ο σχολικός επιθεωρητής Α. Καθάρειος το 1913  (19 με 31 Ιουλίου) επισκέφτηκε 27 20

χωριά για να συντάξει την έκθεση επιθεώρησης και μας άφησε ένα πολύτιμο ντοκουμέντο, στο 
οποίο επίσης αναφέρει ότι τα Ζαγοροχώρια αποτελούνται από 46 χωριά.  

Στο κεφάλαιο της οικιστικής εξέλιξης γίνεται αναφορά για τον αριθμό των χωριών και την 
γεωγραφική τους κατανομή στην πάροδο του χρόνου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μια 
αποσαφήνιση και ίσως μια παραδοχή για το ποια είναι τα Ζαγοροχώρια σήμερα και ποια ήταν τον 
19o αιώνα, δηλαδή κατά την περίοδο με την οποία ασχολείται η παρούσα διατριβή. 

Από την πρώτη επίσημη απογραφή της Διεύθυνσης Στατιστικής του Ελληνικού Κράτους  21

το 1913 μέχρι την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστρια  το 1997, δεν υπήρχε κάποια διοικητική 22

διαίρεση η οποία να όριζε ποια χωριά ανήκουν στο Ζαγόρι ή σε επιμέρους γεωγραφικές περιοχές 
του (Ανατολικό, Δυτικό, Κεντρικό). Υπήρχε πάντα ο Νομός Ιωαννίνων, ο Δήμος Ιωαννίνων και όλα 
τα χωριά και οι κοινότητες ανήκαν σε αυτόν τον Δήμο. Κατά, την απογραφή του 1913, όλες οι 
πόλεις και τα χωριά του Νομού ανήκαν στην Υποδιοίκηση Ιωαννίνων, καθώς δεν υπήρχαν Δήμοι. 

Οπότε, μέχρι το 1997 η γεωγραφική κατηγοριοποίηση και ο αριθμός των χωριών που 
συναντώνται στις γραπτές πηγές δεν έχουν μεγάλη διαφορά από τα στοιχεία του 19ου αιώνα και 
απαντάται σχεδόν παντού ο αριθμός των 44, 45 ή 46  χωριών και η κατηγοριοποίηση σε 23

Ανατολικό, Κεντρικό και Δυτικό. Συχνά παρατηρούνται κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις ως προς 
το πού ανήκουν γεωγραφικά κάποια χωριά.  

Για το σκοπό αυτό στον Χάρτη_1.04 σημειώνονται με αχνή κόκκινη γραμμή τα όρια της 
περιοχής του Ζαγορίου κατά τον 19ο αι. και με κόκκινη εστιγμένη τα όρια που διαφοροποιήθηκαν 
τον 20ο αιώνα. 

	 Ο αριθμός των χωριών μεταβάλλεται με αυξομειώσεις από τον 15ο αι. έως σήμερα. 15

	 Με τις νέες δημοτικές ενότητες υπάρχουν αλλαγές στην γεωγραφική κατηγοριοποίηση. 16

	 Αυτό συμβαίνει διότι τα περισσότερα χωριά στο Ανατολικό Ζαγόρι καταστράφηκαν κατά τον Β’ Π.Π. 17

	 Αραβαντινός, Π., Χρονογραφία της Ηπείρου των τε ομόρων Ελληνικών και Ιλλυρικών χωρών, τομ. Β, τυπ. 18

Σ.Κ.Βλαστού, εν Αθήναις 1857. σελ. 46. 
	 Λαμπρίδης, Ι., Ηπειρωτικά Μελετήματα, τ.8, μερ.Α’, σελ.7, 1887 και στα Ζαγοριακά του ιδίου, 1870, σελ.6,19

	 Αμέσως μετά την απελευθέρωση ο επιθεωρητής της Α’ Σχολικής Περιφέρειας Ηπείρου, Α. Καθάρειος, έλαβε 20

εντολή από το Υπουργείο Παιδείας να περιηγηθεί τα χωριά της περιφέρειάς του και να συντάξει σχετική έκθεση 
για τη γεωγραφική, εθνολογική, κοινωνική και εκπαιδευτική κατάστασή τους. (πηγή: Σ.Εργολάβος, Τα Ζαγοροχώρια 
στις αρχές του αιώνα μας. Δύο πολύτιμα ιστορικά ντοκουμέντα, εκδ. Ήπειρος, Ιωάννινα, 1993.)

	 Σημειώνεται ότι δημογραφικά στοιχεία υπήρχαν και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά δεν θα γίνει σε αυτό το 21

σημείο της έρευνας αναφορά σε αυτά.
	 Ν.2539 - ΦΕΚ 224 Α΄/ 04-12-1997 (Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης)22

	 Ο ένας λόγος που υπάρχει διαφοροποίηση είναι διότι ορισμένα χωριά με δύο συνοικίες (Άνω – Κάτω, Μεγάλο- 23

Μικρό) τα μετράνε ως 1 ή 2 και το χωριό Παλαιοχώρι Λαΐστας που υπήρχε τον 19ο αι. δεν υφίσταται πλέον.



κεφάλαιο 01_ ο τόπος και η ιστορία 9

Στον τον Χάρτη_1.04 φαίνεται ότι σήμερα, το ΒΔ όριο του Ζαγορίου, σε σχέση με αυτό του 
19ου αιώνα, έχει μετατοπιστεί ΝΑ και συμπίπτει με τον επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων – Κόνιτσας 
αφήνοντας εκτός τα 4 χωριά (Γεροπλάτανος  – Μαυροβούνι – Άνω και Κάτω Ραβένια) 24

[Περιοχή Α στον Χάρτη_1.04], τα οποία ανήκουν σήμερα στην Δημοτική Ενότητα Καλπακίου. Τα 13 
χωριά Ν-Α [Περιοχή Β στον Χάρτη_1.04] που ενσωματώθηκαν στο Ζαγόρι τον 20ο αιώνα, δεν 
αναφέρονται στις πηγές του 19ου, αν και το σημερινό όριο είναι ο δρόμος Ιωαννίνων – 
Μετσόβου ο οποίος υπήρχε και τότε. Την ομοιομορφία των φυσικών ορίων την διακόπτει το 
χωριό Λιγκιάδες που ανήκε στο Κεντρικό Ζαγόρι τον 19ο αι., αλλά είναι πλέον εκτός 
γεωγραφικής ενότητας [Περιοχή Γ στον Χάρτη_1.04]. 

Επειδή όμως η δύναμη της παράδοσης τόσων αιώνων είναι πολύ ισχυρή και η εφαρμογή 
των δύο σχεδίων (Καποδίστρια και Καλλικράτη) είναι πολύ πρόσφατη, δεν έχει αφομοιωθεί ο 
αριθμός των 53 Ζαγοροχωριών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και απόδειξη αυτού είναι ότι ακόμα 

	 Πρώην Αληζώτ Τσιφλίκ24

Χάρτης_1.04: Τα όρια του Ζαγορίου τον 19ο και 20ο αι. [Υποβ. ΓΥΣ 1:250.000]
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και στην επίσημη ιστοσελίδα  του Δήμου Ζαγορίου δεν αναφέρονται 53 χωριά, αλλά 44 τοπικές 25

ενότητες με τα ονόματα των χωριών που υπήρχαν στο Ζαγόρι από τον 19ο αιώνα.  
Επειδή το αντικείμενο της παρούσας διατριβής αφορά την περίοδο του 18ου -19ου και των 

αρχών του 20ου αι., οι χάρτες και οι αναφορές που θα γίνονται για τα Ζαγοροχώρια θα αφορούν 
τον αριθμό των 46 χωριών και την γεωγραφική κατανομή σε Ανατολικό, Κεντρικό και Δυτικό 
Ζαγόρι. 

1.3. Το γενικό ιστορικό πλαίσιο στην Ήπειρο 
Η περιοχή κατοικείται από την παλαιολιθική εποχή και έχει αποδειχθεί από τα ευρήματα 

των ανασκαφών ότι ήταν από τις πιο «φιλικές περιοχές» των νότιων Βαλκανίων για τον 
παλαιολιθικό άνθρωπο  με πλούσια βοσκοτόπια. Αναφορές για την Ήπειρο απαντώνται στα 26

Ομηρικά έπη  και σε κείμενα άλλων αρχαίων συγγραφέων. Κατοικήθηκε από Ελληνικά φύλα και 27

η περιοχή απέκτησε μεγάλη σημασία στον αρχαίο κόσμο λόγω του Μαντείου της Δωδώνης. 
Άρχισε να γίνεται υπολογίσιμη δύναμη επί βασιλείας Πύρρου  τον 3ο αι. π.Χ. .Με την κατάργηση 28

της βασιλείας το 232 π.Χ. αναπτύχθηκε υπό την μορφή ομοσπονδίας κρατών η οποία λεγόταν 
«Το κοινόν των Ηπειρωτών». 

Κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ. και αποτέλεσε επαρχία της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Εκείνη την περίοδο ιδρύθηκαν πολλές πόλεις και λιμάνια, ενώ σημειώθηκε 
οικονομική και πολιτιστική άνθηση επί Ρωμαϊκής Ειρήνης (Pax Romana). 

Με την αποχώρηση των Ρωμαίων και την επέκταση του Βυζαντίου στα τέλη του 4ου αι. 
μ.Χ. αρχίζουν οι σκοτεινοί χρόνοι για την Ήπειρο. Η Ήπειρος δέχθηκε πολλές επιδρομές από 
ξένα φύλα , με αποτέλεσμα να παραμείνει για πολλούς αιώνες ένα απομονωμένο και ξεχασμένο 29

τμήμα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 
Το 1204, χρονιά κατά την οποία κατακτούν οι Φράγκοι την Κωνσταντινούπολη, 

δημιουργείται στην Ήπειρο, μια κοιτίδα αντίστασης, ένα ανεξάρτητο Βυζαντινό κράτος με την 
ονομασία «Το Δεσποτάτο της Ηπείρου» [υποσ.12]. Τα χρόνια που ακολουθούν μέχρι την 
κατάκτηση της Ηπείρου από την Οθωμανική αυτοκρατορία το 1430, είναι ταραχώδη με πολλές 
διαφορετικές διοικήσεις, από Βυζαντινούς, Ιταλούς και Σέρβους, πάντα όμως υπό «τυπική» 
διοίκηση του Βυζαντίου. Οι επιδρομές που δέχονταν οι πόλεις της Ηπείρου ήταν πολλές και το 
Βυζαντινό κράτος ήταν πολύ εξασθενημένο για να τις προστατέψει.  

Συμβαίνει όμως το εξής αξιοσημείωτο: κατά την διάρκεια αυτών των δύο περίπου αιώνων 
με τις αμφισβητούμενες διοικήσεις από τις βυζαντινές και ιταλικές οικογένειες, τις αλβανικές, 
σερβικές, και φράγκικες συγκρούσεις και ταραχές, άνοιξε η πόρτα προς την Δύση και η 
επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, διότι η Ήπειρος βρισκόταν στο πέρασμα των εμπορικών 
αρτηριών (χερσαίων και θαλάσσιων) μεταξύ Ανατολής και Δύσης . 30

Τον Μάρτιο του 1430, οι Οθωμανοί, με ηγέτη τον σουλτάνο Μουράτ Β΄, κατακτούν μετά 
από μάχες και λεηλασία την πόλη της Θεσσαλονίκης και την ίδια χρονιά ο Σουλτάνος στέλνει τον 

	 http://www.zagori.gov.gr/?page_id=1184725

	 Hammond N.G.L., ό.π., σελ. 3426

	 Ομήρου, Οδύσσεια, ραψ. η’, στιχ. 8-9-10 (...η γριά Ηπειρώτισσα Ευρυμέδουσα, δούλη της Ναυσικάς, την οποία 27

έφεραν από την Ήπειρο δώρο στο βασιλιά Αλκίνο...), μετάφραση Ζ.Σίδερη 
	 Βασιλιάς Πύρρος (318 - 272 π.Χ), ξάδελφος του Μ. Αλεξάνδρου.28

	 Γότθοι, Βάνδαλοι, Άντες (σλαβική φυλή), Σλαβοι, Άραβες, Βούλγαροι, Νορμανδοί (πηγή: Σακελλαρίου Μ.Β, 29

«Εισαγωγή» στο: Ήπειρος 4000 σελ. 10)
	 Βρανούσης Λ., «Το Δεσποτάτο… »ό.π., σελ.1371.30

http://www.zagori.gov.gr/?page_id=11847
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Σινάν Πασά να κατακτήσει τα Ιωάννινα. Πριν από την άφιξη του Σινάν πασά είχε σταλεί επιστολή 
στην θρησκευτική, πολιτική και κοσμική εξουσία των Ιωαννίνων να παραδώσουν την πόλη τους 
στον πασά χωρίς μάχη, με αντάλλαγμα την διατήρηση της ελευθερίας τους και άλλων προνομίων 
όπως της θρησκείας και της γαιοκτησίας. Γνωρίζοντας ότι δεν είχαν καμία ελπίδα εάν 
προχωρούσαν σε σύρραξη δέχθηκαν την συμφωνία και η πόλη παραδόθηκε στους Οθωμανούς 
στις 9 Οκτωβρίου του 1430 . 31

Οι Ηπειρώτες αξιοποίησαν τις παραχωρήσεις των προνομίων που τους είχαν δοθεί και 
ανέπτυξαν την βιοτεχνία, το εμπόριο και την εκπαίδευση. Πολλοί Ηπειρώτες μετανάστευσαν, 
κυρίως σε χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων  αλλά και στην Αμερική και την Αίγυπτο. Από 
τον 15ο αι. έως και την απελευθέρωση συμμετείχαν στα διάφορα κατά καιρούς επαναστατικά 
κινήματα με την βοήθεια των λόγιων και των ευεργετών από τις χώρες στις οποίες είχαν 
μεταναστεύσει . 32

Από τα τέλη του 18ου αι. έχει αρχίσει σταδιακά η εξασθένηση της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Τον 19ο αι. μετά την δημιουργία του Ελληνικού Κράτους στην νότια Ελλάδα, 
σημαντικά γεγονότα αποτελούν η προσάρτηση το 1881 στην Ελλάδα της Θεσσαλίας και της  
Άρτας , καθώς και η απελευθέρωση των Ιωαννίνων στις 21 Φεβρουαρίου 1913  από τον 33 34

Ελληνικό στρατό μετά την ήττα της Τουρκίας στον Α’ Βαλκανικό πόλεμο (1912-13). 
Την ίδια χρονιά ανακηρύσσεται και η Αλβανία ανεξάρτητο κράτος και ρυθμίζονται τα 

σύνορα μεταξύ Νότιας Αλβανίας και Ελλάδας, τα οποία όμως οριστικοποιούνται μετά την λήξη 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και κατόπιν στον 
εμφύλιο, διεξήχθησαν στην Ήπειρο πολλές και σκληρές μάχες. Πολλά, ορεινά κυρίως χωριά 
καταστράφηκαν, γεγονός που συντέλεσε και στην φθίνουσα δημογραφική και οικονομική πορεία 
της Ηπείρου μετά την απελευθέρωση.  

1.4. Το γενικό ιστορικό πλαίσιο στο Ζαγόρι 
Η λέξη "Ζαγόρι" κατά τον Ι. Λαμπρίδη είναι Σλαβικής προέλευσης και έχει δύο συνθετικά, 

το «Ζα» (=προς, επί, όπισθεν) και το «γκόρι» (=βουνό, όρος)  (ο Π.Αραβαντινός όμως αναφέρει 35

ότι διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις για την Σλαβική προέλευση της λέξης και ότι ενδέχεται να είναι 
Ελληνική η ρίζα της από παράφραση της λέξης «ζυγόρειον» ή «ζυγούρια», η οποία προέρχεται 
από την ονομασία της κορυφής του όρους Λάκμωνα στην οροσειρά της Πίνδου, που λεγόταν 
«Ζυγός»). 

Σε γενικές γραμμές, η ιστορική εξέλιξη του Ζαγορίου δεν έχει πολλές διαφοροποιήσεις από 
αυτήν της Ηπείρου. Είναι γνωστό ότι η περιοχή ήταν κατοικημένη από τους αρχαίους χρόνους. 
Από αρχαιολογικές ανασκαφές κοντά στο χωριό της Βίτσας, ήρθαν στο φως αρχαίος 
Μολοσσικός οικισμός και νεκροταφείο που απέδειξαν ότι η κατοίκηση της περιοχής, ήταν 
συνεχής από τον 8ο έως τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Η πρώτη, πάντως, γραπτή αναφορά για την 
ύπαρξη οικισμών ανάγεται στο 1319, σε Χρυσόβουλο του Ανδρόνικου Β' , ενώ με την 36

	 Nicol, D., «Υστεροβυζαντινή περίοδος», στο: Ήπειρος 4000, σελ. 218.31

	 Σακελλαρίου Μ.Β., «Εισαγωγή», στο: Ήπειρος 4000, σελ. 11.32

	 Νικολαΐδου Ε., «Από τη απελευθέρωση της Ελλάδος έως το συνέδριο του Βερολίνου», στο: Ήπειρος 4000, σελ. 33

293.
	 Νικολαΐδου Ε., «Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος και η απελευθέρωση της Ηπείρου», στο: Ήπειρος 4000, σελ. 372.34

	 Δαλκαβούκης Β., Μετοικεσίες Ζαγορισίων (1750-1922), εκδ. Ριζαρείου Σχολής, Θεσσαλονίκη 1999, σελ.7.35

	 Αναφέρονται το Πάπιγκο και τα Άνω και Κάτω Πεδινά καθώς και άλλα χωριά που δεν υπάρχουν σήμερα.36
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κατάκτηση της Ηπείρου από τους Οθωμανούς το 1430, αρχίζει ουσιαστικά η τεκμηριωμένη 
ιστορία του Ζαγορίου .  37

Στο Ζαγόρι δεν υπήρξε ποτέ φυσική παρουσία των Οθωμανών. Με την συνθηκολόγηση 
που έγινε με τον κατακτητή το 1430, προκειμένου να αποφευχθούν βιαιοπραγίες, δόθηκαν 
προνόμια (αυτοδιοίκηση, αυτονομία, γαιοκτησία), όπως άλλωστε και στην υπόλοιπη Ήπειρο, με 
την υποχρέωση να καταβάλλονται φόροι από τους κατοίκους. Τι κάνει όμως το Ζαγόρι να 
διαφέρει από τα υπόλοιπα μέρη της Ηπείρου; Γιατί έγινε ο τόπος καταγωγής μεγάλων 
επιστημόνων, πολιτικών, εμπόρων και μεγαλοκτηματιών στο εξωτερικό; Όπως έχει γράψει ο 
Braudel , μήπως το βουνό και οι ιδιαίτερες ανάγκες της ζωής εκεί συνέβαλαν στην διαμόρφωση 38

και την εξέλιξη των Ζαγορίσιων; Όταν η γη δεν μπορεί να τους προσφέρει τα απαραίτητα για την 
επιβίωση στρέφονται σε άλλες λύσεις, όπως το εμπόριο και η εκπαίδευση. Ο Β. Δαλκαβούκης 
στο βιβλίο του για τις μετοικεσίες των Ζαγορισίων μας παραπέμπει στον T. Stoianovich, ο οποίος 
γράφει ότι τα πρώτα βήματα των εμπόρων έγιναν στις αγορές της Σερβίας πριν την Οθωμανική 
κατάκτηση. Ένας ακόμα λόγος που οι εμπορικές δραστηριότητες άνθησαν επί οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, είναι ότι δεν υπήρχαν πλέον σύνορα (οι περισσότερες πόλεις του εμπορίου 
ανήκαν στην αυτοκρατορία) και υπήρχε προστασία από τις ληστρικές επιδρομές, οι οποίες ήταν 
συχνές και ταλαιπωρούσαν τους Ζαγορίσιους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν οι δρόμοι 
του εμπορίου και της κίνησης, χωρίς να εγκαταλείπονται οι οικισμοί. Παράλληλα αυξανόταν ο 
πλούτος και οι Ζαγορίσιοι μπορούσαν να αντεπεξέρχονται στην φορολογία. 

Καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο του Ζαγορίου είχε και ή συνθήκη του Βοϊνίκου , χάρη 39

στην οποία ταξίδευαν στην Κωνσταντινούπολη και τους δόθηκαν ευκαιρίες για περαιτέρω 
ανάπτυξη του εμπορίου. Η συνθήκη αυτή διήρκεσε περίπου 200 χρόνια και μετά 
αντικαταστάθηκε από κεφαλικό φόρο . 40

Πολλοί Ζαγορίσιοι εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και σε πόλεις της Κεντρικής 
Ευρώπης, δημιουργώντας μεγάλη εμπορική κινητικότητα. Λόγω και της μεγάλης φορολογίας 
μετά την κατάργηση της συνθήκης του Βοϊνίκου, οι περισσότεροι άνδρες, από μικρή ηλικία, 
άρχισαν να ταξιδεύουν και να ασχολούνται με το εμπόριο . 41

Παρόλο που υπήρχαν (από την αρχή της κατάκτησης) αυτοκρατορικά διατάγματα που 
αναγνώριζαν τα προνόμια του Ζαγορίου, ορισμένοι από τους κατά καιρούς διοικητές των 
Ιωαννίνων δεν τα τηρούσαν και οι Ζαγορίσιοι ήταν σε ένα συνεχή αγώνα για την διατήρησή τους. 
Πολύ μεγάλη συμβολή στην διατήρηση των προνομίων είχαν οι Ζαγορίσιοι που ήταν στην 
Κωνσταντινούπολη κοντά στον Σουλτάνο, οι οποίοι φρόντιζαν να εκδίδει νέες αυτοκρατορικές 
διαταγές και φιρμάνια για την τήρηση των προνομίων από τους διοικητές . 42

Η περίοδος της διοίκησης του Αλή Πασά (1788–1822) ήταν ευνοϊκή για το Ζαγόρι διότι 
εκείνος σεβάστηκε και υποστήριξε τα δικαιώματά τους . Με την πτώση του Αλή Πασά, οι 43

	 Εκτενής αναφορά για την ιστορική εξέλιξη των οικισμών θα γίνει στο κεφάλαιο σχετικά με το οικιστικό δίκτυο37

	 Δαλκαβούκης Β., ό.π., , σελ.9.38

	 Αρχικά 14 χωριά του Ζαγορίου υπόγραψαν την συνθήκη με τον Σινάν πασά το 1430 και αργότερα προσχώρησαν 39

σε αυτή και άλλα. Οι όροι της συνθήκης υποχρέωναν τους Ζαγορίσιους να στέλνουν κάθε χρόνο ένα αριθμό νέων 
ανδρών και ένα χρηματικό ποσό, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε χωριού, ως ιπποκόμους στους στάβλους του 
σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη για ενάμιση μήνα, με αντάλλαγμα προνόμια.(πηγή: Δαλκαβούκης Β., 
Μετοικεσίες.... σελ 16-17).

	 Δαλκαβούκης Β., ό.π. σελ. 1740

	 Δαλκαβούκης Β., ό.π. σελ. 2041

	 Λαμπρίδης Ι., Η.Μ., τ.9, 1889, 1993, σελ.11.42

	 Λαμπρίδης Ι., Η.Μ., τ.9, 1889, 1993, σελ.15.43
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Ζαγορίσιοι θα δηλώσουν υποταγή στον Χουρσίτ Πασά και για να μην έχουν προβλήματα λόγω της 
εύνοιας που είχαν από τον προκάτοχό του και διότι δεν ήταν σε θέση να αντεπεξέλθουν σε μια 
πολεμική σύρραξη. Η φορολογία όμως ήταν υπερβολική και οι ληστρικές επιδρομές αυξήθηκαν 
πολύ, αναγκάζοντας πολλούς να εγκαταλείψουν τα χωριά τους .  44

Με την βοήθεια όμως Ζαγορισίων με επιρροή στην Πύλη, τα προνόμια επανήλθαν το 1828, 
ως την τελική τους κατάργηση το 1868 . Μέχρι την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση στο 45

Ελληνικό κράτος το 1913, το Ζαγόρι δέχεται πολλές ληστρικές επιδρομές από Οθωμανούς και 
Χριστιανούς, οι οποίες έπληξαν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία και την δημογραφία του τόπου .  46

Η μεγάλη εγκατάλειψη θα επέλθει μετά τον Β΄ Π.Π, λόγω του γενικού ρεύματος της 
αστυφιλίας στην χώρα και της καταστροφής πολλών χωριών από τα Γερμανικά στρατεύματα 
κατά την διάρκεια του πολέμου. 

	 Δαλκαβούκης Β., ό.π. σελ. 2544

	 Λαμπρίδης Ι., Η.Μ., τ.9, 1889, 1993, σελ. 16-1845

	 Δαλκαβούκης Β., ό.π. σελ. 26-2846
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Κεφάλαιο 2 - Ιστορική εξέλιξη των δρόμων από τον αρχαίο 
κόσμο μέχρι την Ήπειρο του 19ου αιώνα 

2.1 Εισαγωγή  
Πριν παρουσιαστεί αναλυτικά το οδικό δίκτυο της Ηπείρου και του Ζαγορίου, κατά τους 

τελευταίους δύο αιώνες, κρίνεται ότι είναι απαραίτητη μια σύντομη αναφορά στην ιστορική 
εξέλιξη των οδικών δικτύων της ευρύτερης περιοχής, κατά την διάρκεια σημαντικών ιστορικών 
περιόδων. Η εξέλιξη ενός οδικού δικτύου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που έχουν άμεση 
σχέση με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση κάθε τόπου και τα ιστορικά γεγονότα κάθε 
περιόδου. Δεν μπορεί να αγνοηθεί το παρελθόν και οι βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε 
οποιαδήποτε εξέλιξη, βελτίωση ή απλή συντήρηση των δρόμων σε κάθε εποχή.  

Tο οδικό δίκτυο στην Ήπειρο, προϋπήρχε πολλούς αιώνες, σε κάποια μορφή ώστε να είναι 
δυνατή η μετακίνηση, πριν αποκτήσει την μορφή που γνωρίζουμε.  

Σκοπός της μικρής ιστορικής αναδρομής που ακολουθεί, της σχετικής, με την εξέλιξη των 
δρόμων, είναι η ομαλή εισαγωγή και μετάβαση στην μετέπειτα περιγραφή του οδικού δικτύου και 
της αυξημένης κινητικότητας στον χώρο της Ηπείρου κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. 

2.2. Αρχαιότητα 
Η κινητικότητα στην Βαλκανική χερσόνησο, τεκμηριώνεται ήδη από τους προϊστορικούς 

χρόνους. Η γεωγραφική θέση και η εύφορη κατά τόπους γη, είναι ένας συνδυασμός που την 
έκανε, στον ρου στης ιστορίας, σταυροδρόμι πολλών λαών.  

Είναι γνωστή η συμβολή των μηχανικών της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, στην εξέλιξη της 
οδοποιίας και της γεφυροποιίας. Βεβαίως δρόμοι υπήρχαν πολύ πριν την έλευση των Ρωμαίων,  
καθώς και εμπορικές συναλλαγές στο χώρο της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Δρόμοι ή μάλλον 
διαβάσεις υπήρχαν ακόμα και πριν την έλευση του ανθρώπου. Εάν ανατρέξουμε στο λεξικό, 
στην ετυμολογία της λέξης «δρόμος» γράφει το εξής «Η λωρίδα εδάφους, που εξυπηρετεί τη 
συγκοινωνία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα γεωγραφικά σημεία» . Αυτές οι «λωρίδες 1

εδάφους» πρωτοχαράχθηκαν από τις μετακινήσεις των ζώων προς αναζήτηση νερού και 
τροφής , ακολουθώντας τη γεωμορφολογία κάθε περιοχής. Πάνω σε αυτές πάτησαν και οι 2

πρώτοι άνθρωποι και έγινε η αρχή της χάραξης των δρόμων, την οποία ακολούθησε η εξέλιξή 
τους, ως τεχνικά πλέον έργα, για τις ανάγκες κάθε εποχής.  

Ξεκινώντας από τις πρώτες αναφορές σε κατασκευές δρόμων, μεταφερόμαστε στις 
περιοχές της Εγγύς Ανατολής  κατά την Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού , δηλαδή την 3 4

εποχή κατά την οποία στη Μεσοποταμία, λαοί όπως οι Σουμέριοι, επινόησαν τη γραφή, εφεύραν 

 Μπαμπινιώτη Γ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας, εκδ.. Κέντρο Λεξικολογίας ΕΠΕ, Αθήνα 1998, σελ. 534.1

 Μακρής, Γ., Παπαγεωργίου, Σ., Το χερσαίο δίκτυο επικοινωνίας στο κράτος του Αλή Πασά Τεπελενλή: Ενίσχυση της 2

κεντρικής εξουσίας και απόπειρα δημιουργίας ενιαίας αγοράς, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1990, σελ. 67
 Όρος στην αρχαιολογία που περιγράφει τον γεωγραφικό χώρο της αραβικής χερσονήσου και των σημερινών κρατών 3

Τουρκία, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, Ιορδανία, Ιράκ και μέρος του Ιράν [πηγή: Κοπανιάς, Κ., 
Εισαγωγή στην ιστορία και αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής, Ελλ.Ακαδ.Ηλεκτρ., Συγγράμματα και βοηθήματα, 
www.kallipos.gr, 2018]

 Η Εποχή του Χαλκού χρονολογείται περίπου μεταξύ του 3000 π.Χ. - 1500 π.Χ. Ήταν περίοδος ακμής των Σουμερίων 4

και ενοποίησης της Αιγύπτου με την μοναρχία των Φαραώ [πηγή:Delorme, J., Παγκόσμια Χρονολογική Ιστορία, 
τόμος πρώτος, εκδ. Παϊρίδη, Αθήνα, 1981.] 

http://www.kallipos.gr
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το άροτρο, τον τροχό, τη θολοδομία  και κατ΄ επέκταση έκαναν και τα πρώτα βήματα στην 5

οδοποιία  και τη γεφυροποιία . 6 7

Μπορεί να θεωρηθεί ότι η αναφορά σε τόσο αρχαίες εποχές απέχει πολύ από το 
αντικείμενο αυτής της διατριβής, αλλά είναι δύσκολο να αντισταθεί κανείς όταν μελετώντας την 
ιστορία κάθε δρόμου έρχονται πληροφορίες από τις απαρχές της ιστορίας. 

 Από την στιγμή που υπάρχουν εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ πόλεων ή 
μεγάλων κρατών της Ανατολής και της Αιγύπτου, δημιουργείται η ανάγκη μετακίνησης 
ανθρώπων και μεταφοράς προϊόντων. Δεν παραλείπονται βέβαια και οι πολεμικές επιχειρήσεις, 
επεκτατικές και αμυντικές. Όλα τα παραπάνω, σε οποιαδήποτε ιστορική περίοδο είχαν ανάγκη 
από δρόμους και γέφυρες. 

Όπως στη γεφυροποιία, πρωτοστατούν και στην οδοποιία οι λαοί της Μεσοποταμίας και 
της Αιγύπτου. 

Η βασική πηγή πληροφοριών για τους αρχαίους αυτούς δρόμους είναι ο Ηρόδοτος ο 
οποίος μας πληροφορεί για μεγέθη, αποστάσεις, σταθμούς και πόλεις τις οποίες διέσχιζαν ή στις 
οποίες κατέληγαν . Μία από τις γνωστότερες οδικές αρτηρίες της εποχής [Χάρτης_2.01] ένωνε 8

τις σημαντικές πόλεις της αρχαίας Λυδίας (σημερινά Μικρασιατικά παράλια του Αιγαίου 
πελάγους) με την Περσία, στην περιοχή των εκβολών του Ευφράτη και του Τίγρη, κατά τον 
άξονα Ανατολής - Δύσης. Ένωνε ουσιαστικά την πρωτεύουσα της Λυδίας, τις Σάρδεις  με τα 9

Σούσα  (στο σημερινό Ιράν) και λεγόταν Βασιλική Οδός , όπως και πολλοί άλλοι δρόμοι που  10 11

ένωναν πρωτεύουσες βασιλείων της εποχής. Ο άξονας αυτός είχε και πολλές κάθετες 
διακλαδώσεις μικρότερου μήκους, οι οποίες ένωναν πόλεις όπως την Βαβυλώνα και τα Σούσα 
με τα παράλια της Κασπίας Θάλασσας. Όπου ήταν εφικτό, οι ταξιδιώτες εκμεταλλεύονταν και 
τα ποτάμια  για να συντομεύσουν το ταξίδι τους, χρησιμοποιώντας αρχικά σχεδίες φτιαγμένες 12

από δέρματα ζώων και ξύλα. 
Έναν από τους κάθετους αυτούς δρόμους χρησιμοποιούσαν και οι Αρμένιοι έμποροι από 

τον Βορρά για να φτάσουν στη Βαβυλώνα με τον εξής ιδιαίτερο τρόπο που μας περιγράφει 
σύμφωνα με τον Ηρόδοτο , στο βιβλίο του για το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο ο Lionel Casson  : 13 14

 Την 3η χιλιετία εμφανίζονται οι πρώτες γεφυρώσεις με το εκφορικό σύστημα5

 Μακρής, Γ., Παπαγεωργίου, Σ., ό.π.,  σελ.686

 Πετρονώτης Α., «Πέτρινα Γεφύρια στην Ελλάδα», στο: Φύση και έργα ανθρώπων, ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Ε.Ι.Ν., Κ.Π.Ε., 7

Κόνιτσας,, Κόνιτσα 2001, σελ. 114.
 Ηροδότου, Ιστορίαι, Ε’, 50-52. [Μτφρ. Η.Σπυρόπουλος, Ηροδότου «Ιστορίαι» , - ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, εκδ. 8

Γκοβόστη, Αθήνα 1992] 
 Σάρδεις (οι): Πρωτεύουσα της αρχαίας Λυδίας στην Μ. Ασία [Χάρτης_2.01]. Κατείχε σημαντική συγκοινωνιακή θέση 9

και ήταν πόλη με έντονο εμπορικό χαρακτήρα, από όπου διέρχονταν οι σημαντικοί δρόμοι της εποχής που 
οδηγούσαν προς Αρμενία, Μεσοποταμία και Περσία [πηγές: Νεώτερο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ηλίου, τ.16, σελ. 871 και 
Ηρόδοτος, Ε’52]

 Σούσα (τα): Ήταν μια από τις τέσσερις πρωτεύουσες της Περσικής Αυτοκρατορίας. Είναι μνημείο παγκόσμιας 10

κληρονομιάς από το 2015. Σήμερα έχει κτιστεί νέα πόλη γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο και βρίσκεται στα 
εδάφη του Ιράν. [πηγή: wikipedia]

 Ό αρχικός δρόμος κατασκευάστηκε από τους Χετταίους ή Χιττίτες και βελτιώθηκε από τους Πέρσες. Είχε μήκος 11

περίπου 2.500 χλμ. (450 παρασάγγες) και καλυπτόταν σε 90 ημέρες [πηγή: Μακρής, Γ., Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., 
σελ.69 και Πετρονώτης, Α.,ό.π.,. σελ. 117]

 Στους ακμάζοντες πολιτισμούς της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου και τα τρία μεγάλα ποτάμια, Νείλος - Τίγρης και 12

Ευφράτης ήταν πλωτά, με την δυνατότητα ειδικά στον Νείλο, να πλέουν και αντίθετα στο ρεύμα του, λόγω των 
ευνοϊκών βόρειων ανέμων [πηγή: Casson, L.,σελ. 20]

 Ηρόδοτος, ό.π., ., Α’ 19413

 Casson, L., Το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο, [μτφρ. Λ.Σταματιάδη & επιμ. Α.Φιλιπποπούλου], Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής 14

Τράπεζας, Αθήνα 2003.
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«Οι Αρμένιοι ταξιδιώτες, που ξεκινούσαν από τον μακρινό Βορρά και είχαν επομένως 
να κάνουν πολύ δρόμο στο γυρισμό, διευκόλυναν τα πράγματα χρησιμοποιώντας ελαφρές 
σχεδίες, που επέπλεαν χάρη σε φουσκωμένα δέρματα. Όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, κάθε 
σχεδία είχε πάνω ένα ζωντανό γάιδαρο, και οι πιο μεγάλες περισσότερους. Αφού φτάσουν 
στη Βαβυλώνα και διαθέσουν τα εμπορεύματα, πουλάνε το σκελετό του πλοίου…, 
φορτώνουν τα δέρματα στους γαϊδάρους και γυρίζουν πίσω στην Αρμενία».  15

Σε γραπτές ιστορικές πηγές, καθώς και σε ευρήματα ανασκαφών υπάρχουν ενδείξεις και 
αποδείξεις για την ύπαρξη αυτών των πρώιμων ιστορικά οδικών δικτύων (στα οποία γίνεται απλή 
αναφορά στην παρούσα διατριβή, για να υπάρχει μια ιστορική συνέχεια σχετικά με την εξέλιξη και 
την διάδοση των εμπορικών μεταφορών και δραστηριοτήτων προς τον δυτικό κόσμο και την πιο 
σύγχρονη εποχή). 

Οι λαοί που είχαν ανάγκη να μετακινηθούν επινοούσαν και τρόπους για την μετακίνηση. 
Δύο όμως σημαντικές επινοήσεις από δύο διαφορετικούς πολιτισμούς, περίπου την ίδια χρονική 
περίοδο, θα βοηθήσουν στην εξέλιξη των μεταφορών. Η κατασκευή των πλοίων, κατά πάσα 
πιθανότητα  από τους Αιγύπτιους και των τροχοφόρων (βαρέα τροχήλατα οχήματα, άμαξες, 16

άρματα)  από τους Σουμερίους μετά το 3.000 π.Χ.  17

Η χρήση των πλοίων είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί το εμπόριο μεταξύ Αιγύπτου και 
Μ. Ασίας μέσω της θάλασσας της Μεσογείου, προς Αραβία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και 
της Μεσοποταμίας προς ΒΔ Ινδία μέσω Περσικού Κόλπου και Ινδικού Ωκεανού. Μέσω 
θαλάσσης συνδέθηκαν και ο Αιγυπτιακός πολιτισμός με τον Μινωικό και τον Μυκηναϊκό. 

Παράλληλα εξελίσσονται τα τροχοφόρα και η οδοποιία, διότι όπου δεν υπήρχαν υδάτινοι 
δρόμοι έπρεπε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των μεγάλων αυτών κρατών μέσω των χερσαίων 
οδών. Εκτός των αναγκών για την κίνηση του εμπορίου, υπήρχε μεγάλη κίνηση κρατικών 
υπαλλήλων  και ταχυδρόμων, στη Αίγυπτο και στις χώρες της Ανατολής. Οι δρόμοι ήταν 18

οργανωμένοι με κρατικούς σταθμούς ανεφοδιασμού και ξενώνες για τους υπαλλήλους καθώς 
και για ιδιώτες ταξιδιώτες. Παρατίθεται από το βιβλίο του L. Casson ένα χαρακτηριστικό 
απόσπασμα από έναν ύμνο των Σουμερίων  γύρω στο 2100 π.Χ. σχετικά με τους δρόμους στη 19

Μεσοποταμία:  
«Πλάτυνα τα μονοπάτια, ίσιωσα τους μεγάλους δρόμους της χώρας, 
Έκανα το ταξίδι ασφαλές, έχτισα “μεγάλα οικήματα”, 
Φύτεψα ολόγυρα τους κήπους, δημιούργησα χώρους ανάπαυσης, 
Εγκατέστησα εκεί καλοπροαίρετους ανθρώπους, 
(Έτσι ώστε) όσοι έρχονται από κάτω, όσοι έρχονται από πάνω, 
Να ξεκουράζονται στη δροσιά τους, 
Ο οδοιπόρος που νυχτώνεται στο δρόμο 
Να μπορεί να βρει καταφύγιο εκεί, όπως σε μια καλοχτισμένη πόλη.»  20

 στο ίδιο, σελ. 2115

 στο ίδιο, σελ. 1916

 Πετρονώτης, Α., «Πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα», ό.π., ., σελ. 11417

 Στην Μεσοποταμία υπήρχε Κρατική Υπηρεσία Μεταφορών και οι κρατικοί υπάλληλοι κυκλοφορούσαν με, «Διαταγή 18

μετακίνησης» η οποία περιελάμβανε και μερίδες τροφής για το ταξίδι. [πηγή: Casson, L., ό.π., ., σελ. 25 και 37]
 Ο ύμνος αυτός αποδίδεται στον Βασιλιά Σούλγκι της πόλης Ουρ, ο οποίος βασίλεψε για 48 χρόνια από το 2095 19

έως το 2047 π.Χ. κατασκευάζοντας πολλά δημόσια έργα, ένα εκ των οποίων και το Μεγάλο Ζιγκουράτ της Ουρ. 
[πηγή: Casson, L., ό.π., ., σελ. 25 και https://en.wikipedia.org/wiki/Shulgi]

 Casson, L., ό.π.,  σελ 37. 20

https://en.wikipedia.org/wiki/Shulgi
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Συνοψίζοντας την περιγραφή των πρώτων χερσαίων δρόμων και οδικών έργων που έχει 
καταγράψει η ιστορία, παρατηρούμε ότι ο μεγάλος οδικός άξονας Ανατολής-Δύσης, η Βασιλική 
Οδός των 2.500 χλμ. ένωνε τα Μικρασιατικά παράλια με τις εκβολές του Τίγρη και του Ευφράτη. 
Παράλληλα μέσω κάθετων διακλαδώσεων στον άξονα Βορρά - Νότου επιτυγχανόταν η σύνδεση, 
με σημαντικές πόλεις ή κράτη, όπως η Αρμενία και η Αίγυπτος, με τις οποίες υπήρχε έντονη 
εμπορική δραστηριότητα [Χάρτης_2.01]. 

Οι δρόμοι αυτοί ήταν σε συνεχή χρήση , όπως αποδεικνύεται ιστορικά, διότι τους 21

χρησιμοποίησαν κατόπιν και οι Πέρσες και ο Μ. Αλέξανδρος, καθώς και η Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία. 

Παράλληλα με ορισμένες περιόδους  αυτών των πολιτισμών της Ανατολής και της 22

Αιγύπτου, αναπτύσσονται στον Ελλαδικό χώρο ο Μινωικός και ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, στους 
οποίους μεταφέρθηκε η τεχνογνωσία πολλών ανακαλύψεων της εποχής . Αν και οι Μινωίτες και 23

οι Μυκηναίοι δεν συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξη αυτών των ανακαλύψεων, δημιούργησαν   
πολλά και σημαντικά έργα οδοποιίας. Οι ανασκαφές στην Κρήτη έφεραν στο φως έργα 
οδοποιίας που ένωναν πόλεις του Νότου με την Κνωσό, ενώ στην Ελλάδα βρέθηκαν δρόμοι της 
μυκηναϊκής εποχής, και εκτός των ορίων της Πελοποννήσου, στην Στερεά Ελλάδα και στην 
Θεσσαλία .  24

 Μπορεί να ήταν σε συνεχή χρήση, αλλά δεν είχαν πάντα τη σωστή συντήρηση. Ανάλογα την ιστορική περίοδο, τις 21

ανάγκες και την οικονομία γινόταν ή όχι η συντήρηση ή η βελτίωσή τους. 
 Γίνεται αναφορά σε “ιστορικές περιόδους” διότι, για παράδειγμα, η ακμή των Σουμερίων διήρκεσε περίπου από το 22

3000 π.Χ. έως το 1500 π.Χ. κατά την πρώιμη και Μέση εποχή του Χαλκού, του Μινωικού πολιτισμού (2000 π.Χ 
-1500 π.Χ.) και του Μυκηναϊκού κατά την Ύστερη εποχή του Χαλκού (1600 π.Χ.-1100 π.Χ.) με την μεγαλύτερη 
ακμή του από το 1400 π.Χ. έως το 1200 π.Χ.  

 Πετρονώτης, Α., «Πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα», ό.π.,σελ. 115. 23

 Casson, L., ό.π.,  σελ 27. 24

Χάρτης_2.01: Χάρτης.της πρώτης Περσικής αυτοκρατορίας (των Αχαιμενιδών). Με κόκκινη γραμμή, από τις 
Σάρδεις [1] στα Σουσα [2], απεικονίζεται η Βασιλική Οδός σε χάρτη με την έκταση της [πηγή: Shepherd 1911, 

p.08]
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Έτσι, η χρήση της άμαξας και του άρματος ήταν πολύ διαδεδομένη, όπως αποδεικνύεται 
από σωζόμενες τοιχογραφίες και παραστάσεις πάνω σε λίθους και νομίσματα . Ο L. Casson , 25 26

στο «πολύτιμο» βιβλίο του για το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο, αναφέρει: 
«…βρέθηκε μια τοιχογραφία στην Τίρυνθα η οποία απεικονίζει ένα κομψό άρμα, 

με βαθυκόκκινο αμάξωμα, λευκά στολίδια, κίτρινους τροχούς, λευκό ρυμό τυλιγμένο 
με μαύρα λουριά και κόκκινα γκέμια. Πάνω στο άρμα δεν βρίσκεται ο ηνίοχος με 
κάποιον πολεμιστή ή κυνηγό, παρά δύο κυρίες που έχουν βγει περίπατο. Το 
χαρακτηριστικό φόντο δείχνει ότι πρόκειται για περίπατο στην εξοχή. Το προφανές 
συμπέρασμα είναι πως οι ευγενείς χρησιμοποιούσαν το άρμα για να κάνουν τις 
βόλτες τους - και δύσκολα θα μπορούσαν να κάνουν βόλτες πάνω σε αυτά τα 
ελαφρά τροχοφόρα χωρίς καλά διατηρημένους δρόμους.» 

Η χρήση του άρματος συνεχίζεται και για τα επόμενα 1000 χρόνια στον Ελλαδικό χώρο , 27

όπως και η ανάπτυξη της οδοποιίας και της γεφυροποιίας. Οι πόλεις-κράτη του Νότιου 
Ελλαδικού χώρου αξιοποιούν την τεχνογνωσία που ήρθε από την Ανατολή και κάνουν αξιόλογα 
έργα. Αυτά τα έργα, ήταν πάντως περιορισμένης εμβέλειας, λόγω της περιορισμένης έκτασης 
της περιοχής ελέγχου των πόλεων και επομένως, των αναγκών άνεσης και ασφάλειας 
μετακίνησης. Οι Έλληνες έμποροι και ταξιδιώτες προτιμούσαν τους θαλάσσιους δρόμους, μέσω 
των οποίων είχαν την δυνατότητα να πάνε από τη Μασσαλία μέχρι την Αίγυπτο, την Εγγύς 
Ανατολή, τον Ελλήσποντο, τον Βόσπορο και την Μαύρη Θάλασσα .  28

Τον 5ο αι. π.Χ. έχει φτάσει η σχετική τεχνογνωσία και στη Βόρειο Ελλάδα, όπου, για να 
έχουν έλεγχο του κράτους τους, οι Μακεδόνες Βασιλείς  κάνουν έργα οδοποιίας και 29

κατασκευάζουν οδικό δίκτυο μέσω του οποίου συνδέουν τα παράλια με το εσωτερικό της 
χώρας. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι την ίδια περίπου ιστορική περίοδο (6ο με 5ο αι. π.Χ.), οι 
Μήδοι και οι Πέρσες κάνουν την εμφάνισή τους στην Ανατολή, εκτοπίζοντας τους Ασσυρίους, οι 
οποίοι μέχρι και τον 7ο αι. π.Χ., επί βασιλείας Ναβουχοδονόσορα, (604-561 π.Χ.) κατασκεύασαν 
δρόμους και γέφυρες , συντηρώντας παράλληλα ότι κληρονόμησαν από τους Σουμερίους .  30 31

Το ίδιο έκαναν και οι Πέρσες συντηρώντας και βελτιώνοντας τον μεγάλο άξονα Ανατολής- 
Δύσης, την Βασιλική Οδό, η οποία όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αρχή του κεφαλαίου, ένωνε 
τα Μικρασιατικά παράλια με τις εκβολές του Τίγρη και του Ευφράτη. Αυτή η οδός επί Περσικής 
αυτοκρατορίας, διέσχιζε ένα μόνο κράτος, δηλ. ένωνε σχεδόν όλη την επικράτειά της 
[Χάρτης_2.01]. Έτσι οι Πέρσες είχαν την δυνατότητα να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο στην 
ποιότητα, στην ασφάλεια και στην ταχύτητα των μεταφορών και των μετακινήσεων γενικά, 
έχοντας και ένα πολύ οργανωμένο σύστημα αγγελιοφόρων με ειδικές ταχυδρομικές υπηρεσίες . 32

Με αυτόν τον τρόπο, διευκολυνόταν, ο έλεγχος, η οργάνωση και η διοίκηση ενός τεράστιου 
κράτους . 33

 Πετρονώτης, Α., «Πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα», ό.π., σελ. 116. 25

 Casson, L., ό.π., σελ 27.26

 Πετρονώτης, Α., «Πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα», ό.π., σελ. 115. 27

 Casson, L., ό.π., σελ 66. 28

 Αναφορά υπάρχει για τον Αρχέλαο (413 - 399 π.Χ.) σύμφωνα με τον Θουκυδίδη (ΙΙ,100,2), ότι αυτός πρώτος οδούς 29

ευθείας έτεμε [πηγή: Πετρονώτης, Α., «Πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα», ό.π., σελ. 119].
 Μακρής, ΓΔ., Οι γέφυρες στην Αρχαία Ελλάδα, εκδ. Αίολος, Αθήνα 2004, σελ. 13-14. 30

 Casson, L., ό.π., σελ 55. 31

 Τις βάσεις για την υπηρεσία αυτή τις είχαν θέσει οι Ασσύριοι και οι Πέρσες την τελειοποίησαν. 32

 Casson, L., ό.π., σελ 59.33
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Αυτόν τον δρόμο χρησιμοποίησε και ο Μ. Αλέξανδρος. Όμως κατά την πορεία του μέσα 
στην άγνωστη χώρα της Ινδίας, ο στρατός του ανοίγει δρόμους και κατασκευάζει πλωτές 
γέφυρες, στοιχείο το οποίο βοήθησε πολύ στην επιτυχία της εκστρατείας του .  34

Κλείνοντας αυτή την σύντομη ανασκόπηση-εισαγωγή για την οδοποιία και τις μετακινήσεις, 
κατά την διάρκεια μιας πολύ μεγάλης ιστορικής περιόδου, μπορούμε να πούμε ότι οι μεγάλοι 
πολιτισμοί της εποχής του Χαλκού έθεσαν τις βάσεις για την χάραξη και κατασκευή οδών και 
γεφυρών, αφήνοντάς μας αξιοθαύμαστα μνημεία. Για περίπου 2500 χρόνια, αυτή η τεχνογνωσία 
μεταβιβαζόταν από τον ένα πολιτισμό στον άλλο χωρίς να συμβαίνουν «επαναστατικές» 
καινοτομίες. Η εικόνα μεταβάλλεται με την δημιουργία και την επέκταση της Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας. 

2.3. Επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
Πριν ξεκινήσει η περιγραφή και η ανάλυση των ρωμαϊκών επιτευγμάτων σχετικά με τους 

δρόμους και τις γέφυρες, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά για την έκταση της Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας στην εκάστοτε ιστορική περίοδο, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της 
εξάπλωσης του οδικού της δικτύου.  

Πρόγονοι των Ρωμαίων ήταν οι Ετρούσκοι οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της 
σημερινής Τοσκάνης και άκμασαν από τον 8ο αι. π.Χ. μέχρι το 500 π.Χ.. Σύμφωνα με τις 
ιστορικές πηγές δεν είναι ξεκάθαρη η καταγωγή  τους, αλλά ενδέχεται να προέρχονταν από 35

την Μικρά Ασία , γεγονός που ίσως να εξηγεί και τις τεχνικές τους γνώσεις . Ήταν λαός που 36

άφησε δείγματα αρχιτεκτονικής και τεχνικών έργων, ιδίως στις κατασκευές τειχών, στους 
υπονόμους, στις αποστραγγίσεις ελών, στην διευθέτηση ποταμών και στην δημιουργία καναλιών 
για να ρυθμίζουν το επίπεδο του νερού στις λίμνες . Οι επιρροές που δέχτηκαν, ιδίως στην 37

αρχιτεκτονική, προέρχονταν και από τους Έλληνες που αποίκισαν την νότιο Ιταλία εισάγοντας 
ένα πιο «εκλεπτισμένο» στιλ, σύμφωνα με τον sir Banister Fletcher. Όλες αυτές τις τεχνικές 
γνώσεις τις «κληρονόμησε» (είτε ερχόντουσαν αποκλειστικά από τους Ετρούσκους είτε και από 
τις επιρροές του Ελληνικού κόσμου και της Ανατολής) η Ρωμαϊκή Δημοκρατία (509 π.χ. - 27 
π.Χ.) και στη συνέχεια βέβαια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (27 π.Χ - 395 μ.Χ.) , αφήνοντάς μας 38

τα εξαιρετικά δείγματα της αρχιτεκτονικής, αλλά και των δημόσιων τεχνικών έργων τα οποία 
αποτέλεσαν σε πολλές περιπτώσεις την βάση πολλών δρόμων που χρησιμοποιούμε ακόμα και 
στις μέρες μας.  

Είναι προφανές ότι οι πρώτοι δρόμοι ήταν αυτοί που ένωναν τις σημαντικές πόλεις της 
Ιταλίας και όσο βέβαια επεκτεινόταν η αυτοκρατορία, μαζί της μεγάλωνε και το αναγκαίο οδικό 
δίκτυο. Οι δύο επόμενοι χάρτες δίνουν μια εικόνα της εξάπλωσης [Χάρτες_2.02 & 2.03].  

 Μπούγια ,Π., «Έργα τέχνης οδοποιητικής: Ζητήματα τοπογραφίας, κατασκευής και συντήρησης αρχαίων γεφυρών 34

στην Ελλάδα», στο: Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής. Από την αρχαιότητα στην ενιαία Ευρώπη, Πρακτικά 
διεθνούς συνεδρίου ιστορικής γεωγραφίας, Θεσ/κη 25-27 Σεπτεμβρίου 1995, Τομέας Πολεοδομίας τμήματος 
Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, οργανισμός Πολιτιστικής πρωτεύουσας “Θεσσαλονίκη 1997” , Θεσσαλονίκη 1998. σελ. 85. 

 Μπούρας, Χ., Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Πρώτος τόμος, Ε.Μ.Π. 3η εκδ., Αθήνα 1980, σελ. 367. 35

 Fletcher, B. sir, A History of Architecture, revised by J.C.Palmes, University of London, The Athlone Press, London, 36

1975, p.257.  
 Fletcher, B. sir, ό.π., , p.263.  37

 Το έτος 395 μ.Χ. είναι το έτος που διαιρέθηκε η αυτοκρατορία σε Ανατολική [η οποία ονομάστηκε κατόπιν 38

Βυζαντινή] και σε Δυτική η οποία καταλύθηκε οριστικά το 476 μ.Χ με την εκθρόνιση του Ρωμαίου αυτοκράτορα 
Ρωμύλου από τον Γερμανό Οδόακρο ως τον πρώτο βασιλιά της Ιταλίας. [πηγη: Fletcher, B.,sir., ό.π., σελ. 261]
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Η Ρωμαϊκή επέκταση ξεκίνησε στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. μετά τις νίκες τους έναντι στις 
εισβολές των Γαλατών στον Βορρά και του Βασιλιά Πύρρου στην Κάτω Ιταλία . Τον ίδιο αιώνα 39

μετά και τις νίκες στους Καρχηδονιακούς πολέμους , οι Ρωμαίοι επεκτάθηκαν στην Ισπανία, 40

στη Σικελία και στη Β. Αφρική. Τον 2ο αι. π.Χ. άρχισε η επέκταση προς την Ανατολή, 
ξεκινώντας από την Μακεδονία (Via Egnatia 146 - 120 π.Χ.), την υπόλοιπη Ελλάδα, την Μ. Ασία 
και την Συρία [Χάρτης_2.02]. 

Τον 1ο αι. π.Χ. μετά από κάποιες εμφύλιες διαμάχες, έρχεται η μονοκρατορία του Ιουλίου 
Καίσαρα και γίνονται οι κατακτήσεις της Γαλλίας και της Αγγλίας, για να ακολουθήσει και η 
Αίγυπτος το 32π.Χ.  Οι κατακτήσεις αυτές γίνονται επί Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και συνεχίζονται 41

και επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για να φτάσει με τον θάνατο του Τραϊανού το 117 στην μέγιστη 
έκτασή της, μέχρι την Μεσοποταμία, την Κασπία Θάλασσα και τμήμα της Αραβίας 
[Χάρτης_2.03]. Για τα επόμενα περίπου 200 χρόνια, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία διανύει μια περίοδο 
παντοδυναμίας, υπάρχει ηγεμονική ειρήνη, πολιτική σταθερότητα και ανάπτυξη. Η περίοδος 
αυτή είναι γνωστή σε όλους ως PAX ROMANA, το διάστημα της οποίας οι ιστορικοί το 
τοποθετούν μεταξύ 27 π.Χ. με τον πρώτο αυτοκράτορα Οκταβιανό Αύγουστο και 180 μ.Χ. με 
τον θάνατο του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου . 42

Τον 3ο μ.Χ αιώνα αρχίζει μια περίοδος αστάθειας που χειροτερεύει με τις εισβολές των 
λαών από τον βορρά. Γίνονται προσπάθειες ανασυγκρότησης, αλλά η πορεία της 
αυτοκρατορίας είναι φθίνουσα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.  

Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, έκανε διοικητικές μεταρρυθμίσεις  αλλά το 305 43

παραιτείται . Σημαντικές ιστορικές στιγμές που επιφέρουν αλλαγές, ακολούθως, είναι η άνοδος 44

στην εξουσία του Κωνσταντίνου  το 306, η αποδοχή του χριστιανισμού το 313, η μεταφορά της 45

πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας στο Βυζάντιο το 324 και τα εγκαίνια της πόλης του Βυζαντίου 
το 330 ως η πόλη του Κωνσταντίνου, ή αλλιώς Κωνσταντινούπολη . 46

Με τον θάνατο του Θεοδόσιου το 395 γίνεται διαίρεση της αυτοκρατορίας σε Ανατολική 
και Δυτική [Υποσ.38] και από το 476 η δυτική κατακτάται από τους Βανδάλους  ενώ η Ανατολική 47

συνεχίζει την πορεία της στην ιστορία, πλέον ως Βυζαντινή Αυτοκρατορία.  
Η παραπάνω σύντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και 

Αυτοκρατορίας έχει ως σκοπό να βοηθήσει στην εξήγηση και κατανόηση των λόγων κατασκευής 
και επέκτασης του οδικού δικτύου, το οποίο και κατέρρευσε μαζί με την πτώση της. Όλες οι 
επόμενες αυτοκρατορίες, βασίλεια ή ηγεμονίες, απλά χρησιμοποιήσαν το οδικό δίκτυο μέχρι να 
διαλυθεί από την μη συντήρησή του. Η Κωνσταντινούπολη όμως παραμένει μέχρι και το τέλος 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το σημείο που καταλήγουν όλοι οι δρόμοι , είτε είναι 48

 Μπούρας, Χ. ό.π, σελ. 367. 39

 Σειρά τριών πολέμων από το 264 π.Χ.. έως το 146 π. Χ. μεταξύ Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και Αυτοκρατορίας της 40

Καρχηδόνας, με αποτέλεσμα την καταστροφή της, την υποδούλωση του πληθυσμού της και την επικράτηση της 
Ρωμαϊκής ηγεμονίας στη Δυτική Μεσόγειο. [πηγη:https://www.britannica.com/event/Punic-Wars]

 Μπούρας, Χ. ό.π, σελ. 368.41

 https://www.britannica.com/event/Pax-Romana42

 Καθιέρωσε το σύστημα της τετραρχίας για την ορθότερη ελεγχόμενη διοίκηση της αχανούς αυτοκρατορίας.  43

 Delorme J., Παγκόσμια Χρονολογική Ιστορία, τόμος πρώτος, εκδ. Παϊρίδη, Αθήνα 1981, σελ. 184. 44

 Την επωνυμία Μέγας Κωνσταντίνος την πήρε το 315. [πηγή: Delorme J., ό.π., σελ.186.]45

 Fletcher, B. sir, ό.π., , σελ. 260.  46

 Μέλη Γερμανικής φυλής που εισέβαλαν στην Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία τον 5ο αι. φτάνοντας μέχρι την Β. Αφρική. 47

Το όνομά τους είναι συνυφασμένο με βιαιότητα και καταστροφές από τα μέρη που διέρχονταν. [πηγη: 
Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/Vandal-Germanic-people, τελ. επισκ: 10/04/20]

 Μακρής, Γ., Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 72. 48
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Χάρτης_2.02: Η Ρωμαϊκή Δημοκρατία το 45 π.Χ.. [πηγή: Digital Maps of the Ancient World (D.M.A.W)]

Χάρτης_2.03: Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην μέγιστη έκτασή της επί αυτοκράτορα Τραϊανού το 117 μ.Χ. 
[πηγή:.D.M.A.W]
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συντηρημένοι, είτε όχι. 
Η επέκταση της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας πάτησε αρχικά πάνω στους δρόμους που είχαν 

κατασκευάσει οι Ετρούσκοι. Η μεγάλη συμβολή των Ρωμαίων στην εξέλιξη τους ήταν η 
λιθόστρωση σχεδόν όλων των δημόσιων δρόμων .   49

Ξεκίνησαν κατασκευάζοντας δρόμους για την επικοινωνία των πόλεων της Ιταλίας, ώστε 
να μπορεί ο στρατός και οι αγγελιοφόροι να μετακινούνται με ασφάλεια και χωρίς 
καθυστερήσεις. Καθώς οι κατακτήσεις επεκτείνονταν, επεκτεινόταν και το οδικό δίκτυο το οποίο 
εξασφάλιζε τον έλεγχο της αυτοκρατορίας με την δυνατότητα πρόσβασης του στρατού παντού. 
Αρχικά οι δρόμοι κατασκευάζονταν από τον στρατό για τον στρατό  και στη συνέχεια 50

απολάμβαναν τα οφέλη της άνετης μετακίνησης και οι έμποροι, οι ταξιδιώτες ή όποιος ήθελε να 
μετακινηθεί μέσα στην αυτοκρατορία. Μια γενική εικόνα αποδίδεται στον Χάρτη_2.04 όπου οι 
κόκκινες γραμμές αντιστοιχούν σε δρόμους κατά την περίοδο ακμής της αυτοκρατορίας.  

Υπεύθυνοι για την κατασκευή νέων και την συντήρηση των υπαρχόντων δρόμων, επί 
Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, ήταν οι πραίτορες , ενώ στη συνέχεια ο Αύγουστος παραχώρησε την 51

ευθύνη για τη συντήρηση των οδών στους διοικητές των επαρχιών .   52

Το κύριο μέλημα των Ρωμαίων μηχανικών ήταν να είναι οι δρόμοι όσο πιο ευθείς γίνεται, να 
μην πλημμυρίζουν και να είναι βατοί όλες τις εποχές του χρόνου. Οι κατασκευαστικές τεχνικές 
που εφάρμοζαν εξαρτιόντουσαν από την γεωμορφολογία και την ποιότητα των εδαφών, ενώ 
γέφυρες και σήραγγες κατασκευάζαν μόνο όταν δεν είχαν άλλες λύσεις .  53

Υπάρχει πολύ πλούσια βιβλιογραφία  σχετικά με το Ρωμαϊκό οδικό δίκτυο από 54

κατασκευαστικής πλευράς και θα μπορούσαν να γραφούν πολλές σελίδες σχετικά με αυτό. 
Όμως επειδή το αντικείμενο αυτού του κεφάλαιου είναι να αποτυπωθεί η συνέχεια και η 
συνάφεια των δρόμων με αυτούς των Βαλκανίων και της περιοχής μελέτης, δίνεται για την 
συνέχεια ένα σύντομο σχετικό απόσπασμα από τον Πλούταρχο που επισημαίνει ο L.Casson και 
μας δίνει μια περιεκτική περιγραφή των δρόμων: 

«Οι δρόμοι διέσχιζαν την ύπαιθρο χωρίς στροφές, είχαν οδόστρωμα  από 
πελεκημένες πέτρες και γερή υποδομή από καλά πατημένη άμμο. Οι λακκούβες 
ήταν ισοπεδωμένες, οι χείμαρροι και τα φαράγγια γεφυρωμένα. Οι παρυφές των 
οδών ήταν πάντα παράλληλες και στο ίδιο επίπεδο. Σε όλη του την έκταση το έργο 
παρουσίαζε εικόνα ομαλή και όμορφη.»  55

 Η λιθόστρωση των δρόμων δεν ήταν άγνωστη τεχνική και εφαρμοζόταν στα έργα οδοποιίας στην Εγγύς Ανατολή, 49

απλά ήταν περιορισμένης έκτασης γύρω από τις πόλεις και όχι σε όλο το μήκος των οδών. [πηγή: Casson, L. ό.π., 
σελ.197.]

 Casson, L., ό.π., σελ.198. 50

 Δικαστικός αξιωματικός στην αρχαία Ρώμη με ευρεία εξουσία σε υποθέσεις δικαιοσύνης, υπεύθυνος για την 51

διεξαγωγή των δημοσίων αγώνων και στην απουσία των Συμβούλων τους αντικαθιστούσαν στην κυβέρνηση. 
[πηγη:https://www.britannica.com/topic/praetor]. 

 Μπούγια ,Π., ό.π., σελ. 84. 52

 Casson, L., ό.π., σελ. 201. 53

 Ειδικά στο βιβλίο του L. Casson Ταξίδι στον αρχαίο κόσμο στο οποίο υπάρχουν πολλές αναφορές στο παρόν 54

κείμενο, μπορεί κανείς να διαβάσει στο κεφάλαιο 10 σελ. 196, αναλυτικότατες περιγραφές για την κατασκευή και 
όχι μόνο, των ρωμαϊκών δρόμων. Μια άλλη πηγή πληροφοριών είναι και τα άρθρα της Π.Μπούγια, για τα οποία 
υπάρχει σχετική αναφορά στην βιβλιογραφία. 

 Περιγραφή του Πλούταρχου για το κατασκευαστικό έργο του Γάιου Γράκχου μεταξύ 123 και 121 π. Χ. [πηγή: 55

Casson, L., ό.π., σελ. 200.] 
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Ολοκληρώνοντας την σύντομη περιγραφή περί κατασκευής των δρόμων δεν μπορεί να μην 
γίνει αναφορά στην ύπαρξη των μιλιομετρικών δεικτών  (milliaria), των αναβαθμών για τους 56

ιππείς και τα αναπαυτήρια για τους πεζούς .  57

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καθώς επεκτεινόταν συναντούσε τις υπάρχουσες υποδομές 
των κρατών που κατακτούσε. Στη Δύση έπρεπε να μετατρέψει τις ατραπούς σε δρόμους και να 
κάνει νέες χαράξεις, ενώ στην Ανατολή έπρεπε να φτάσει μόνο μέχρι την Θεσσαλονίκη για να 
συναντήσει τους δρόμους των ελληνικών πόλεων - κρατών και κατόπιν στο Βυζάντιο 
(Κωνσταντινούπολη), για να «δεθεί» με το δίκτυο της Μ. Ασίας και της Ανατολής, απλά 
συντηρώντας το .  58

Το κατάφεραν μέσα σε 145 χρόνια, συνδέοντας διά θαλάσσης την Αππία οδό με το 
Δυρράχιο, από όπου ξεκίνησε η κατασκευή της Εγνατίας οδού. Συνολικά κατασκεύασαν 

 Ήταν τοποθετημένα ανά ρωμαϊκό μίλι δηλ. περίπου ανά 1,5 χλμ. και είχαν χαραγμένα επάνω τον αριθμό με την 56

απόσταση σε ρωμαϊκά μίλια από την Ρώμη, για τους δρόμους της Ιταλίας και σε αυτούς εκτός έδειχναν την 
απόσταση μεταξύ πόλεων ή από την αρχή του δρόμου [πηγή: Casson, L., ό.π., σελ. 201]

 Δεσποτόπουλος, Θ.Π., «Η οδοποιία εν Ελλάδι, από των αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον», Τεχνικά Χρονικά, 57

Αθήναι 1940. σελ. 23.   
 Casson, L., ό.π., σελ. 198. 58

Χάρτης_2.04: Το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 125 μ.Χ.  
[πηγη: vox.com/Roman Empire ]

http://vox.com/Roman
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περίπου 80.000 km στρωμένων δρόμων από την Βρετανία μέχρι την Μεσοποταμία και από τον 
Δούναβη μέχρι τις ακτές της Β. Αφρικής .  59

Η Αππία Οδός  (Via Appia) ήταν η πρώτη μεγάλη οδική αρτηρία, η οποία άρχισε να 60

κατασκευάζεται το 312 π.Χ. και ένωνε αρχικά την Ρώμη με την Καπύη ενώ στη συνέχεια 
κατέληγε στο Μπρίντιζι [Χάρτης_2.05]. 

Από το Μπρίντιζι που ήταν το τέλος της Αππίας οδού, επόμενος στόχος της 
αυτοκρατορίας ήταν η πιο σύντομη σύνδεση με την Ανατολή. Αυτό έγινε μέσω θαλάσσης μέχρι  
το Δυρράχιο , το οποίο ήταν ήδη υπό Ρωμαϊκή κατοχή από το 229 π.Χ.. Στη συνέχεια αφού 61

κατακτήθηκαν το 168 π.Χ. η Μακεδονία  και το 167 π.Χ. η Ιλλυρία  άρχισε η κατασκευή της 62 63

Εγνατίας Οδού (Via Egnatia) το 146 π.Χ. από τον ανθύπατο Γνάιο Εγνάτιο, πάνω στα ίχνη 
αρχαίου δρόμου , με σκοπό να συνδεθεί με τους δρόμους που είχαν ήδη κατασκευάσει οι 64

Πέρσες στην Μ. Ασία.  
Η Εγνατία Οδός ήταν η πιο σημαντική Ρωμαϊκή οδός στα Ελληνικά εδάφη της 

Αυτοκρατορίας διότι ήταν η «γέφυρα» μεταξύ ανατολής και δύσης [Χάρτης_2.06]. Η νότια Ελλάδα 

 https://www.britannica.com/technology/Roman-road-system59

 Ήταν η πρώτη από τις μεγάλες ρωμαϊκές οδούς η οποία λεγόταν και “βασίλισσα των οδών” (regina viarium). 60

Άρχισε να κατασκευάζεται όταν ήταν τιμητής ο Άππιος Κλαύδιος από τον οποίο πήρε και την ονομασία της. 
[πηγή: Casson, L.,ό.π., σελ.197]. 

 Αρχαίο ελληνικό λιμάνι από τον 7ο αι. π.Χ. με το όνομα Επίδαμνος. Κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους το 229 π.Χ. οι 61

οποίοι το μετονόμασαν σε Δυρράχιο (Dyrrachium), που είναι και αυτό αρχαίο ελληνικό όνομα. [πηγή: https://
www.britannica.com/place/Durres accessed: April 14, 2020]

 Κατακτήθηκε το 168 π.Χ. αλλά η ίδρυσή της ως επαρχία έγινε το 148 π.Χ. και περιελάμβανε και την Νότια Ιλλυρία 62

δηλ. την Ήπειρο. [Μακεδονία 4000, σελ. 193.]
 Τα σημερινά εδάφη της Ηπείρου και της Αλβανίας63

 Τσατσοπούλου, Π., «Αρχαια Εγνατία», Υπουργείο Πολιτισμού, 2012, www.culture.gr64

Χάρτης_2.05: Η Αππία οδός (κόκκινη γραμμή) και η νεότερη παράκαμψη επί Τραϊανού (πράσινη γραμμή) [Υποβ. 
D.M.A.W]
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συνδεόταν με την Εγνατία οδό με κάθετες διακλαδώσεις μέσω των υπαρχόντων αρχαίων της 
δρόμων και αυτών που κατασκεύασαν οι Ρωμαίοι. 

Ήδη από την εποχή της Ρωμαϊκής κυριαρχίας το Βυζάντιο  (Κωνσταντινούπολη) γίνεται 65

το σημείο τομής δρόμων και πολιτισμών λόγω της καίριας γεωγραφικής του θέσης. Εκεί 
καταλήγουν οι δρόμοι από την Ανατολή και την Μ. Ασία, η Εγνατία, η Via Militaris , δρόμος της 66

ενδοχώρας προς Σόφια και Νις που έφτανε μέχρι τον Δούναβη (η μετέπειτα αποκαλούμενη 

“Βασιλική Οδός” των Βαλκανίων) και ο παραλιακός δρόμος προς την Βάρνα [Χάρτης_2.06]. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ανασκαφές που έγιναν γύρω από την αρχαία πόλη της Βυλλίδας, 

κοντά στην σημερινή Αυλώνα της Αλβανίας, βρέθηκε επιγραφή στην οποία παρουσιαζόταν το 

 Παλιά αποικία των Μεγαρέων [πηγή: Μπούρας, Χ., Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Β’ τόμος, Ε.Μ.Π. 3η εκδ., 65

Αθήνα 1984, σελ. 367.]
 Κοτζαγεώργης, Φ., Πρώιμη Οθωμανική Πόλη: 7 περιπτώσεις από τον Νοτιοβαλκανικό χώρο Αδριανούπολη - Σέρρες 66

- Καστοριά - Τρίκαλα - Λάισα - Θεσσαόνίκη - Ιωάννινα, εκ. Βιβλιόραμα, Αθήνα 2019. σελ. 53. 

Χάρτης_2.06: Η Εγνατία οδός και οι πόλεις από τις οποίες διερχόταν [Υποβ. Μακεδονία 4000, σελ 256 & Google 
Maps]
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έργο κατασκευής οδού, από λεγεωνάριους, που ξεκινούσε από την Βυλλίδα στην περιοχή 
της Μαλακάστρας  και διέσχιζε τον ποταμό Αργύα (Αώο) με γέφυρα . 67 68

Οι ίδιοι δρόμοι εξυπηρέτησαν στη συνέχεια τους Βυζαντινούς και τους Οθωμανούς και 
όλους τους υπόλοιπους λαούς που πέρασαν μετά την διάλυση των Ρωμαϊκών επαρχιών, αλλά 
δυστυχώς κανείς δεν ήταν σε θέση να συντηρήσει τα οδοστρώματα, οπότε κατέληξαν σε 
απλούς χωματόδρομους που δυσκόλευαν το ταξίδι ειδικά όταν χρησιμοποιούσαν άμαξες .  69

Στη περιοχή της Ηπείρου οι βασικοί Ρωμαϊκοί δρόμοι εκτός της Εγνατίας, ήταν κατά 
κανόνα κάθετοι παράδρομοι σε αυτήν με κυριότερο το δρόμο που ξεκινούσε από το Δυρράχιο, 
ακολουθούσε τα παράλια της Ιλλυρίας, δηλ. της σημερινής Αλβανίας και Ηπείρου και έφτανε 
μέχρι το λιμάνι του Βουθρωτού  μέσω της Απολλωνίας . Ο ίδιος βέβαια δρόμος συνέχιζε μέχρι 70 71

την Νικόπολη και μετά μέσω Αμβρακίας (σημ.Άρτα), Ναυπάκτου και Δελφών κατέληγε στην 
Αθήνα  [Χάρτης_ 2.07]. 72

Ο δρόμος που απεικονίζεται στον Χάρτη_2.07 του Δεσποτόπουλου ακολουθούσε την 
ακτογραμμή ενώ υπήρχαν και συνδέσεις που ένωναν τις δυτικές με τις ανατολικές επαρχίες, με 
μεγαλύτερη βέβαια δυσκολία λόγω της οροσειράς της Πίνδου.  

 Περιοχή της μέσης Αλβανίας η οποία αναφέρεται στα κείμενα του Pouqueville. [πηγή:Καλλιβρετάκης, Λ., «Η Ελληνική 67

κοινότητα της Αλβανίας …, Αθήνα 1995. σελ. 27]
 Cabanes, P., ό.π., σελ. 127. 68

 Casson, L., ό.π., σελ. 196 και 214.  69

 Βουθρωτό (το): Αρχαία ελληνική πόλη-λιμάνι που βρίσκεται στην Αλβανία 20km από τους Αγ. Σαράντα, απέναντι 70

από την Κέρκυρα. Σήμερα αρχαιολογικός χώρος, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. [πηγή: Ήπειρος 
4000, σελ. 46 και https://el.wikipedia.org]

 Απολλωνία (η): Αρχαίο λιμάνι που ιδρύθηκε από Κορίνθιους αποίκους. Λεγόταν Γυλάκεια και το 588 π.χ. 71

μετονομάσθηκε σε Απολλωνία. Βρισκόταν ανάμεσα στις εκβολές των ποταμών Αώου και Άψου κοντά στην 
σημερινή πόλη Pojan της Αλβανίας και κατέληγε σε αυτή διακλάδωση της αρχαίας Εγνατιάς οδού. [πηγή: Ήπειρος 
4000, σελ. 47-50]

 Δεσποτόπουλος, Θ.Π., ό.π., σελ. 23. 72
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Χάρτης_2.08: Απόσπασμα του χάρτη του Καστορίου [Tabula Peutingeriana] με το τμήμα που απεικονίζει την 
σημερινή Ελλάδα.  [πηγή:D.M.A.W]

Χάρτης_2.07: «Το δίκτυoν των οδών εν Ελλάδι επί Ρωμαϊκής εποχής» Με κόκκινη γραμμή είναι σημειωμένος ο 
παραλιακός δρόμος από το Δυρράχιο [1] μέχρι την Αθήνα [2]. 

[πηγή: Δεσποτόπουλος, Θ.Π.,1940, σελ.25.]
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Ο Γάλλος ιστορικός P.Cabanes γράφει  ότι υπήρχε δρόμος που διέσχιζε την οροσειρά 73

της Πίνδου διά της διαβάσεως του Μετσόβου, ενώ από τις αφηγήσεις του Ιούλιου Καίσαρα 
υπάρχει η πληροφορία ότι μετά τις μάχες με τον Πομπηίο, γύρω στο 50 π.Χ., ανέβηκε την 
κοιλάδα του Αώου και διά της Ηπείρου έφτασε στους Γόμφους  και τη Θεσσαλία. 74

Η διάβαση του Μετσόβου ή αλλιώς το πέρασμα του Ζυγού ή ο αυχένας της Κατάρας , 75

ήταν ήδη γνωστή από τους αρχαίους χρόνους διότι συνέδεε την Ήπειρο με την Θεσσαλία και 
από τα χρόνια ακόμα των Μολοσσών υπήρχαν οχυρές θέσεις που την επέβλεπαν .  76

Το πέρασμα αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τις μετακινήσεις των Ρωμαίων των οποίων τα 
ίχνη βρέθηκαν, εκτός των γραπτών πηγών, σε κατάλοιπα εγκαταστάσεων, τοπωνυμίων και 
ονομασιών δρόμων .  77

Το αποτύπωμα των έργων οδοποιίας των Ρωμαίων υπήρχε και στο άλλο μεγάλης σημασίας 
πέρασμα, της κοιλάδας των Τεμπών, όπου υπήρχε σε ένα βράχο του δρόμου εγχάρακτη 
επιγραφή του 1ου αι. μ.Χ. που έλεγε: “L.CASSIUS LONGINUS PROCONS TEMPE MUNIVIT” 
(«ο ανθύπατος Κάσσιος Λογγίνος οδοποίησε τα Τέμπη»). Η επιγραφή, δυστυχώς 
καταστράφηκε το 1959 κατά τις εργασίες εκβραχισμού για την διάνοιξη της εθνικής οδού   78

[Εικ_2.01]. 

 Cabanes, P., «Η Ήπειρος κατά την Ρωμαϊκή περίοδο» στο: Ήπειρος 4000 χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και πολιτισμού, 73

Συλλογικός τόμος, Εκδοτική Αθηνών ΑΕ, Αθήνα 1997. σελ. 118 και 127. 
 Οι αρχαίοι Γόμφοι ιδρύθηκαν τον 4ο αι. π.Χ. και βρισκόντουσαν στην σημερινή θέση “Επισκοπή” του Ν. Καρδίτσας 74

κοντά στο Μουζάκι. Ήταν σημαντική πόλη διότι είχε τον έλεγχο της διάβασης από την Θεσσαλία προς την 
Αθαμανία και την Ήπειρο. Από τις ανασκαφές γνωρίζουμε ότι υπήρχε και επί Ιουστινιανού τον 6ο αι. μ.Χ. που 
ανακαινίστηκαν τα τείχη της. [πηγη: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, http://odysseus.culture.gr]. 

 Από την αρχαιότητα μέχρι την διάνοιξη του αυτοκινητόδρομου της Νέας Εγνατίας το 2009, ήταν τη πιο σύντομη 75

σύνδεση της Ηπείρου με την Θεσσαλία μέσω των βουνών της Πίνδου σε υψόμετρο 1690 μ. Το πέρασμα βρίσκεται 
ΒΑ του Μετσόβου στο όρος Ζυγός της Πίνδου. 

 Στο Βοτονόσι, το Δεμάτι και την Γότιστα [πηγή: Hammond, N.G.L., ό.π., σελ. 31.]76

 Κωστή, Μ., «Μέτσοβο: Μεταφορές – επικοινωνία κατά τον 19ο αιώνα, αρχές 20ου», Ανάτ. Πρακτικά Γ’ Συνεδρίου 77

Μετσοβίτικων Σπουδών, επιμέλεια Τριαντάφυλλου Δ. Παπαζήση, Αθήνα 2000. σελ. 269-270. 
 Ιδρ.Αικατερίνης Λασκαρίδιη, Travelogues-Με το Βλέμμα των περιηγητών - Ιστοσ. https://el.travelogues.gr/item.php?78

view=42035.

Εικόνα 2.01: “Vale of Tempe” , E.Dodwell 1819 [πηγή: Travelogues/ΙΑΛ] 
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Μετά το τέλος των πολέμων και όσο διήρκεσε η Pax Romana (περίπου μέχρι το 250 που 
άρχισαν να κατεβαίνουν οι Γότθοι), οι Ρωμαίοι άρχισαν να καλλιεργούν τη γη, να ασχολούνται με 
την κτηνοτροφία και να εκμεταλλεύονται τον δασικό πλούτο κυρίως για την ναυπηγική, καθώς 
και τον ορυκτό πλούτο (πίσσα από την περιοχή της Απολλωνίας και αλάτι από τις αλυκές του 
Αμβρακικού κόλπου) με σκοπό να εξάγουν τα προϊόντα στην Ιταλία .  79

Σκοπός ήταν να υπάρχει το απαραίτητο οδικό δίκτυο για την μεταφορά των προϊόντων 
προς τα λιμάνια από τα οποία θα έφευγαν για την Ιταλία. Οι δρόμοι που κατασκευάστηκαν για τις 
πολεμικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται τώρα από εμπόρους και ταξιδιώτες σε συνθήκες 
ειρήνης χωρίς να υπάρχει φόβος για την διέλευση.  

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι για την διακίνηση των 
εμπορευμάτων επί Ρωμαϊκής ειρήνης, δεν ήταν αυτοί της Ηπείρου διότι εκτός του ότι η Ήπειρος 
ήταν δύσβατος τόπος, δεν είχε και τα καλύτερα λιμάνια σε μια εποχή που χρησιμοποιούσαν πολύ 
τους θαλάσσιους δρόμους .  80

Στις αρχές του 4ου αι. αρχίζει η παρακμή του ελληνορωμαϊκού κόσμου και προς το τέλος 
του, το 392 ο Θεοδόσιος θέτει εκτός νόμου την αρχαία λατρεία ενώ οι επιθέσεις των  
Βησιγότθων οι οποίοι ήταν οπαδοί του χριστιανισμού, επιτάχυναν το τέλος, καταστρέφοντας και 
αφανίζοντας μνημεία πολιτισμού και τόπους της αρχαίας λατρείας . 81

2.4 Επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
2.4.1 Από τον 5ο αιώνα έως το 1204 

 Το ιστορικό χρονικό διάστημα που καλύπτει ο όρος «Επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας» 
είναι περίπου 10 αιώνες, από τον 4ο με 5ο αιώνα που ξεκινά η μετάβαση  από τον αρχαίο στον 82

χριστιανικό κόσμο μέχρι τον 15ο αιώνα που αρχίζει στα Βαλκάνια  η ιστορική περίοδος της 83

Οθωμανικής Aυτοκρατορίας. Κατά την διάρκεια αυτών των 1000 περίπου χρόνων (ή αλλιώς 
Μέσους Χρόνους ή Μεσαίωνα για τον Δυτικό κόσμο και Βυζαντινή περίοδος  για το ανατολικό 84

Ρωμαϊκό κράτος), οι χωρικές ανακατατάξεις της Βυζαντινής Aυτοκρατορίας ήταν μεγάλες, 
γεγονός που επηρέαζε άμεσα τους δρόμους, τα περάσματα και γενικά τις πορείες των 
μετακινούμενων. 


 Κωστή, Μ., ό.π., 79

 Cabanes, P., ό.π., σελ. 127. 80

 Σιμόπουλος, Κ., Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 333 μ.Χ.-1700, τομ.Α, 11η εκδ., εκδ. Στάχυ, Πιρόγα Εκδοτική ΕΠΕ, 81

Αθήνα. σελ. 26 
 Σιμόπουλος, Κ., ό.π., σελ. 26, υποσημείωση 1. 82

 Παρατίθεται σημείωση της Μ.Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου: “Η χρήση του όρου Βαλκάνια και τα παράγωγά του, 83

προκειμένου για του Μέσους Χρόνους, είναι βέβαια αναχρονισμός, γιατί η ονομασία αυτή της Χερσονήσου του 
Αίμου μαρτυρείται για πρώτη φορά μόλις το 1808 στο έργο του γεωγράφου A. Zeune, προέρχεται από την 
τουρκική λέξη Balkan [=όρος] και αναφέρεται στην εποχή της τουρκοκρατίας. Ωστόσο η νεότερη ιστοριογραφία 
χρησιμοποιεί συμβατικά αυτό τον όρο και για την μεσαιωνική εποχή, γιατί χαρακτηρίζει άριστα ολόκληρη την 
περιοχή και τους λαούς της” πηγή: Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μ., “Βυζαντινή ορολογία στη διοίκηση και την οικονομία 
των μεσαιωνικών Βαλκανικών κρατών”, πρακτικά Β’ Διεθνούς Συμποσίου: Επικοινωνία στο Βυζάντιο, ΕΙΕ, Αθήνα 1993, 
σελ.. 607.]

 Σύμφωνα με τους ιστορικούς η Βυζαντινή περίοδος χωρίζεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 1) την Πρωτοβυζαντινή 84

4ος - 6ος, 2) την Μεσοβυζαντινή 6ος - 1204 και 3) την Υστεροβυζαντινή 1204 - 1453. Στην ιστορία της 
αρχιτεκτονικής η πρωτοβυζαντινή χαρακτηρίζεται και ως παλαιοχριστιανική (μέχρι την άνοδο του Ιουστινιανού στο 
θρόνο το 518 [πηγή: Μπούρας, Χ., ό.π., Β’ τόμος, σελ. 11]
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Το κέντρο της οικονομίας και της πολιτικής ζωής, από το 330 που έγιναν τα εγκαίνια της 
και για τα επόμενα 1120 χρόνια , θα ήταν η Κωνσταντινούπολη  και όλες οι μεγάλες οδικές 85 86

αρτηρίες θα περνούσαν ή θα κατέληγαν σε αυτήν.  
Η Βαλκανική χερσόνησος ή χερσόνησος του Αίμου  βρίσκεται στα όρια της Ευρώπης και 87

της Ασίας, που για τους μεσαιωνικούς χρόνους σημαίνει ότι όσοι επέλεγαν το χερσαίο δίκτυο για 
την μετακίνησή τους θα έπρεπε να τη διασχίσουν για να φτάσουν από την Δύση στην 
Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στις ανατολικές επαρχίες και στους Αγίους Τόπους. Ο 
δρόμος όμως της θάλασσας, ειδικά προς τους Αγίους Τόπους ήταν πιο γρήγορος και άνετος , 88

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχε και κινδύνους. Κίνδυνοι υπήρχαν και στους δύο δρόμους. 
Στους χερσαίους το πρόβλημα ήταν οι επιδρομές των βόριων φύλων, οι πόλεμοι και οι ληστές, 
ενώ στη θάλασσα υπήρχε ο φόβος των πειρατών και της κακοκαιρίας . 
89

Όσο και εάν φαίνονται σήμερα δύσκολα και επικίνδυνα αυτά τα ταξίδια μιας άλλης εποχής, 
διαβάζοντας τα κείμενα των περιηγητών και των γεωγράφων, συνειδητοποιεί κανείς ότι ο σκοπός 
και ο στόχος δεν διαφέρουν πολύ από τους αντίστοιχους σύγχρονους. Αυτό που διαφέρει είναι 
το μέσο, η διάρκεια του ταξιδιού και φυσικά οι χερσαίες οδικές αρτηρίες.  

Επί Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας υπήρχε «τουρισμός», με κορυφαίους προορισμούς  την 90

Ρώμη, την Ελλάδα, την Δήλο, την Σαμοθράκη, την Τροία και την Αίγυπτο. Το ίδιο συνέβαινε και 
στον Μεσαίωνα με μονή διαφορά ότι ο κορυφαίος προορισμός των «τουριστών» (οι οποίοι 
ονομάστηκαν προσκυνητές) ήταν οι Άγιοι Τόποι και οι δρόμοι βέβαια ήταν ότι είχε απομείνει από 
το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.  

Η Εγνατία οδός και οι δρόμοι της Ανατολής συνεχίζουν να εξυπηρετούν εμπόρους και 
προσκυνητές, απλά οι επιλογές μεταξύ θαλασσινού ταξιδιού και χερσαίου αλλάζουν ανάλογα με 
την πολιτική κατάσταση, για παράδειγμα: «Μέχρι να προσηλυτιστεί ο βασιλιάς της Ουγγαρίας 
Στέφανος στον χριστιανισμό το 994, οι προσκυνητές από την δυτική Ευρώπη επέλεγαν το 
θαλάσσιο δρομολόγιο από Ιταλία και Αιγαίο για την Ιερουσαλήμ διότι ήταν επικίνδυνο το 
πέρασμα από την Ουγγαρία λόγω των επιθέσεων από τους ληστές. Με τον εκχριστιανισμό 
της περιοχής, εκδιώχθηκαν οι ληστές και άρχισε η φιλοξενία, το καλωσόρισμα του 
περάσματος των ταξιδιωτών και άνοιξε και ο δρόμος για τις σταυροφορίες, διότι υπήρχε 
δυσκολία στην μεταφορά και τον επισιτισμό των στρατευμάτων στο ταξίδι διά θαλάσσης» .  91

Παρόλη την εμπορική, στρατιωτική και θρησκευτική κίνηση κατά την Βυζαντινή περίοδο, η 
κατασκευή των δρόμων σταμάτησε . Κληρονόμησαν το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής 92

Αυτοκρατορίας, το οποίο με τα χρόνια καταστρεφόταν από τη μη συντήρηση και οι λιθόστρωτοι 
δρόμοι κατέληξαν να γίνουν χωματόδρομοι, με συνέπεια να δυσχεραίνεται η πορεία των 
ταξιδιωτών και των καραβανιών, είτε από την σκόνη , είτε και την λάσπη.  93

 Μπούρας, Χ., ό.π., Β’ τομ., σελ. 11. 85

 Σιμόπουλος, Κ., ό.π., σελ. 28.  86

 Ονομασία της Βαλκανικής χερσονήσου που πήρε το όνομα από την οροσειρά του Αίμου που βρίσκεται στην 87

σημερινή Βουλγαρία. 
 Casson, L., ό.π., σελ. 392. 88

 Σιμόπουλος, Κ., ό.π., τομ. Α’, σελ. 53. 89

 Casson, L., ό.π., σελ. 328. 90

 Σιμόπουλος, Κ., ό.π., τομ. Α’, σελ. 54. 91

 Λούγγης, Τ.Κ., «Παραδείγματα έργων οδοποιίας στο Βυζάντιο», Πρακτικά Συμποσίου «Η Επικοινωνία στο Βυζάντιο», 92

επιμ. Ν.Γ.Μοσχονάς, εκδ. Κ.Β.Μ/Ε.Ι.Ε,Αθήνα 1993. σελ. 37. 
 Σιμόπουλος, Κ., ό.π., τομ. Α’, σελ. 53. 93
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Ο μόνος που έκανε κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες  για την συντήρηση ορισμένων 94

κεντρικών οδικών αρτηριών, κυρίως στο ανατολικό δίκτυο, ήταν ο Ιουστινιανός, του οποίου το 
μεγάλο όνειρο ήταν η αποκατάσταση του παλιού μεγαλείου της Αυτοκρατορίας του Imperium 
Romanum  . 95

Η Εγνατία Οδός παραμένει η βασική αρτηρία επικοινωνίας μεταξύ δυτικού και ανατολικού 
κόσμου καθώς και η μεγάλη στρατηγική οδός του Βυζαντίου μέχρι τουλάχιστον την 
μεσοβυζαντινή περίοδο . Χάνει την σπουδαιότητά της όταν το ενδιαφέρον των εμπορικών 96

συναλλαγών και στρατιωτικών επιχειρήσεων της πρωτεύουσας στρέφονται προς την ενδοχώρα 
των Βαλκανίων και αποκτά μεγαλύτερη σημασία η Βασιλική Οδός  που ένωνε την 97

Κωνσταντινούπολη με την κεντρική Ευρώπη. Η Εγνατία αποκτά πάλι σημασία στους ύστερους 

 Λουγγής, Τ.Κ., ό.π., σελ. 38-39. 94

 Μπούρας, Χ., ό.π., Β’ τομ., σελ. 55. 95

 Σιμόπουλος, Κ., ό.π., τομ. Α’, σελ. 54. 96

 Προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης δεν έχει καμία σχέση με την Βασιλική οδό της ανατολής που κατέληγε στην 97

Μεσοποταμία και περιγράφεται στην ενότητα 2.1, στον Χάρτη_2.01 

Χάρτης_2.09: Χάρτης του οδικού δικτύου στη Βυζαντινή βόρεια χερσόνησο του Αίμου [Υποβ: Μακεδονία 
4000, σελ. 256]
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βυζαντινούς χρόνους όταν αρχίζουν οι εμπορικές συναλλαγές με τα Ιταλικά εμπορικά κέντρα της 
εποχής, την Βενετία και την Γένοβα .  98

Η Βασιλική οδός ήταν πολύ σημαντικός δρόμος μέχρι και τους νεότερους χρόνους, διότι 
περνούσε από πόλεις που ήταν σημαντικά διοικητικά, στρατιωτικά και οικονομικά κέντρα για 
πολλούς αιώνες. Είχε πολλούς παράδρομους που κατέληγαν σε αυτήν και ήταν ουσιαστικά η 
βασική αρτηρία των Βαλκανίων που ένωνε την πρωτεύουσα με όλες τις σημαντικές πόλεις της 
εποχής  [Χάρτης_ 2.09]. 99

Στον Χάρτη_ 2.09 η Βασιλική οδός είναι σημειωμένη με πράσινο χρώμα ενώ η Εγνατία με 
πορτοκαλί. Οι σημαντικές πόλεις από τις οποίες διερχόταν ήταν η Ναϊσσός (Nis, Σερβία), η 
Σερδική (Sofia, Βουλγαρία), η Φιλιππούπολη (Plovdiv, Βουλγαρία), η Αδριανούπολη (Edirne, 
Τουρκία) και κατέληγε βέβαια στην Κωνσταντινούπολη.  

Η Βασιλική οδός εξυπηρετούσε τον διαγώνιο άξονα που ένωνε τις ΒΔ περιοχές με τις ΝΑ. 
Γινόταν χρήση όμως και δύο παραποτάμιων οδών για εμπορικούς και πολεμικούς σκοπούς. Η 
πρώτη παραποτάμια οδός ήταν από την νότια πλευρά του Δούναβη, [κόκκινη γραμμή στο χάρτη 
2.10] και συνέδεε τα λιμάνια του Εύξεινου Πόντου με την ενδοχώρα της χερσονήσου. Την πλεύση 
στον Δούναβη δεν την προτιμούσαν διότι έπρεπε να διακόπτουν το ταξίδι τους και να αλλάζουν 
σκάφη λόγω των σκοπέλων και των πολλών ρηχών σημείων του ποταμού, τα οποία 
εξομαλύνθηκαν τον 19ο αι. ώστε να είναι δυνατή η διέλευση . 100

Η οδός στον άξονα Β-Ν ακολουθούσε τις ανατολικές κοίτες δύο ποταμών, του Μοράβα  101

και του Αξιού και ένωνε τον Δούναβη με το Αιγαίο  [Μπλε γραμμή στον Χάρτη_2.09]. Την 102

λειτουργία και περιγραφή αυτού του συνδυασμού την περιγράφει η Μ.Νυσταζοπούλου-
Πελεκίδου στην ανακοίνωση της για το οδικό δίκτυο της χερσονήσου του Αίμου στους μέσους 
χρόνους ως εξής :  103

«Η ποτάμια γραμμή Μοράβα - Αξιού αποτέλεσε μια από τις κύριες οδούς 
διείσδυσης στις νοτιότερες περιοχές της χερσονήσου του Αίμου από τον Βορρά. 
Χωρίζει κάθετα την χερσόνησο και ενώνει τον Δούναβη με την Ναϊσσό και το Αιγαίο. 
Ο Μοράβας ρέει προς τον βορρά και χύνεται στον Δούναβη διασχίζοντας την 
Σερβία, ενώ ο Αξιός ρέει προς τον νότο και εκβάλλει στο Αιγαίο. Οι πηγές και των 
δύο βρίσκονται στο Κοσσυφοπέδιο , σημείο όπου αναπτύχθηκε εμπορική 
επικοινωνία με τις βορειότερες χώρες. Πολλοί δρόμοι συγκλίνουν στην κεντρική 
διάβαση που ακολουθεί τον ρου των δύο ποταμών και αποτελεί σχεδόν μια ποτάμια 
οδό από τον Δούναβη. Κατά μήκος του άξονα αυτού έχουν βρεθεί ρωμαϊκά και 
βυζαντινά κατάλοιπα καθώς και τούρκικες αγορές που μαρτυρούν το μεγάλο του 
ρόλο στην επικοινωνία των λαών και την οικονομία.»  104

 Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μ., «Το οδικό δίκτυο της χερσονήσου του Αίμου και η σημασία του κατά τους Μέσους 98

Χρόνους (γενικές επισημάνσεις και προτάσεις έρευνας)», στο: Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής από την 
αρχαιότητα στην ενιαία Ευρώπη: ιστορική γεωγραφία, Επιμέλεια: Δημητριάδης, Ε.Π., Λαγόπουλος, Α.Φ., και 
Τσότσος, Γ.Π., Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1998. σελ.156. 

  Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μ., ό.π., σελ. 156. 99

 Mehlan, A., «Οι εμπορικοί δρόμοι στα Βαλκάνια κατά την Τουρκοκρατία» στο: Οικονομική δομή Βαλκανικών χωρών , 100

Εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1979, σελ. 382. 
 Παραπόταμος του Δούναβη που διασχίζει την Σερβία και χύνεται σε αυτόν ανατολικά του Βελιγραδίου 101

 Καραγιαννόπουλος, Ι., στο: Μακεδονία 4000 χρόνια Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 102

1982. σελ. 327. 
 Η απόδοση είναι ελεύθερη και όχι αυτολεξεί. Για αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας με την λέξη “ποτάμια” δεν 103

εννοεί πλωτή αλλά πορεία δίπλα στον ποταμό. 
 Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μ., ό.π., σελ. 157. 104
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Εκτός από τις βασικές οδικές αρτηρίες (Εγνατία, Βασιλική οδός και παραποτάμιοι δρόμοι), 
υπήρχαν και πολλοί τοπικοί και περιφερειακοί δρόμοι που ένωναν μικρότερες πόλεις και 
επαρχίες με το κεντρικό οδικό δίκτυο που οδηγούσε στην πρωτεύουσα.  

Κατά τους Πρωτοβυζαντινούς και Μεσοβυζαντινούς χρόνους η περιοχή της Ηπείρου,  
δέχεται επιδρομές από τον βορρά και από τη δύση  με αποτέλεσμα να αρχίσει να χάνει την 105

σπουδαιότητα και την θέση που είχε στην αρχαιότητα. Η μετάβαση στην Βυζαντινή περίοδο την 
βρίσκει χωρισμένη σε δύο επαρχίες, που είχαν οργανωθεί ήδη από το 305 επί Διοκλητιανού, την 

 Μετά τον 6ο αιώνα εισβάλουν στην ενδοχώρα οι Σλάβοι, Βούλγαροι και Νορμανδοί και τα παράλια μαζί με τα νησιά 105

του Ιονίου δέχονται αραβικές επιδρομές. [πηγή: Ήπειρος 4000 χρόνια ιστορίας, σελ. 184]

Χάρτης_2.10: Οι δρόμοι στην Ήπειρο κατά την Πρωτοβυζαντινή περίοδο 
[πηγή: Ήπειρος 4000, σελ.149]
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Παλαιά Ήπειρο (Επirus Vetus) και την Νέα Ήπειρο (Epirus Nova) (υπάρχει σχετική αναφορά 
και χάρτης στο Κεφάλαιο 1). Οι ανασκαφές και οι έρευνες που έχουν γίνει, δείχνουν ότι τα 
Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά ερείπια των πόλεων και μνημείων στην Ήπειρο ταυτίζονται με 
τις θέσεις αυτών της ελληνορωμαϊκής εποχής, οπότε οι αρχαιολόγοι και ιστορικοί υποθέτουν  106

ότι και οι βασικές αρτηρίες του οδικού δικτύου έχουν παραμείνει οι ίδιες . Βασίζουν τις 107

περιγραφές των δρόμων στην ύπαρξη των οικισμών και υπολειμμάτων τους που έχουν έρθει στο 
φως με τις ανασκαφές. Σύμφωνα με τις λίγες πληροφορίες που υπάρχουν η πιο τεκμηριωμένη 
υπόθεση για τους δρόμους στην Ήπειρο κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο απεικονίζεται στον 
Χάρτη_2.10 

Παρατηρείται ότι ο παραλιακός δρόμος (κόκκινη γραμμή στο Χάρτη_2.10 και φυσικά η 
Εγνατία με τους παράδρομους (πορτοκαλί γραμμή) ταυτίζονται με το οδικό δίκτυο της 
αρχαιότητας. Η πράσινη γραμμή υποδηλώνει δρόμους των οποίων η ύπαρξη προκύπτει από τα 
ανασκαφικά ευρήματα και τα μνημεία που έχουν σωθεί σε αυτά σημεία . Σε ορισμένα 108

υπάρχουν σήμερα πόλεις ή χωριά.  
Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τα περάσματα της Πίνδου 

όπως υπήρχαν επί ελληνορωμαϊκής εποχής. Η επαρχία της Ηπείρου κατά τα πρωτοβυζαντινά 
και μεσοβυζαντινά χρόνια ήταν μια ακριτική και παραμελημένη επαρχία του Βυζαντίου  η οποία 109

όπως έχει ήδη αναφερθεί, είχε δεχθεί και πολλές επιδρομές. Αποκτά και πάλι σημασία το 1204 
με την ίδρυση του Δεσποτάτου της Ηπείρου, την αναβίωση των εμπορικών σχέσεων με την 
Βενετία και γενικότερα μια μικρή άνθηση του πολιτιστικού και πνευματικού τομέα.  

Με το εμπόριο στα χέρια των Βενετών  αναβιώνουν πάλι τα λιμάνια, αλλά δεν 110

απαντώνται αναφορές και περιγραφές για νέους ή επισκευές παλιών χερσαίων δρόμων.  
Είναι αξιοσημείωτο να παρατηρήσει κανείς στους ιστορικούς χάρτες που απεικονίζουν 

τους δρόμους του εμπορίου στο Βυζάντιο και την μεσαιωνική Ευρώπη, ότι δεν είναι σημειωμένη 
ούτε η Εγνατία ούτε οι δρόμοι μέσα στην Ελλάδα, πόσο δε μάλλον, οι δρόμοι της Ηπείρου 
[Χάρτης_ 2.11]. 

 Υποθέτουν, διότι απουσιάζουν αρχαιολογικά ευρήματα για τα οδοστρώματα.106

 Χρυσός, Ε., «Πρωτοβυζαντινή περίοδος» στο: Ήπειρος 4000 χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και πολιτισμού, Συλλογικός 107

τόμος, Εκδοτική Αθηνών ΑΕ, Αθήνα 1997. σελ. 151. 
 Χρυσός, Ε., «Πρωτοβυζαντινή περίοδος» στο: Ήπειρος 4000, σελ. 151-156. 108

 Σακελλαρίου, Μ.Β, «Εισαγωγή» στο: ό.π., σελ. 10.109

 Nicol, D.,«Υστεροβυζαντινή περίοδος» στο: Ήπειρος 4000, σελ. 220. 110
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2.4.2 Από το 1204 έως το 1431 
Από την ίδρυση του Δεσποτάτου το 1204, η Ήπειρος θεωρείται μια ανεξάρτητη Βυζαντινή 

επαρχία, η οποία κατάφερε να μείνει εκτός του ελέγχου και της επιρροής των Φράγκων και των 
Ιταλών Σταυροφόρων . Είχε όμως, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, συνεργασίες και 111

συγκρούσεις με κράτη της Δύσης, για την εγκατάσταση κέντρων εμπορίου στα εδάφη και τα 
λιμάνια της, φέρνοντάς την με αυτό τον τρόπο σε επαφή με τα μεγάλα εμπορικά κέντρα της 
τότε διεθνούς αγοράς . Το γεγονός αυτό σήμαινε ότι τα λιμάνια της και οι χερσαίοι δρόμοι, η 112

παλιά Εγνατία και οι διακλαδώσεις της που εισχωρούσαν στην Νότια Ήπειρο εξυπηρετούσαν τις 
εμπορικές αρτηρίες της εποχής, συνδέοντας για ακόμα μια φορά την Δύση με την Ανατολή.  

Οι Βενετοί είχαν το μονοπώλιο του εμπορίου στην Ήπειρο  και τα νησιά, μέσω διαφόρων 113

συμφωνιών που έκλειναν με τους Ηπειρώτες και τον εκάστοτε Βυζαντινό αυτοκράτορα. Τους 

 Nicol, D., ό.π., σελ. 198. 111

 Βρανούσης, Λ., «Το Δεσποτάτο της Ηπείρου: ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας μας θέμα διεθνούς 112

συνεδρίου» , Ανάτυπο από το περιοδικό Νέα Εστία, τ.128, τχ. 1519, 15 Οκτωβρίου 1990, σελ. 1371.
 Nicol, D., ό.π., σελ.220. 113

Χάρτης_2.11: Χάρτης με τους θαλάσσιους και χερσαίους δρόμους του εμπορίου κατά τους Μεσαιωνικούς 
χρόνους. [πηγή:Shepherd,1911 p.98-99]
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ήταν αρκετό για την διεξαγωγή των εμπορικών τους δραστηριοτήτων να έχουν τον έλεγχο των 
λιμανιών και να μην ασχολούνται με κατακτήσεις στην ενδοχώρα, τις διαβάσεις της οποίας 
κρατούσαν ανοικτές, με το αζημίωτο βέβαια, οι τοπάρχες και μικροί ηγεμόνες της Ηπείρου, της 
Μακεδονίας και γενικά του Βαλκανικού χώρου . 114

Από την αλληλογραφία και τα κείμενα των συμφωνιών της εποχής, έρχονται στο φως οι 
πληροφορίες για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων, έχουν βρεθεί και 
«παράπονα» της Βενετίας για τους Ηπειρώτες ότι παραβίαζαν το ναυτικό δίκαιο και έκαναν 
πειρατείες .  115

Το Δεσποτάτο της Ηπείρου εκτεινόταν από το Δυρράχιο μέχρι την Ναύπακτο, 
αξιοποιώντας τους χερσαίους δρόμους και τις θαλάσσιες αρτηρίες από τα παράλια της 
Αδριατικής μέχρι τον Εύξεινο Πόντο και από την Αιτωλοακαρνανία μέχρι την Δούναβη  [Χάρτης_ 116

2.12]. 
Οι Ηπειρώτες, στην προσπάθεια να κρατήσουν την εδαφική τους ακεραιότητα και την 

αυτοδυναμία τους επισύναπταν διάφορες συμφωνίες  με τους Ιταλούς, γεγονός που 117

 Βρανούσης, Λ., ό.π., σελ. 1371. 114

 Nicol, D., ό.π., σελ.221. 115

 Βρανούσης, Λ., ό.π., σελ. 1372. 116

 Ακόμα και με γάμους μεταξύ ηγεμόνων της Ηπείρου και βασιλιάδων της Ιταλίας [πηγή: Nicol, D., ό.π., σελ.206]. 117

Χάρτης_2.12: Χάρτης με τα εδάφη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1265. [πηγή:Shepherd,1911, p.89]
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ανησυχούσε την αυτοκρατορία, η οποία φοβούμενη ότι θα χάσει την ακριτική ανεξάρτητη 
επαρχία, προσέφερε ευρύτατα προνόμια με αντάλλαγμα την παραμονή της Ηπείρου στο 
Βυζάντιο. Τα πρώτα  αυτά προνόμια παραχωρήθηκαν με το Χρυσόβουλο του Ανδρόνικου Β’ 118

Παλαιολόγου το 1319 , το οποίο περιείχε τις εδαφικές δικαιοδοσίες της πόλης των Ιωαννίνων 119

και της εκκλησίας και όπου για πρώτη φορά υπάρχει γραπτή αναφορά χωριών στη περιοχή του 
Ζαγορίου.  

Χωριά του Ζαγορίου αναφέρονται και σε μεταγενέστερες πήγες του 14ου και 15ου αι. οι 
οποίες μας πληροφορούν, ότι υπήρχε στο Δεσποτάτο  στρατός από το Ζαγόρι με υπολογίσιμη 120

δύναμη.  
Δυστυχώς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες (Χρονικό των Ιωαννίνων  και Χρονικό των 121

Τόκκων ) για την ύπαρξη οικισμών και οχυρών Βυζαντινών θέσεων στην περιοχή του Ζαγορίου, 122

δεν υπάρχει αναφορά σχετική με το οδικό δίκτυο. Δημιουργείται το ερώτημα για το ποιοι δρόμοι 
οδηγούσαν σε αυτά τα χωριά, ώστε να περνάει στρατός και για το αν ήταν σε χρήση ότι είχε 
απομείνει από το Ρωμαϊκό οδικό δίκτυο. Εάν είχαν κατασκευαστεί νέοι δρόμοι, το πιθανότερο 
είναι να υπήρχε σχετική αναφορά σε κάποια μεσαιωνική πηγή.  

Παρ’όλη την έλλειψη πληροφοριών, πιστεύεται ότι υπήρχαν δρόμοι κατά την περίοδο αυτή. 
Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι οι Ρωμαίοι διέσχιζαν την Πίνδο με στρατιές ενώ κατά τα 
μεσαιωνικά χρόνια οι Ηπειρώτες είχαν τον έλεγχο των εμπορικών περασμάτων. Η ύπαρξη των 
δρόμων στηρίζεται ακόμα στο γεγονός ότι υπήρχαν οικισμοί οι οποίοι θα έπρεπε να συνδέονται 
οδικώς. 

Υπάρχει μια μικρή αλλά «παραπλανητική» αναφορά, στην δημώδη  έκδοση του Χρονικού 123

των Ιωαννίνων, σχετικά με την διαδρομή Κωνσταντινούπολης - Μετσόβου - Ιωαννίνων, η οποία 
δεν θα γινόταν αντιληπτή εάν δεν διαβαζόταν σε αντιπαράθεση το παλιό με το νέο κείμενο ή εάν 
δεν διαβαστούν οι σχετικές σημειώσεις του Λ. Βρανούση. 

Υπάρχουν δύο εκδοχές του κειμένου του Χρονικού των Ιωαννίνων. Το αυθεντικό κείμενο, 
σε αρχαΐζουσα γλώσσα που ήταν στα περιεχόμενα παλαιού χειρόγραφου κώδικα, αποδεδειγμένα 
γραμμένου προ του 1442 (και περιγράφει γεγονότα του 14ου αι.) και το δημώδες κείμενο 
γραμμένο κάποια στιγμή μετά (όχι πολύ μακρινή από το πρωτότυπο), αλλά με πολλές 
παρερμηνείες, λάθη και πρόσθετες περιγραφές οι οποίες δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο 
κείμενο . Στην παράγραφο 3 του κειμένου ο συγγραφέας του δημώδους κειμένου γράφει: 124

 Ακολούθησαν και άλλα στα οποία γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο της ιστορικής εξέλιξης των οικισμών στο Ζαγόρι. 118

 Nicol, D., ό.π., σελ.206. 119

 Κορδώσης, Σ., «Πάπιγκο και Ζαγόρια στην ύστερη Βυζαντινή περίοδο: και ο ρόλος τους στον αγώνα του 120

Δεσποτάτου των Ιωαννίνων κατά Αλβανών και Οθωμανών», εκδ. Ποιότητα, 2014, σελ. 7 
 Το Χρονικό των Ιωαννίνων είναι ένα από τα λίγα μεσαιωνικά χρονογραφήματα του β’ μισού του 14ου αιώνα το 121

οποίο δίνει πρωτογενείς πληροφορίες για τα γεγονότα της εποχής. Έχει μελετηθεί από λόγιους και ιστορικούς του 
19ου, αλλά η σχετική μελέτη και οι δημοσιεύσεις του Λ.Βρανούση, μας δίνουν τις πιο τεκμηριωμένες και άρτιες 
αναλύσεις και επεξηγήσεις σχετικά με το περιεχόμενό του. [Βρανούσης, Λ., Χρονικά της Μεσαιωνικής και 
Τουρκοκρατούμενης Ηπείρου: εκδόσεις και χειρόγραφα, εκδ. Ε.Η.Μ., Ιωάννινα 1962. και του ιδίου, «Το Χρονικόν των 
Ιωαννίνων κατ’ανέκδοτον δημώδη επιτομήν», Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου, 12 (1962), Αθήναι 1965, σελ. 
57-115.]

 Χρονικό που περιγράφει την ιστορία του οίκου των Τόκκων, που διετέλεσαν Δεσπότες της Ηπείρου από το 1411 122

έως το 1479 και έλαβαν τον τίτλο από απόν Μανουήλ Β’ Παλαιολόγο 
 Η Δημοτική έκδοση, δηλ. γραμμένο στη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τον λαό και όχι από τους λόγιους. 123

 Βρανούσης, Λ.,«Το Χρονικόν των Ιωαννίνων κατ’ανέκδοτον δημώδη επιτομήν», Ακαδημία Αθηνών, Επετηρίς του 124

Μεσαιωνικού Αρχείου, 12 (1962), Αθήναι 1965, σελ.58. 
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«…Ύστερον ήλθε από την Κωνσταντινούπολη Νικηφόρος ο αδελφός της Θωμαΐδος, 
περνώντας τον Πίνδον, ήγουν του Μετζόβου το βουνί, και εξουσίασε την Βλαχίαν,..»  125

Αυτή η πρόταση με αναφορά στην Πίνδο και στο Μέτσοβο δεν υπάρχει στο αυθεντικό 
κείμενο και αναφέρει στις σημειώσεις του ο Λ.Βρανούσης, ότι το έκανε ο συγγραφέας για να 
καταστήσει πιο παραστατική την αφήγησή του .  126

Μπορεί η αυθαίρετη αυτή προσθήκη του συγγραφέα να παραπλανά ως προς τις 
πληροφορίες που δίνει το πρώτο κείμενο, αλλά και πάλι είναι μια απόδειξη για την χρήση του 
περάσματος την εποχή εκείνη.  

2.5. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
Ο 14ος και ο 15ος αιώνας ήταν μια δύσκολη περίοδος για την Βαλκανική Χερσόνησο.  Στα 

εδάφη της μαίνονταν εμφύλιοι πόλεμοι, καθώς εκεί ζούσαν λαοί διαφορετικών κοινωνιών και 
θρησκειών καταπιεσμένοι και έτοιμοι να εξεγερθούν ενάντια στους μεγάλους γαιοκτήμονες . Η 127

Βυζαντινή αυτοκρατορία δεν είχε πια τον έλεγχο και σιγά σιγά καταλύθηκε από την σταδιακή 
προώθηση των Οθωμανών στα εδάφη της. Το 1430 κατακτήθηκαν η Θεσσαλονίκη και τα 
Γιάννενα και το 1460 με την κατάκτηση της Πελοποννήσου περιήλθε όλη η Ελλάδα στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία. Πριν όμως κατακτηθεί ο νότος, οι Οθωμανοί είχαν κατακτήσει τις 
ανατολικές πόλεις και είχαν φτάσει μέχρι το Δούναβη, έχοντας υπό τον έλεγχό τους τις ποτάμιες 
και χερσαίες οδικές αρτηρίες της Βαλκανικής .  128

Οι πόλεις «κλειδιά» της Βαλκανικής, όπως το Βιδίνι και η Νικόπολη πάνω στο Δούναβη, τα 
Σκόπια, η Σόφια η Φιλιππούπολη και η Αδριανούπολη  είχαν κατακτηθεί 70 περίπου χρόνια 129

πριν την Κωνσταντινούπολη.  
Υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με τις επιπτώσεις της εισβολής των Οθωμανών στα 

Βαλκάνια και σύμφωνα με τον Τοντόροφ «…η έλλειψη επαρκών στοιχείων είχε ως 
αποτέλεσμα να θεωρηθούν ότι ισχύουν για ολόκληρη την περίοδο της οθωμανικής 
κυριαρχίας, γνωστά γεγονότα που αναφέρονται στον καταστρεπτικό χαρακτήρα της 
οθωμανικής εισβολής, τον εποικισμό και την φυγή του ντόπιου πληθυσμού»    130

Πολλοί Έλληνες κατέφυγαν σε πόλεις που είχαν ειδικά προνόμια, όπως η Θεσσαλονίκη και 
τα Ιωάννινα, όπου υπήρχε ασφάλεια . Η κατάκτηση όμως από τους Οθωμανούς, στις περιοχές 131

που κυριαρχούσαν οι μεγάλοι γαιοκτήμονες, σύμφωνα με τον Braudel  ήταν για τους φτωχούς 132

χωρικούς κάτι σαν «απελευθέρωση», μετά την σκληρή διοίκηση και εκμετάλλευση που είχαν 
υποστεί.  

 ό.π., σελ.75. 125

 ό.π., σελ. 106. 126

 Braudel, F., Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φίλιππου Β’ της Ισπανίας, τομ.Β: Συλλογικά 127

πεπρωμένα, μτφρ. Κ.Μιτσοτάκη, α΄ανατύπωση, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002, σελ. 355.
  στο ίδιο, σελ. 358. 128

 Η Αδριανούπολη ήταν η έδρα του Σουλτάνου πριν την Κωνσταντινούπολη. Οι απόψεις των ιστορικών που 129

μελέτησαν τις οθωμανικές πηγές, διίστανται για την ημερομηνία κατάκτησής της και έχει γίνει η παραδοχή ότι η 
πόλη πέρασε στους Οθωμανούς την δεκαετία του 1370 [πηγή: Κοτζαγεώργης, Φ., ό.π., σελ. 54]

 Τοντόροφ, Ν., ό.π., σελ. 42. 130

 Τοντόροφ, Ν., ό.π., σελ. 41. 131

  Braudel, F., ό.π., σελ. 355. 132
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Οι τελευταίες κατακτήσεις ολοκληρώθηκαν τον 16ο αιώνα με την ενσωμάτωση του 
Βελιγραδίου στην αυτοκρατορία το 1521 και της Βούδας (σημ. Βουδαπέστη) το 1541 . Στον  133

ιστορικό χάρτη του Shepherd [Χάρτης_2.13] απεικονίζονται τα όρια της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας από το 1482 έως το 1683. 

Σε όλη αυτή την αναδιάρθρωση που προέκυψε στη Χερσόνησο από την Οθωμανική 
κατάκτηση (μετακινήσεις πληθυσμών, δημιουργία νέων πόλεων κλπ), ο πιο πολυσύχναστος 
χερσαίος δρόμος παρέμεινε αυτός που συνέδεε την Κωνσταντινούπολη με τα ηπειρωτικά 
Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, δηλ. η Via Militaris των Ρωμαίων, ή αλλιώς η Βασιλική οδός 
των Βυζαντινών. Σημειώνεται ότι ο N.Todorof  τον ονομάζει Δρόμο της Κωνσταντινούπολης 134

ενώ ο A.Mehlan  τον αναφέρει ως Δρόμο της Θράκης.  135

Σκοπός της ακμάζουσας Οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν να ελέγξει και να γίνει το 
κέντρο του εμπορίου στην Μεσόγειο με πρωτεύουσα πάντα την Κωνσταντινούπολη. Η Ανατολή 
έπρεπε πάλι να συνδεθεί με τη Δύση. Για να λειτουργήσει ο μηχανισμός του εισαγωγικού και 

 Τοντόροφ, Ν., ό.π., σελ. 49. 133

 στο ίδιο, σελ. 65. 134

 Mehlan, A., «Οι εμπορικοί δρόμοι στα Βαλκάνια κατά την Τουρκοκρατία» στο: Οικονομική δομή Βαλκανικών χωρών , 135

Εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1979, σελ. 375. 

Χάρτης 2.13: Η Οθωμανική αυτοκρατορία 1481-1683  [πηγή:Shepherd,1911, p.124]



κεφάλαιο 02_ιστορική εξέλιξη δρόμων 43

εξαγωγικού εμπορίου, βασική προϋπόθεση ήταν η βελτίωση των οδικών αρτηριών, που στο 
παρελθόν εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των πολεμικών μετακινήσεων . Έτσι, οι οδικές αυτές 136

αρτηρίες μετατρέπονται σε εμπορικούς δρόμους, ενώνοντας τις πόλεις και τα λιμάνια μεταξύ 
τους αλλά και με την πρωτεύουσα. Επίσης, μέρος της πολιτικής της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
ήταν ο αστικός εξοικισμός , που είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση νέων πόλεων κατά τους 137

πρώτους δύο αιώνες και την υποβάθμιση ορισμένων υφισταμένων. 
Για να είναι πάλι προσπελάσιμοι οι δρόμοι από τα εμπορικά καραβάνια και τους ταξιδιώτες 

δυο πράγματα έπρεπε να γίνουν: να βελτιωθούν από τεχνικής άποψης και να σταματήσουν οι 
επιθέσεις των ληστών. Έδειξαν ενδιαφέρον μόνο για την επιδιόρθωση των κεντρικών αρτηριών 
και όχι όλου του οδικού δικτύου . Με τα τεχνικά βελτιωτικά έργα ασχολήθηκαν ο Μωάμεθ 138

Β’ (1451-1481), ο Σελίμ Α’ (1512-1519) και ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής (1519 - 1566), ο 
οποίος είχε αναθέσει την επίβλεψη των έργων στον αρχιτέκτονα Σινάν . Παράλληλα 139

θεσμοθετήθηκε ειδική νομοθεσία για την προστασία των μετακινούμενων με αστυνομικές 
διατάξεις και κανόνες, ακόμα και για τη φροντίδα των υποζυγίων . Όλη αυτή η μέριμνα για το 140

οδικό δίκτυο κράτησε μέχρι τον 17ο αιώνα που άρχισε σταδιακά να καταρρέει η κεντρική 
εξουσία.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο πιο πολυσύχναστος δρόμος ήταν αυτός που συνέδεε την 
Κωνσταντινούπολη με τα κεντρικά Βαλκάνια, ο οποίος στο διάστημα μεταξύ του 15ου και 17ου 
αι. ήταν από τους πιο σημαντικούς της νοτιοανατολικής Ευρώπης . Γι’ αυτό το λόγο υπήρχε 141

ιδιαίτερη φροντίδα για τους σταθμούς, τα καραβαν-σεράϊ, τις γέφυρες και το οδόστρωμα, ειδικά 
όποτε έπρεπε να διαβεί στρατός ή κάποιος σημαντικός Τούρκος αξιωματούχος.  

Μέχρι και τον 18ο αι. η εμπορική κίνηση στα Βαλκάνια ήταν σε ανάπτυξη , με την 142

συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών κρατών . Σχεδόν όλοι οι λαοί που ζούσαν στην χερσόνησο 143

συμμετείχαν ποικιλοτρόπως στην εξέλιξή της.  
Ο T.Stoianovich στο άρθρο του για τον «Κατακτητή Ορθόδοξο Βαλκάνιο έμπορο» εξηγεί 

ότι, η ανάπτυξη των Βαλκανικών πόλεων προώθησε την εξάπλωση του εμπορίου και ότι οι 
εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των χωρών της Ευρώπης ήταν 
πια αναγκαίες διότι:  

Λόγω της ανάπτυξης της βιομηχανίας στην Δ. Ευρώπη υπήρχε ζήτηση για τα προϊόντα της 
αγροτικής παραγωγής από τα Βαλκάνια, όπως σιτηρά, προβιές, βοοειδή, κρέας, λάδι κερί, 
μετάξι, μαλλί, βαμβάκι, καπνά και ξυλεία. 

 Stoianovich, T., «Ο κατακτητής ορθόδοξος Βαλκάνιος έμπορος» στο: Οικονομική δομή Βαλκανικών χωρών , Εκδ. 136

Μέλισσα, Αθήνα 1979, σελ. 293. 
 Εξηγεί ο Stoianovich στο άρθρο του για τον Βαλκάνιο έμπορο, ότι ο εξοικισμός που ξεκίνησε στην 137

Κωνσταντινούπολη επεκτάθηκε μετά και στο εσωτερικό το Βαλκανίων ιδρύοντας νέες πόλεις και  προκάλεσε την 
ανάπτυξη της τάξης του Βαλκάνιου έμπορου. [πηγή: Stoianovich, T., ό.π., σελ. 291]

 Mehlan, A., ό.π., σελ. 385. 138

 Σινάν ή Μιμάρ Σινάν ή Μιμάρ Κότσα Σινάν (Ο Μεγάλος Αρχιτέκτονας Σινάν) [1490 - 1588]. Ο διασημότερος 139

αρχιτέκτονας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ο οποίος κατασκεύασε 79 τζαμιά, 34 παλάτια, 33 λουτρά, 19 
τάφους, 55 σχολεία, 16 πτωχοκομεία, 7 μεντρεσέδες, 12 καραβαν-σεράι, σιντριβάνια, υδραγωγεία, γέφυρες και 
νοσοκομεία. Τα διασημότερα έργα του είναι το τέμενος του Σουλειμάν του Μεγαλοπρεπούς και του Σεχσαντέ στην 
Κωνσταντινούπολη, καθώς και το τέμενος του Σελίμ στην Αδριανούπολη. [πηγή: Encyclopedia Britannica. ‘Sinan | 
Ottoman Architect’. Ημερομηνία πρόσβασης 12/05/2020. https://www.britannica.com/biography/Sinan.]

 Mehlan, A., ό.π., σελ. 386 και σημ. 313 στη σελ. 406. 140

 Τοντόροφ, Ν., ό.π., σελ. 66. 141

 Stoianovich, T., ό.π., σελ. 289 142

 Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Ρωσία [στο ίδιο]143
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Επειδή η ανάπτυξη της εκβιομηχάνισης στην Οθωμανική αυτοκρατορία εμποδίστηκε από 
τους δυτικούς, οι Βαλκάνιοι είχαν ανάγκη από ευρωπαϊκά βιομηχανικά είδη όπως ζάχαρη, καφέ, 
νήματα, ακριβά ρωσικά γουναρικά, υαλικά και είδη σιδηρουργίας.  

Ένας άλλος πολύ σοβαρός παράγοντας ανάπτυξης των Βαλκάνιων έμπορων ήταν, ότι οι 
έμποροι της Δύσης μη γνωρίζοντας την γλώσσα και τις συνήθειες του τόπου  είχαν δυσκολίες 144

στις συναλλαγές, οπότε εξαρτιόντουσαν από τους Εβραίους μεσίτες και τους Έλληνες, Βλάχους 
και Σέρβους καραγωγείς για να μεταφέρουν τα προϊόντα τους.   

Υπάρχει πια στα Βαλκάνια ένα συνεχές ρεύμα εμπόρων και σε πολλές πόλεις 
διοργανώνονται εμποροπανηγύρεις για την πώληση και προώθηση των προϊόντων, ενώ ήδη από 
τον 16ο αι. πολλοί Έλληνες έχουν  εγκατασταθεί σε πολλές πόλεις   της Χερσονήσου.  145

Για την μετακίνηση όλων αυτών των αγαθών υπήρχαν οι βασικές συγκοινωνιακές αρτηρίες 
με πολλούς μικρότερους δρόμους που τις τροφοδοτούσαν από μικρότερα κέντρα. Εκτός του 
δρόμου της Κωνσταντινούπολης ή Θράκης, στον οποίο έχει γίνει αναφορά, υπήρχαν και δύο 
μεγάλες κάθετες αρτηρίες στον άξονα Β-Ν που ένωναν την Μολδαβία και την Βλαχία  με την 146

Κωνσταντινούπολη. Με την εξέλιξη όμως της Θεσσαλονίκης ως το δεύτερο μεγάλο εμπορικό 
κέντρο μετά την Κωνσταντινούπολη, όλα τα προϊόντα από και προς την κεντρική Ευρώπη 
κατέληγαν σε αυτές τις δύο πόλεις , δημιουργώντας τρεις σημαντικούς δρόμους που συνέδεαν 147

την Θεσσαλονίκη με το Βελιγράδι, την Βιέννη και την Τεργέστη ως τελικούς προορισμούς. 
Οι δύο πρώτοι ακολουθούσαν την ίδια πορεία μέχρι την Σερδική (Σοφία) και μετά ο ένας 

έφτανε στο Βελιγράδι μέσω Ναΐσσού (Νις) [πράσινη γραμμή στο Χάρτη_2.14] ο άλλος 
ακολουθούσε πιο βόρεια πορεία προς το Βιδίνι, [κόκκινη γραμμή στο Χάρτη_2.14] περνούσε τα 
σύνορα με την Αυστρία στην Οροβά, συνέχιζε προς Τεμεσβάρ, Πέστη, Ρααμπ και κατέληγε 
στην Βιέννη. Υπήρχε και μια διακλάδωσή μετά το Βιδίνι, που οδηγούσε προς Βλαχία και 
Μολδαβία .  148

Ο τρίτος δρόμος ήταν δύσκολος και ορεινός μέσω της Βοσνίας και δεν τον 
προτιμούσαν . Ακολουθούσε την πορεία μέσω των Σκοπίων, Σεράγεβου, Λουμπλιάνας με 149

τελικό προορισμό την Τεργέστη  [κίτρινη γραμμή στο Χάρτη_2.14]. 150

Επίσης, πολλά καραβάνια με εμπορεύματα ξεκινούσαν από τη Σιάτιστα και την 
Καστοριά για να φτάσουν στο Βελιγράδι από τον παραποτάμιο δρόμο Αξιού-Μοράβα και στην 
συνέχεια πέρναγαν τα σύνορα της αυτοκρατορίας από τον ποταμό Σάβα και το χωριό Ζέμουν  151

(Σεμλίνο) για να φτάσουν στην Βουδαπέστη ή την Βιέννη [μπλέ γραμμή στο Χάρτη_2.14].  
Πλησιάζοντας προς τον 19ο αιώνα, το τελικό αποτέλεσμα της σταδιακής εξέλιξης και 

ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών στον Βαλκανικό χώρο ήταν, η δημιουργία και μετατροπή 
πολλών πόλεων σε εμπορικά ή διαμετακομιστικά κέντρα, καθώς και η διαμόρφωση ενός οδικού 
δικτύου ικανού να καλύψει τις απαραίτητες ανάγκες. Η απόφαση για το ποιος δρόμος θα 
επιλεγεί για το εμπορικό ταξίδι εξαρτιόταν από την ευκολία της διαδρομής, την εποχή, το κόστος 

 στο ίδιο σελ. 301.  144

 Ι.Ε.Ε., τομ. Ι., σελ. 172. 145

 Σημερινή Ρουμανία146

 Mehlan, A., ό.π., σελ. 375. 147

 Πανάγου, Κ.Ν., ,Η χερσαία διακίνηση βαμβακιού από την Μακεδονία στην Ευρώπη κατά τον 18ο και 19ο αιώνα», 148

στο: Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής, πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου Ιστορικής Γεωγραφίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 
25-27 Σεπτ. 1995, σελ. 201 - 212. 

 Ι.Ε.Ε., τομ. Ι., σελ. 172. 149

 Πανάγου, Κ.Ν., ό.π., σελ. 206. 150

 Στα τέλη του 16ου ήταν ένα μικρό χωριό το οποίο εξελίχθηκε σε μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο. [πηγή: ΙΕΕ τομ. Ι, 151

σελ. 172]
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και βέβαια τις πολεμικές συγκρούσεις στα σύνορα της αυτοκρατορίας.  Για παράδειγμα όποτε 
εμποδιζόταν η ομαλή κίνηση μέσω Βιδινίου και Βελιγραδίου λόγω συγκρούσεων, επέλεγαν τον 
δύσβατο δρόμο μέσω Βοσνίας για την μεταφορά των προϊόντων .  152

Σχεδόν όλοι οι οικισμοί στα Βαλκάνια, είτε προϋπήρχαν της Οθωμανικής κατάκτησης είτε 
δημιουργήθηκαν, μετά έγιναν αγορές . Δεν αποτέλεσαν εξαίρεση οι Ελληνικές πόλεις, ιδίως 153

αυτές της Ηπείρου, καθώς οι Ηπειρώτες διέπρεψαν ως έμποροι, διαμετακομιστές, αγωγιάτες, 
ιδιοκτήτες χανιών, οδοφύλακες και γενικά στα επαγγέλματα που είχαν σχέση με την μετακίνηση.   

Μια πιο αναλυτική εικόνα για την σύνδεση πόλεων και οικισμών φαίνεται στον επόμενο 
Χάρτη_2.15 ο οποίος έχει σχεδιαστεί με τις λεπτομερείς περιγραφές των δρόμων και των 
στάσεων σύμφωνα με το άρθρο του A. Melan για τους εμπορικούς δρόμους στα Βαλκάνια.  

 Πανάγου, Κ.Ν., ό.π., σελ. 207. 152

 Mehlan, A., ό.π., σελ. 373. 153

Χάρτης_2.14: Δρόμοι εμπορίου από τον Ελλαδικό χώρο [Υποβ: Μακεδονία 4000, σελ. 256]
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2.6. Οι χάρτες και οι περιοχές μελέτης 
Στην πορεία της έρευνας σχετικά με το οδικό δίκτυο και τις εμπορικές, κατά κανόνα 

μετακινήσεις στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Ηπείρου, προέκυψαν τρεις βασικές 
γεωγραφικές κλίμακες, πάνω στις οποίες βασίστηκαν και οι περισσότεροι χάρτες της διατριβής.  

Οι τρεις αυτές βασικές κλίμακες χαρτών διαχωρίζονται ως προς το μέγεθος τους (από την 
μικρότερη προς την μεγαλύτερη), αλλά και ως προς τις περιοχές που περιλαμβάνουν, (από τις 
περιοχές 1 προς την 3 όπως είναι σημειωμένες στον Χάρτη_2.16], οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί, 
λόγω της προτίμησης που είχαν για αυτές οι μετακινούμενοι από την Ήπειρο προς τα Βαλκάνια 
και την Κεντρική Ευρώπη .  154

(Διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με την τοπογραφική και χαρτογραφική ορολογία και όχι μόνο, 
μικρότερη κλίμακα θεωρείται, η κλίμακα του χάρτη στον οποίο απεικονίζεται μεγαλύτερη έκταση 
γης. Για παράδειγμα, η κλίμακα 1:100.000 είναι μικρότερη από την κλίμακα 1:20.000 και 
μεγαλύτερη από την 1:500.000. ) 155

Οι χάρτες της μικρής κλίμακας [περιοχή 1 στον Χάρτη_2.16] περιλαμβάνουν την περιοχή του 
Νότιου Βαλκανικού χώρου, με βόρειο όριο τον Δούναβη. Επόμενη περιοχή είναι αυτή της 
Ηπείρου [περιοχή 2 στον Χάρτη_2.16], των γεωγραφικών ορίων του 19ου αιώνα (δηλ. η σημερινή 
Νότια Αλβανία και η Ήπειρος) με βόρειο όριο στο ύψος του Δυρραχίου και στη συνέχεια η 
περιοχή του Ζαγορίου [περιοχή 3 στον Χάρτη_2.16],τα όρια της οποίας δεν έχουν ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις από τα σημερινά, λόγω και της γεωμορφολογίας που δεν επιτρέπει πολλές 
αλλαγές. Σημειώνεται ότι σε επόμενο κεφάλαιο στο οποίο θα παρουσιαστεί το οδικό δικτύου του 
Ζαγορίου, θα υπάρξει και μια ακόμα κλίμακα χαρτών στην οποία θα παρουσιάζονται με 
λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά μικρότερων σε απόσταση διαδρομών μεταξύ των χωριών.  

 Το συμπέρασμα αυτό έχει προκύψει μετά από σημείωση του Καθ. Δ.Καρύδη και συζήτηση πάνω στο θέμα.154

 Νάκος, Β., Στοιχεία αναλυτικής χαρτογραφίας, εκδ.Παπαζήση, Αθήνα 2021. Σελ. 320-321-322155

Χάρτης_2.15: Συνδέσεις εμπορικών πόλεων στην Ν.Βαλκανική  [Υπόβαθρο: GoogleMaps]
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Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός έχει γίνει λόγω του αντικειμένου μελέτης και είναι προφανές 
ότι αντίστοιχα, υπάρχουν άλλες ομάδες με κλίμακες άλλων οδικών δικτύων, όπως του Μoριά, 
της Μακεδονίας και άλλων περιοχών των Βαλκανίων. 

Μια σχηματική απόδοση του διαχωρισμού των τριών βασικών γεωγραφικών κλιμάκων, 
απεικονίζεται στον Χάρτη_2.16. 

Χάρτης_2.16: Οι τρεις βασικές γεωγραφικές κλίμακες εργασίας  [Υπόβαθρο: GoogleMaps]





Κεφάλαιο 3 - Το οδικό δίκτυο της Ηπείρου [18ος - 19ος αι.]  

3.1. Γενική περιγραφή των σημαντικών αστικών εμπορικών κέντρων 
Οι πόλεις της Ηπείρου κατακτήθηκαν σταδιακά από τους Οθωμανούς από το τέλος του 

14ου αι. Η ύπαρξη κτηματολογίου το 1394 για την Κορυτσά και το 1397 για την Πρεμετή είναι 
απόδειξη της εδραίωσής των Οθωμανών στην περιοχή και της οργάνωσής τους στα διοικητικά 
θέματα . Η Αυλώνα και το Αργυρόκαστρο κατακτήθηκαν το 1418, τα Γιάννενα το 1430 και η 1

Άρτα το 1449 .  2

Στην Ήπειρο υπήρχε εμπορική δραστηριότητα πριν την Οθωμανική κατάκτηση, ήδη από 
την εποχή του Δεσποτάτου . Οι Βενετοί κατείχαν την Κέρκυρα και παραλιακές πόλεις - λιμάνια 3

της Ηπείρου, έχοντας το μονοπώλιο του εμπορίου (κυρίως σιτάρι και αλάτι) από τον 12ο αιώνα. 
Με την έλευση των Οθωμανών στην περιοχή, δημιουργήθηκε ανταγωνισμός και ξεκίνησαν 
διαμάχες και πολεμικές αναμετρήσεις για τον έλεγχο του Αργυροκάστρου, της Αυλώνας και των 
Ιωαννίνων . 4

Μέχρι να μπει ο 16ος αιώνας, οι Οθωμανοί είχαν κατακτήσει τις παραλιακές πόλεις, καθώς 
και την Λευκάδα την Ιθάκη και την Κεφαλλονιά. Η Κέρκυρα όμως παρέμεινε ναυτική βάση και 
εμπορικό κέντρο των Βενετών οι οποίοι ολόκληρο τον 18ο αι. συνέχισαν την λειτουργία της 
εμπορικής και ταχυδρομικής γραμμής Βενετία - Κέρκυρα , Αυτή η γραμμή εξυπηρετούσε, 5

σε καιρό ειρήνης , όλους τους εμπόρους, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Το εμπόριο με την 6

Ιταλία γινόταν μέσω της Κέρκυρας (ήταν το διαμετακομιστικό κέντρο των Βενετών) από και 
προς τα λιμάνια  της Ηπείρου, τα οποία ήταν σε σύνδεση με τις μεγάλες εμπορικές πόλεις, τα 7

Ιωαννινα, την Άρτα και την Μοσχόπολη . Το λιμάνι που προτιμούσαν οι Βενετοί ήταν η 8

Σαγιάδα διότι ήταν ακριβώς απέναντι από την Κέρκυρα, αν και τα παράλια της Ηπείρου και 
ιδίως η Θεσπρωτία είχαν πολλούς ευλίμενους όρμους που χρησιμοποιούνταν και στην 
αρχαιότητα .  9

Επίσης, η Πρέβεζα η Πάργα και η Αυλώνα, σημαντικές παραθαλάσσιες πόλεις, είχαν 
άμεση σύνδεση με τα Ιταλικά παράλια και βοήθησαν σημαντικά στην οικονομική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της Ηπείρου, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες εξισλαμισμού του πληθυσμού  

 Ήπειρος 4000, ό.π., σελ. 240. 1

 στο ίδιο.2

 Μακρής, Γ., Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 30. 3

 Κοτζαγεώργης, Φ., ό.π., σελ. 282-283.  4

 Πλουμίδης, Γ., «Η επικοινωνία Ιονίου και Ηπείρου με τη Δύση (16ος-18ος)», στο: Η Επικοινωνία στο Βυζάντιο, 5

Πρακτικά Β΄ διεθνούς Συμποσίου, Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1993, σελ.491. 
 Καθώς οι Οθωμανοί δεν είχαν ισχυρή ναυτική δύναμη στο Ιόνιο για να αντιμετωπίσουν τον Βενετικό στόλο, τα 6

εμπορικά πλοία των Βενετών, Τούρκων, Ελλήνων, Σλάβων και Αλβανών διακινούσαν τα εμπορεύματά τους μέσω 
της Αδριατικής. [πηγή: στο ίδιο, ό.π.] 

 Τα λιμάνια της Ηπείρου είναι ρηχά και δεν μπορούσαν να ελλιμενίσουν μεγάλα πλοία οπότε στην Κέρκυρα 7

μεταβιβάζονταν σε μικρότερα σκάφη τα οποία μπορεί να είχαν και διαφορετικούς προορισμούς, δηλ. όποιος ήθελε 
να πάει στην Άρτα θα αποβιβαζόταν σε άλλο λιμάνι από αυτόν που θα είχε τελικό προορισμό τα Ιωάννινα ή την 
Κωνσταντινούπολη. 

 Πόλη της Αλβανίας [χάρτης 3.01] που εξελίχθηκε αλματωδώς από τα μέσα του 17ου αι. σε μεγάλο εμπορικό κέντρο 8

ιδίως για μάλλινα υφάσματα, χαλιά και είδη χαλκουργίας και χρυσοχοΐας. Εγκαταλείφθηκε ομαδικά στις 2 
Σεπτεμβρίου 1769 μετά από ληστρικές επιθέσεις αλβανικών σωμάτων. [πηγή: Ι.Ε.Ε., τομ. ΙΑ’, σελ. 64] 

 Πλουμίδης, Γ., ό.π., σελ. 491. 9
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της . Από τα τέλη του 17ου και κατά τον 18ο αι., παρατηρείται αύξηση της εμπορικής 10

δραστηριότητας γενικά σε όλη την Ήπειρο. 
Από τα κείμενα των περιηγητών και από όσα Οθωμανικά κατάστιχα έχουν διασωθεί 

αντλούνται πληθυσμιακές πληροφορίες για τα μικρά και μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και για τις 
μετακινήσεις των πληθυσμών. 

Παράλληλα με την ανάπτυξη της εμπορικής κίνησης, υπήρξε και έντονο ρεύμα 
μετακίνησης του πληθυσμού προς τα ορεινά , καθώς και αποδημίας αρχικά προς την Ιταλία και 11

μετά προς Βλαχία-Μολδαβία και Κεντρική Ευρώπη . Το αποτέλεσμα ήταν να ακμάσει το 12

εμπόριο της Ηπείρου διότι είχε άμεση πρόσβαση μέσω της Αδριατικής στην Ευρώπη και διότι 
υπήρχε επαφή των ντόπιων με τους αποδήμους που δημιούργησαν εμπορικούς οίκους στους 
τόπους όπου εγκαταστάθηκαν .  13

Η πόλη με την μεγαλύτερη αγορά, η οποία λειτουργούσε και ως διακομετακομιστικός 
σταθμός προς τις αγορές της Δύσης ήταν τα Ιωάννινα , που εξελίχθηκαν σε μεγάλο 14

περιφερειακό διοικητικό κέντρο, στο οποίο κατέληγαν ή από το οποίο περνούσαν όλες οι οδικές 
αρτηρίες της Ηπείρου.   

Με την κατάκτηση των Ιωαννίνων από τον Σινάν πασά στις 9 Οκτωβρίου του 1430 
συντάχθηκε ο «ορισμός»  (που απευθυνόταν στον μητροπολίτη και στους άρχοντες και ήταν 15

γραμμένος στα Ελληνικά) υπέρ της πόλης των Ιωαννίνων, με τον οποίο επέτρεψε στους 
κατοίκους να συνεχίσουν να ζουν με το ίδιο καθεστώς που υπήρχε πριν την κατάκτηση . Τα 16

βασικά προνόμια ήταν η διατήρηση της γαιοκτησίας, της δικαστικής εξουσίας του μητροπολίτη, η 
λειτουργία των εκκλησιών και η απαγόρευση της αιχμαλωσίας και του παιδομαζώματος από τους 
κατακτητές .  17

Τα προνόμια  αυτά διατηρήθηκαν μέχρι το 1611 οπότε έγινε η αποτυχημένη εξέγερση του 18

μητροπολίτη Διονυσίου Φιλοσόφου (Σκυλοσόφου) . Αυτή η αποτυχία είχε ως αποτέλεσμα την 19

εκδίωξη των ντόπιων από το κάστρο των Ιωαννίνων  και την εγκατάσταση των Οθωμανών εντός 20

των τειχών, μέχρι την απελευθέρωση. Το ιστορικό αυτό γεγονός και ο διωγμός των Ελλήνων από 
το κάστρο είχε ως αποτέλεσμα την εξάπλωση της αγοράς εκτός των τειχών και την δημιουργία 
νέων συνοικιών . Έτσι δόθηκε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη της πόλης ως εμπορικό 21

και διοικητικό κέντρο.  

 Ι.Ε.Ε., τομ. ΙΑ’, σελ. 197. 10

 Υπήρχαν περιοχές της Ηπείρου που ταλαιπωρήθηκαν από κακές και βίαιες διοικήσεις, με αποτέλεσμα να 11

εγκαταλείψουν τα πεδινά χωριά και τα καταφύγουν σε πιο ορεινές περιοχές όπου η πρόσβαση για τους 
Οθωμανούς ήταν δυσκολότερη [πηγη: Ήπειρος 4000, σελ. 241] 

 Ι.Ε.Ε., τομ. ΙΑ’, σελ. 198. 12

 στο ίδιο. 13

 Μακρής, Γ., Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 25. 14

 Ο συγκεκριμένος “ορισμός” [παροχή προνομίων] έχει μεγάλη ιστορική σημασία διότι θεωρείται ο πρώτος γνωστός 15

μέχρι σήμερα για Ελληνική πόλη και ίσως να χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα για άλλους που ακολούθησαν [πηγή: 
Ήπειρος 4000, ό.π., σελ. 242.]

 Ήπειρος 4000, ό.π., σελ. 24216

 Κοτζαγεώργης, Φ., ό.π., σελ. 282.  17

 Σημειώνεται ότι τα προνόμια αυτά αφορούσαν στην πόλη των Ιωαννίνων. Υπήρχαν περιοχές στην Ήπειρο χωρίς 18

προνόμια και άλλες όπως το Ζαγόρι και το Μέτσοβο που είχαν συνάψει διαφορετικές συμφωνίες με προνόμια. 
 Ήπειρος 4000, ό.π., σελ. 24219

 Από την Οθωμανική κατάκτηση το 1430 μέχρι το 1611 οι Έλληνες και οι Εβραίοι ζούσαν εντός των τειχών του 20

Κάστρου και οι Τούρκοι εκτός.
 Ε.Π.Α. , τομ, 6, σελ. 198. 21
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Όσοι επισκέπτες, περιηγητές, πρόξενοι πέρασαν από τα Ιωάννινα από τον 17ο έως και τον 
19ο αι. γράφουν με θαυμασμό τις εντυπώσεις τους για τις αγορές, τα παζάρια και τα κτήρια της 
πόλης . 22

Η δεύτερη μεγάλη εμπορική πόλη στα νότια της Ηπείρου ήταν η Άρτα, στην οποία 
μετέφεραν οι Γάλλοι το 1705 το Προξενικό Πρακτορείο που είχαν εγκαταστήσει στη Σαγιάδα το 
1700 για εμπορικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τον Π. Αραβαντινό , η μεταφορά του από το 23

λιμάνι της Σαγιάδας στην Άρτα έγινε στο πλαίσιο του εμπορικού ανταγωνισμού με την Βενετική 
κυβέρνηση, καθώς στην Άρτα οι Γάλλοι είχαν τη δυνατότητα να βρουν γη για να κτίσουν πιο 
μεγάλες αποθήκες για τα εμπορεύματα.  

Γαλλικά υποπροξενεία δημιουργήθηκαν και σε άλλες πόλεις, όπως στο Μεσολόγγι, στη 
Πρέβεζα στη Σαγιάδα και στην Αυλώνα. Εν συνεχεία  ήρθαν Άγγλοι και Ολλανδοί έμποροι στην 
περιοχή αναπτύσσοντας σημαντικά τις εμπορικές δραστηριότητες . Μεγάλες αλλαγές 24

συνέβησαν με την διοίκηση του Αλή Πασά (1788 - 1822). Κατά τη διάρκειά της, το εμπόριο 
και η διπλωματία, συγκεντρώθηκαν στα Ιωάννινα, τα οποία μετατράπηκαν από μια επαρχιακή 
πόλη σε «πρωτεύουσα» της Ηπείρου, της Αλβανίας, της Θεσσαλίας και τμήματος της 
Μακεδονίας . 25

Εκτός των πεδινών και παραθαλάσσιων πόλεων υπήρχαν και σημαντικές ορεινές περιοχές, 
(Ζαγόρι, Μέτσοβο, Σιράκο, Καλαρίτες) που συμμετείχαν στην εμπορική δραστηριότητα σε όλη 
την διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Ο T. Stoianovich στο άρθρο του για τον «Κατακτητή 
ορθόδοξο Βαλκάνιο έμπορο» μας πληροφορεί για το πως αρκετοί από τους κατοίκους των 
ορεινών περιοχών της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας έγιναν έμποροι και έκαναν μεγάλες 
περιουσίες  (το κείμενο που ακολουθεί παρατίθεται σε ελεύθερη μετάφραση της γράφουσας): 26

«Οι άνδρες που κατοικούσαν στις ορεινές περιοχές ήταν κυρίως βοσκοί, 
ληστές, εποχικοί μετανάστες εργάτες, μισθοφόροι και αγωγιάτες ενώ οι γυναίκες 
ήταν κυρίως υφάντρες. Κατά κανόνα, ληστές γινόντουσαν όσοι δεν τα κατάφερναν 
ως έμποροι . Όταν κατάκτησαν τον τόπο οι Οθωμανο ί , εφαρμόσθηκαν 
φοροαπαλλαγές για όσους είχαν αναλάβει την φύλαξη των περασμάτων για την 
διάβαση των ταξιδιωτών οι οποίοι βέβαια ενίοτε γίνονταν και ληστές. Όσοι δεν είχαν 
κοπάδια και δεν έκαναν ληστείες μετανάστευαν στις πόλεις, πολλοί από αυτούς 
στην Κωνσταντινούπολη. Από το 1600 και μετά, αρχίζει να υπάρχει πλεόνασμα 
πρώτων υλών [μαλλί - δέρματα - τυρί και τα προϊόντα επεξεργασίας τους]. Οπότε, 
η ύπαρξη του πλεονάσματος σε συνδυασμό με τα προνόμια, την εμπειρία της 
μετανάστευσης και το γεγονός ότι γνώριζαν καλά όλους τους δύσβατους δρόμους, 
οδήγησε πολλούς βοσκούς να γίνουν μεταφορείς εμπορευμάτων και έμποροι».  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το εμπόριο γινόταν κυρίως με την Ιταλία, τα Βαλκάνια και τις 
πόλεις της Ελλάδας και οποιαδήποτε πολιτική μεταβολή ή πολεμική σύρραξη το επηρέαζε 

 στο ίδιο, σελ. 199-200. 22

 Αραβαντινός, Π., Περιγραφή της Ηπείρου εις μέρη 3, μέρος Γ΄, Εισαγωγή Κ.Θ.Δημαρά, επιμ.εκδ. Ε.Ι.Νικολαϊδου, 23

εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1984. σελ. 46-47.   
 Ι.Ε.Ε., τομ. ΙΑ’, σελ. 198.  24

 στο ίδιο σελ. 199. 25

 Stoianovich, T., ό.π., σελ. 310. 26
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άμεσα, όπως η Συνθήκη του Πασάροβιτς  το 1718, μετά την οποία άνοιξε το εμπόριο με 27

την Αυστρία, την Ουγγαρία και την Ρωσία .  28

Οι Βενετοτουρκικοί πόλεμοι του 18ου αι. γενικά ευνόησαν τους Ηπειρώτες εμπόρους οι 
οποίοι με τις εμπορικές συμφωνίες και τις καλές σχέσεις που είχαν με τους Γάλλους, 
συγκέντρωσαν στα Ιωάννινα και την Άρτα, καθώς και στην Πρέβεζα, το ενδιαφέρον του 
Ευρωπαϊκού εμπορίου. Η Πρέβεζα έγινε μεγάλο διακομετακομιστικό κέντρο όπου ιδρύθηκε και 
Γαλλικό υποπροξενείο . Στα Γιάννενα έρχονταν καραβάνια και από μέρη εκτός της Ηπείρου, 29

όπως από την Θεσσαλία και την Μολδοβλαχία, για να μεταφέρουν προϊόντα από τα λιμάνια του 
Ιονίου στην Ευρώπη .  30

Η πορεία της εμπορικής δραστηριότητας στην ‘Ηπειρο στο πέρασμα των χρόνων 
διαγράφεται ανοδική, τουλάχιστον από την εποχή του Δεσποτάτου για την οποία διατίθενται 
γραπτές πηγές οι οποίες μας πληροφορούν ότι οι Γιαννιώτες επιδίδονται στο εμπόριο 
μεταφέροντας τα προϊόντα τους και σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας . 31

Οι συντεχνίες (τα ισνάφια), κάποιες από τις οποίες υπάρχουν ήδη από τον 16ο αι., 
ενισχύονται με την εμπορική ανάπτυξη και δημιουργούν μια νέα τάξη που αποκτά πολιτική 
αυτονομία και εξουσία, περιθωριοποιώντας τους γαιοκτήμονες . 32

Τον 19ο αι. τα Γιάννενα ήταν το μεγαλύτερο κέντρο του χερσαίου εμπορίου. Στην πόλη  
συγκλίνουν, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, όλες οι οδικές αρτηρίες από τα λιμάνια και 
την ενδοχώρα. 

Στην ανάπτυξη της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας έπαιξε σημαντικό ρόλο και 
η φιλοδοξία του Αλή Πασά να οργανώσει το κράτος του και να το προσαρμόσει στα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Συνεργάστηκε με τα κράτη της Δύσης, βελτίωσε το οδικό δίκτυο, ενίσχυσε και ίδρυσε 
νέα προξενεία και έδωσε ώθηση στις εμπορικές συναλλαγές .  33

Για να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τα εμπορευόμενα προϊόντα και τους 
τόπους παραγωγής και διάθεσης, κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό, να δοθεί μια μικρή σχετική 
αναφορά. Με την βοήθεια του Πίνακα_3.01, πολύ συνοπτικά αποδίδονται οι σχετικές 
πληροφορίες, που πηγάζουν από την Χρονογραφία της Ηπείρου  του 1856 του Π. 34

Αραβαντινού, από το Γ’ τόμο της Περιγραφής της Ηπείρου  του 1866 του ιδίου και 35

από τους πίνακες του Pouqueville , οι οποίοι καταγράφουν την εμπορική κατάσταση στα 36

τέλη του 18ου αι. (γύρω στο 1780), Σε αυτούς αναφέρονται τα λιμάνια εξαγωγών και ο 
προορισμός των προϊόντων (όχι ο τόπος παραγωγής). Ο συνδυασμός των τριών πηγών 
αποσκοπεί στο να συγκεντρωθεί όλη η πληροφορία σε ένα πίνακα, ώστε να φανούν οι χερσαίες 

 Μετά τα πολεμικά γεγονότα από το 1714 έως το 1718 μεταξύ Βενετίας, Αυστρίας και Τουρκίας στα οποία ηττήθηκε 27

η Τουρκία και άρχισε η φθίνουσα πορεία της Βενετίας, επισυνάφθηκε συνθήκη στο σερβικό χωριό Πασάροβιτς 
κοντά στο Βελιγράδι μεταξύ των τριών παραπάνω δυνάμεων, στην οποία η Αυστρία πήρε από τους Οθωμανούς το 
Βελιγράδι, την Τιμισοάρα και τμήμα της Σερβίας ενώ η Βενετία έδωσε στους Οθωμανούς την Πελοπόννησο, ότι 
είχε μείνει από την Κρήτη, την Τήνο και την Αίγινα [πηγή: Ι.Ε.Ε, τομ. ΙΑ’ σελ. 50]

 Stoianovich, T., ό.π., σελ. 310. 28

 Ήπειρος 4000, ό.π., σελ. 259. 29

 Νικολάου, Γ.Β., Σημειώσεις: Μάθημα 9ο - Η Ήπειρος τον 18ο και αρχές 19ου. εαρινό 2018, σελ. 81.  30

 Ήπειρος 4000, ό.π., σελ. 257. 31

 Μακρής, Γ., Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 32-33. 32

 Ήπειρος 4000, ό.π., σελ. 267. 33

 Αραβαντινός, Π., Χρονογραφία της Ηπείρου των τε ομόρων Ελληνικών και Ιλλυρικών χωρών, τομ.Α’, τυπ. 34

Σ.Κ.Βλαστού, εν Αθήναις 1856. σελ. 402-403
 ΠΑΠ., Περιγραφή, Γ’ ,1984, σελ. 49. 35

 Πουκεβίλ, Φ.Κ.Ο.Λ., Ταξίδι στην Ελλάδα: Ήπειρος, εκδ. Συλλογή Αφών Τολίδη, Αθήνα 1994, σελ. 382-384. 36
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συνδέσεις μεταξύ των τόπων παραγωγής και διάθεσης, καθώς και το εσωτερικό δίκτυο 
σύνδεσης των πόλεων/οικισμών της Ηπείρου με τα λιμάνια της και τους τόπους προορισμού 
στην Ευρώπη μέσω θαλάσσης. Συγκεντρωτική εικόνα αποδίδεται σχηματικά στον Χάρτη_3.01.  

Πίνακας_3.01: Πίνακας προϊόντων και τόποι διακίνησής τους

Αραβαντινός - 1840 και 1866 Pouqueville - 1780

Προϊόντα Τόπος παραγωγής 
Πόλη/Περιοχή

Τόπος 
Διάθεσης Προϊόντα Λιμάνι εξαγωγής Τόπος 

Διάθεσης

Σιτάρι Ιωαννίνων Πρεμετής

Επτάνησος 
Τεργέστη

Σιτηρά και 
Όσπρια

Λιμάνι Αμβρακικού 
κόλπου

Μασσαλία 
Κάρντιφ 
Επτάνησα Κων/
πολη Τεργέστη 
Λιβόρνο

Κριθάρι 
Φιλιατών Ιωαννίνων

Γλυκή

Σύβοτα Σαγιάδα     
Αγ.Σαράντα

Κέρκυρα

Βρώμη

Βόνιτσα Ιόνια Νησιά
Βρίζα Ιωαννίνων
Αραβόσιτος Άρτας
Όσπρια Αυλώνος
Ελαίαι Παραμυθιάς Άρτας

Τεργέστη 
ΜάλταΕλαιόλαδο Μαργαριτίου Πάργας Ελαιόλαδο Βόνιτσα Βιέννη

Κηρίον     Μέλι Πάσα η Ήπειρος Εσωτερική 
αγορά 

Κρασί Ιωαννίνων Άρτας

Κρασί

Λιμάνι Αμβρακικού 
κόλπου Ιόνια Νησιά

Γλυκή

Σύβοτα Σαγιάδα     
Αγ.Σαράντα

Βλαχία Αυλώνα

Κίτρα Εβραϊκά[1] Πάργα 
Πανταχού 
της 
Ευρώπης

- - -

Πορτοκάλια 
Λεμόνια Πάργα - Άρτα 

Ιχθύες Άρτης Δέλβινου 
Αυλώνα Πρέβεζα

Επτάνησος 
Ελλάδα

- - -

Ωοτάριχα

Άλας Άρτας Τσαμουριάς 
Αυλώνας

Εσωτερική 
αγορά - - -

Τυριά Βούτυρα Άρτας Τσαμουριάς 
Δέλβινου

Επτάνησος 
Ελλάδα Τυριά

Γλυκή

Σύβοτα Σαγιάδα     
Αγ. Σαράντα

Κέρκυρα 

Λινόσπορος Άρτας Τσαμουριάς 
Αυλώνας 

Τεργέστη 
Λιβόρνο

Βελανίδια και Λονδίνο

Πρινοκόκκιον [2] Ιωαννίνων Άρτας 
Τσαμουριάς Αυλώνας

Τύνιδα    
Κων/πολη

Κικκίδιον [3]

Άρτα Τσαμουριά 
Αυλώνα

Τεργέστη 
Μάλτα

Χρυσόξυλο [4] Λονδίνο

Τεχνόξυλα
Επτάνησα 
Μάλτα

Οικοδομήσιμη 
Ξυλεία 

Λιμάνι Αμβρακικού 
κόλπου Τουλόν

Καυσόξυλα Καυσόξυλα
Γλυκή

Σύβοτα Σαγιάδα     
Αγ. Σαράντα

Κέρκυρα
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Καπνός
Τσαμουριά 
Αργυρόκαστρο

Επτάνησος 
Ελλάδα Καπνός

Λιμάνι Αμβρακικού 
κόλπου

Μασσαλία 
Βιέννη Τεργέστη 
Λιβόρνο 
Νεάπολη  
Μεσσήνη

Ταμπάκος
Γλυκή

Σύβοτα Σαγιάδα     
Αγ. Σαράντα

Κέρκυρα

Δούγες [5] Δέλβινο 

Μαλλί Ιωαννίνων Άρτας 
Τσαμουριάς Αυλώνας

Τεργέστη 
Λιβόρνο Μαλλί Λιμάνι Αμβρακικού 

κόλπου

Μασσαλία 
Βιέννη Τεργέστη 
Λιβόρνο 
Νεάπολη  
Μεσσήνη

Μετάξι Ιωάννινα Τύνιδα

Αρνοδέρματα

Ιωαννίνων Άρτας 
Τσαμουριάς Αυλώνας

Τεργέστη 
Λιβόρνο

Δέρματα αρνιών

Λιμάνι Αμβρακικού 
κόλπου

Μασσαλία

Λαγοδέρματα Δέρματα Λαγών

Αγκόνα Βιέννη      
Τεργέστη 
Λιβόρνο 
Μασσαλία

Αλούπια [6] Ιωαννίνων

Δέρματα 
Αλεπούς 
Κουναβιού 
Νυφίτσας Ασβού 
Αρκούδας

Λιβόρνο

Καπότες Φλοκάτες 
Βελέντζες 

Ιωάννινα Κόνιτσα

Τεργέστη 
Νεάπολη 
Επτάνησα

Φορέματα 
Αλβανικής 
ενδυμασίας 

Ελλάδα

Χρυσογάιτανα Ελλάδα 
Γκεγκαριά

Γούνες
Εσωτερική 
αγορά 

Δέρματα 
μικροειργασμένα 
και χρωματισμένα
Βόδια     Πρόβατα    
Τράγοι

Ιωαννίνων Άρτας 
Τσαμουριάς Αυλώνας

Επτάνησος 
Τεργέστη

Βόδια Πρόβατα 
Χοίροι

Λιμάνι Αμβρακικού 
κόλπου Ιόνια Νησιά

Χοίροι και Μάλτα
Βοοειδή 
Μοσχάρια 
πρόβατα

Γλυκή, Σύβοτα 
Σαγιάδα, Αγ.Σαράντα Βλαχία Αυλώνα

Κατσίκια Παραμυθιάς

Ίπποι - Ημίονοι Ιωάννινα και πάσα η 
Ήπειρος Ελλάδα

Όρνιθες Άρτας Τσαμουριάς 
Δέλβινου

Επτάνησος 
Ελλάδα Πουλερικά Γλυκή, Σύβοτα 

Σαγιάδα, Αγ.Σαράντα Βλαχία Αυλώνα

Βδέλλες Πάσα η Ήπειρος Τεργέστη
Όπλα διάφορα Ιωάννινα Ελλάδα

Κατράμι [πίσσα] Αυλώνος Εσωτερική 
αγορά 

[1] Αλλιώς Etrog. Κίτρα που είχαν μαζί τους οι Εβραίοι στην γιορτή της Σκηνοπηγίας 
[2] Κουκούλι με αυγά παρασιτικού εντόμου που επικάθεται στα φύλλα του πρίνου (πουρνάρι). Κατόπιν επεξεργασίας παράγει κόκκινη μπογιά 
[3] Σπόρος από ελαιώδη θάμνο για παραγωγή καστορέλαιου 
[4] Αλλιώς Θαψία, φυτό από το οποίο παράγεται κίτρινη μπογιά 
[5] Καμπυλωτές σανίδες βαρελιών 
[6] Γούνες Αλεπούς

Αραβαντινός - 1840 και 1866 Pouqueville - 1780

Προϊόντα Τόπος παραγωγής 
Πόλη/Περιοχή

Τόπος 
Διάθεσης Προϊόντα Λιμάνι εξαγωγής Τόπος 

Διάθεσης
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Οι πληροφορίες των πινάκων Αραβαντινού, αφορούν τα χρόνια που ακολούθησαν μια νέα 
εμπορική συνθήκη του 1840 μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Τουρκίας , ενώ οι αντίστοιχοι του 37

Pouqueville, αφορούν την εποχή πριν ανέβει στην εξουσία ο Αλή Πασάς και περιγράφουν την 
αναζωογόνηση των εμπορικών σχέσεων το 1780, μετά από σύρραξη μεταξύ Αλβανών και 
Γάλλων στην Άρτα . Ο Αραβαντινός σημειώνει ότι παρουσιάζονται «…τα πλείστα και 38

ουσιωδέστερα, όσα εν Ηπείρω παράγονται», ενώ ο Pouqueville αναφέρει ότι «Οι 
παρακάτω πίνακες μας δείχνουν την αληθινή εμπορική κατάσταση της εποχής 
εκείνης» (γύρω στο 1780).  

Στον Χάρτη_3.01 απεικονίζονται σχηματικά οι τόποι παραγωγής και το δίκτυο των 
χερσαίων δρόμων στην Ήπειρο, το οποίο συνέδεε, τα αστικά κέντρα με τα λιμάνια και τους 
οικισμούς της ενδοχώρας, συνδεδεμένο εν συνεχεία με το οδικό δίκτυο των Βαλκανίων.  

 ΠΑΠ., Χρονογραφία, τ.Α’, 1856,  σελ. 402. υποσημείωση [1]37

 Πουκεβίλ, Φ.Κ.Ο.Λ., ό.π., σελ. 381. 38

Χάρτης_3.01: Σχηματική απεικόνιση δικτύου δρόμων διακίνησης προϊόντων
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Όπως μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί, στους παραπάνω πίνακες δεν γίνεται αναφορά 
στους ορεινούς οικισμούς της Ηπείρου και στην σχέση τους με το εμπόριο, χωρίς αυτό να 
σημαίνει την απουσία της σχετικής δραστηριότητας. Τρεις ήταν οι βασικές ορεινές περιοχές της 
Ηπείρου με ενεργό ρόλο έχοντας η καθεμία τα ιδιαίτερά της χαρακτηριστικά και το δικό της 
οικιστικό δίκτυο, μικρό ή μεγάλο. Με σημερινά γεωγραφικά δεδομένα  πρόκειται για τις 39

περιοχές του Ζαγορίου, του Μετσόβου και των Τζουμέρκων, οι οποίες ήταν υπό ειδικό 
καθεστώς προνομίων από την αρχή της Οθωμανικής κατάκτησης .  40

Στα χωριά Καλαρίτες και Σιράκο (της περιοχής των Τζουμέρκων ή του Μαλακασίου με τα 
δεδομένα του 19ου αι.) υπήρχε μεγάλη παραγωγή από κάπες τις οποίες εμπορεύονταν οι ίδιοι οι 
παραγωγοί στην Ιταλία και την Γαλλία, ώστε να έχουν μεγαλύτερο κέρδος  (οι παραγωγοί 41

έφευγαν από τα χωριά τους με το εμπόρευμα το φθινόπωρο και επέστρεφαν το καλοκαίρι). 
Είχαν επίσης και τον έλεγχο ενός από τα περάσματα για Θεσσαλία και Άρτα. Ο βασικός ρόλος 
του Μετσόβου ήταν ο έλεγχος της κυριότερης διάβασης της Πίνδου που ένωνε την Ήπειρο με 
την Θεσσαλία. Παράλληλα, το Μέτσοβο είχε ρόλο μικρού κτηνοτροφικού οικονομικού κέντρου 
στην ορεινή ανατολική Ήπειρο .   42

Στο Ζαγόρι επίσης ειδικεύονταν στην υφαντουργία. Εξήγαν τις κάπες τους στην Ιταλία. 
Παρατηρείται όμως και μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης και εγκατάστασης των εμπορικών τους 
δραστηριοτήτων στην Κωνσταντινούπολη, στα Βαλκάνια, στην Κ. Ευρώπη, στην Ρωσία, στην 
Αμερική και από τις αρχές του 20ου αι. και στην Αίγυπτο .  43

3.1.1. Σχέση δρόμων και οικισμών 
Η σχέση μεταξύ δρόμων και οικισμών έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές και μπορεί να 

αναλυθεί με διάφορους τρόπους. Με βάση τα ιστορικά κείμενα, καθώς και την τρέχουσα 
εμπειρία μας, διατυπώνεται η γενική άποψη ότι ένας νέος δρόμος ή η κατάργηση ενός 
υφιστάμενου ενδέχεται να έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην γύρω περιοχή του. Αυτό 
συμβαίνει και σήμερα, όχι πάντα όμως με τον ίδιο τρόπο όπως στις περιπτώσεις που 
εξετάζονται. Το σημερινό χωριό ή οικισμός επωφελείται οικονομικά από την διέλευση του 
δρόμου, ενώ κατά τους προηγούμενους αιώνες ζημιωνόταν λόγω της υποχρεωτικής 
εξυπηρέτησης των Τούρκων επισήμων, των συνοδών τους και των στρατιωτών , ιδίως των 44

αλβανικών σωμάτων που επόπτευαν τους δρόμους.  
Από την μελέτη που έκανε ο Καθ. Δ.Ανωγιάτης-Πελέ  για την σχέση οικισμών και δρόμων 45

σε πέντε βασικές αρτηρίες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, επεξεργαζόμενος ένα γαλλικό 
οδοιπορικό στρατιωτικού υπομνήματος, προέκυψαν πολλά συμπεράσματα για τις αιτίες 
απομάκρυνσης των χωριών από τους κεντρικούς οδικούς άξονες κατά τον 18ο αιώνα. Η μελέτη 
αφορούσε όλη την Βαλκανική χερσόνησο σε σχέση με τις πέντε αυτές αρτηρίες. Στην εργασία  
υπάρχει και ειδική αναφορά με έναν χάρτη, στην περιοχή γύρω από τα Ιωάννινα, η οποία 

 Εάν η περιγραφή γινόταν σύμφωνα με τα κείμενα και τους χάρτες του 19ου αι. , το Μέτσοβο, το Σιράκο και οι 39

Καλαρίτες θα ανήκαν στην περιοχή του Μαλακασίου. [πηγή:Θεσπρωτός, Κ. – Ψαλίδας,Α., Γεωγραφία Αλβανίας και 
Ηπείρου, ΕΗΜ, Ιωάννινα 1964, σελ. 59.]

 Ήπειρος 4000, ό.π., σελ. 241. 40

 ΠΑΠ., Περιγραφή, Γ’ ,1984, σελ. 48. 41

 Νικολάου, Γ.Β., (εαρινό 2018) ό.π., σελ. 80. 42

 Δαλκαβούκης, Β., Μετοικεσίες, ό.π.,  σελ. 29-4943

 Ανωγιάτης-Πελε, Δ. «Σχέσεις δρόμου και χωριών στη Βαλκανική χερσόνησο τον 18ο αιώνα».στο: Τα Ιστορικά, τόμ. 44

2, τχ. 4, Δεκέμβριος  1985, Εκδοτικός οίκος Μέλισσα, Αθήνα 1985. σελ. 407
  στο ίδιο, σελ. 408. 45
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απεικονίζει την σχέση των δρόμων και της οικιστικής κάλυψης . Από αυτόν τον χάρτη 46

επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα της έρευνάς του ότι παρατηρείται απουσία χωριών πάνω 
στους δρόμους. Αντιθέτως υπήρχαν πολυάριθμα χάνια πάνω στους δρόμους, ώστε να 
εξυπηρετούνται οι ταξιδιώτες. 

Εκτός του ότι οι κάτοικοι των χωριών δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις  
εξυπηρέτησης των στρατιωτικών και πολιτικών μετακινούμενων, σε συνάρτηση πάντα με τα 
οφέλη που θα αποκόμιζαν, υπήρχε και το πρόβλημα των ληστών  από τους οποίους, 47

προφανώς, τα χωριά μόνον βλάπτονταν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη ή τη 
μεταφορά οικισμών που βρίσκονταν πάνω στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, σε πιο 
απομακρυσμένες περιοχές, έτσι ώστε να μην υπάρχει άμεση επαφή με τους πολυσύχναστους 
δρόμους .  48

Για τον χώρο της Ηπείρου, εξαίρεση αποτελεί το Μέτσοβο, το οποίο βρισκόταν πάνω σε 
ένα από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες και κόμβους της εποχής για την επικοινωνία της 
Ηπείρου με την Θεσσαλία, την Μακεδονία και την Κωνσταντινούπολη. Σε αντίθεση με άλλους 
οικισμούς που ήταν πάνω σε δρόμους, επωφελήθηκε από την στρατηγική του θέση, διότι μαζί με 
τους κατοίκους των κοντινών χωριών ήταν οι μόνοι που γνώριζαν τα βουνά και τα περάσματα. 
Την γνώση τους αυτή την προσέφεραν με αντάλλαγμα προνόμια, την επιτήρηση της διόδου και 
την είσπραξη μέρους των διοδίων .  49

Στο Ζαγόρι, σύμφωνα με τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί, οι κάτοικοι είχαν το 
δικαίωμα να μην επιτρέπουν την είσοδο των Μουσουλμάνων στα χωριά, «για να μην καταντήσει 
ο τόπος πέρασμα από τα Ιωάννινα στο Μέτσοβο και φέρει ενοχλήσεις στους κατοίκους» . 50

Πολλές βέβαια σχετικές πληροφορίες για την σχέση των οικισμών με τους δρόμους, 
υπάρχουν στα κείμενα των περιηγητών, και ιδίως του Leake και του Pouqueville, όπως 
υποδεικνύει μέσα από το άρθρο του για το θέμα ο Δ.Ανωγιάτης-Πελέ , όχι μόνο για την Ήπειρο 51

αλλά και για όλη την Ελλάδα. Σε πολλά σημεία των κειμένων τους, οι δύο περιηγητές 
αναφέρονται σε χωριά που έχουν εγκαταλειφθεί ή μετακινηθεί λόγω του περάσματος των 
Τούρκων, των Αλβανικών σωμάτων και των ληστών, με πιο αξιοσημείωτη την περίπτωση της 
εγκατάλειψης του μοναστηριού της Ελεόκαλης που ήταν πάνω στο δρόμο Ιωαννίνων- 
Καλαριτών , το οποίο αναφέρει ο Leake τον Ιούλιο του 1805: 52

«…περάσαμε στις 5.15’, ένα τεράστιο μοναστήρι περιτριγυρισμένο από βελανιδιές, 
ονόματι Ελεόκαλη, το οποίο εγκατέλειψαν οι μοναχοί εξαιτίας των συχνών περασμάτων των 
Αλβανών στρατιωτών από τον δρόμο αυτό.»  53

  στο ίδιο, σελ. 42146

  στο ίδιο, σελ. 407. 47

  στο ίδιο, σελ. 122. 48

 Κωστή, Μ., «Μέτσοβο: Μεταφορές – επικοινωνία κατά τον 19ο αιώνα, αρχές 20ου», Ανάτ. Πρακτικά Γ’ Συνεδρίου 49

Μετσοβίτικων Σπουδών, επιμέλεια Τριαντάφυλλου Δ. Παπαζήση, Αθήνα 2000. σελ. 270. 
 Ο Γ. Παπαγεωργίου μας πληροφορεί για την ύπαρξη εγγράφου που έχει σωθεί σχετικά με τα προνόμια του Ζαγορίου 50

και περιέχει την πρόταση αυτή [πηγή:Παπαγεωργίου, Γ.,«Οι χερσαίες επικοινωνίες στο νοτιοδυτικό τμήμα της 
βαλκανικής χερσονήσου (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι. )», ….Θεσσαλονίκη: 1998. σελ.175]. 

 Ανωγιάτης-Πελε, Δ. «Σχέσεις δρόμου και χωριών ….», ό.π., σελ. 405. 51

 στο ίδιο, σελ. 407 και 52

 “…we pass at 5.15, a large monastery surrounded with oaks, named Eleókali, which the monks have 53

abandoned on account of the frequent passage of late Albanian soldiers by this road.” [πηγή: Leake, W.M., 
Vol.I, chap.XI, σελ. 270]. 



58 μέρος Α΄_Ήπειρος 

3.2. Το οδικό δίκτυο της Ηπείρου 
Η γεωμορφολογία του τόπου δεν αφήνει πολλά περιθώρια επιλογών σχετικά με τις πορείες 

και τις χαράξεις των δρόμων. Οι βασικοί εμπορικοί και στρατιωτικοί δρόμοι παραμένουν οι ίδιοι 
από την αρχαιότητα και αυτό που αλλάζει, παρουσιάζοντας ενδιαφέρον ώστε να μελετηθεί σε 
διαφορετικές ιστορικές στιγμές, είναι η χρήση, τα μέσα μεταφοράς, η κατάσταση ή η μορφή 
του δρόμου και οι σχέσεις του με τις πόλεις και τα χωριά.   

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι, βέβαια, άμεσα εξαρτημένα από την εκάστοτε πολιτική 
και οικονομική κατάσταση, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα και τις συνθήκες του εμπορίου και των 
μετακινήσεων. Η διαθεσιμότητα πληροφοριών αποτελεί προϋπόθεση για την μελέτη του οδικού 
δικτύου (καταγραφή και αξιολόγηση οδών, μεταφερόμενων προϊόντων επηρεαζόμενων πόλεων 
και χωριών).  

Από τον το 14ο αι. σώζονται περιορισμένες γραπτές πηγές. Οι πληροφορίες που μας 
δίνουν, αφορούν ως επί το πλείστον ιστορικά, γεωγραφικά, περιουσιακά και πληθυσμιακά 
μεγέθη, καθώς οι εκάστοτε καταγραφές εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της συγκεκριμένης 
ιστορικής στιγμής ή περιόδου. Οι πιο λεπτομερείς καταγραφές, οι οποίες περιέχουν και 
περιγραφές της καθημερινής ζωής, προκύπτουν από διηγήσεις περιηγητών, στρατιωτικών, 
κατασκόπων και προξένων ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και Ελλήνων λογίων του 19ου αι. 

Μετά τα μέσα του 18ου αι. παρατηρείται πολύ μεγάλο “περιηγητικό” ενδιαφέρον για την 
Ελλάδα. Η προϊούσα  παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας είναι πλέον εμφανής και οι 
μεγάλες Ευρωπαϊκές δυνάμεις, ιδίως η Αγγλία και η Γαλλία, άρχισαν να ετοιμάζονται με σκοπό 
την επικράτησή τους σε μία Ελλάδα που άρχισε να αποκτά για αυτούς ενδιαφέρον, πολιτικό και 
οικονομικό . Το ενδιαφέρον των επισκεπτών και περιηγητών φεύγει από το πλαίσιο της λατρείας 54

των αρχαίων και στρέφεται προς το μέλλον. Χαρακτηριστικό δείγμα της νέας τάσης στις αρχές 
του 19ου αι. είναι μια παράγραφος στην εισαγωγή του βιβλίου του H.Holland  όπου γράφει:  55

«Το ενδιαφέρον που εκδηλώνει τώρα ο κόσμος για την Ελλάδα, δεν αφορά 
μόνο τους αρχαίους χρόνους, αλλά και την μελλοντική κατάσταση ενός λαού που 
ξαναβρίσκει τον εθνικό του χαρακτήρα και τον οποίο ο χρόνος και οι πολιτικές 
αλλαγές ίσως τον οδηγήσουν στην απελευθέρωση» . 56

Τα κείμενα πολλών περιηγητών, μας άφησαν πολύτιμες πληροφορίες για το οδικό δίκτυο 
και την κατάσταση των δρόμων την εποχή των ταξιδιών τους. 

Ειδικά στην Ήπειρο, παρατηρείται μια πνευματική και εκπαιδευτική άνθηση ταυτόχρονα με 
την εξέλιξη των Ιωαννίνων σε ένα πολύ σημαντικό οικονομικό και εμπορικό κέντρο των 
Βαλκανίων .  57

Ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος του Αλή Πασά στο πολιτικό προσκήνιο, για τον 
οποίο υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία με πολλές απόψεις για την προσωπικότητά του πέραν της 

 Σιμόπουλος, Κ., τομ.Β’, σελ. 5-6. 54

 Sir Henry Holland [1788- 1873] Άγγλος γιατρός και περιηγητής που ταξίδεψε στην Ελλάδα κατά τα έτη 1812 και 55

1813, δημοσιεύοντας τις εντυπώσεις του και τα σχέδια σε βιβλίο το 1815 στο Λονδίνο. Ήταν φιλέλληνας και είχε 
καλές σχέσεις με λόγιους Γιαννιώτες της εποχής καθώς και με τον Αλή Πασά. Τα βιβλία του θεωρούνται από τις 
πιο αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. [πηγή; Παπασταύρου, Α.Ι., Τα Γιάννενα του 19ου αιώνα,. σελ. 71-73]. 

 “The interest which the world now takes in Greece, refers not merely to ancient times, but regards also the 56

future condition of a people who are again resuming a national character, and whom time and political 
changes may gain raise to perfect independence.” [πηγή:Holland, H., Travels in the Ionian Islands, Albania, 
Thessaly, Macedonia, &c. During the Years 1812 and 1813. London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 
1815, page:vi, preface.]

 Ήπειρος 4000, ό.π., σελ. 26757
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καταγραφής των γεγονότων και της ιστορίας. Η παρούσα διατριβή, σε σχέση με τον Αλή Πασά, 
θα εστιάσει στα έργα οδοποιίας και σε άλλα τεχνικά έργα τα οποία κατασκευάστηκαν υπό την 
ηγεμονία του και σχετίζονται με τους δρόμους και τις μετακινήσεις.  

3.2.1. Η Κατάσταση του οδικού δικτύου τον 18ο-19ο αι. και οι συνθήκες του ταξιδιού  
Κατά την περίοδο της ακμής της, η Οθωμανική κεντρική διοίκηση, στήριζε και μεριμνούσε 

για το οδικό δίκτυο με έργα, καθώς και με σχετική νομοθεσία, όπως έχει αναφερθεί και στο 
προηγούμενο κεφάλαιο. Στα πιο πρόσφατα έργα τα οποία  έγιναν κατά τον 17ο αι. στην περιοχή 
μελέτης, με εντολή και χρηματοδότηση από την Πύλη, περιλαμβάνονται έργα τα οποία 
αφορούσαν την αποπεράτωση οδικών έργων σε Βαλκανικές αρτηρίες, βασικές για την 
λειτουργία των ταχυδρομικών δρομολογίων . Είχε αρχίσει η σταδιακή φθίνουσα πορεία της 58

κεντρικής εξουσίας στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Έτσι το βάρος των δημοσίων έργων, της 
συντήρησής τους, καθώς και της αστυνόμευσης και φύλαξης των δρόμων άρχισε να μετατίθεται 
στις επαρχιακές διοικήσεις .  59

Συνέπεια των παραπάνω, ήταν η ανομοιομορφία στην κατάσταση και στην ποιότητα του 
οδικού δικτύου , η συντήρηση του οποίου, εξαρτιόταν από τις ενέργειες του διοικητή της κάθε 60

επαρχίας. 
Παρόλο που το οδικό δίκτυο της Ηπείρου ήταν σε συνεχή χρήση, αρκετοί δρόμοι ήταν 

στενοί, χωμάτινοι και σε κακή κατάσταση, όπως περιγράφεται στα κείμενα ορισμένων 
περιηγητών . Το μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου απαρτιζόταν από ημιονικούς δρόμους 61

και η χρήση τροχήλατων οχημάτων (κάρα - άμαξες) ήταν περιορισμένη και μόνο στα πεδινά για 
μεταφορές μικρής εμβέλειας . Η συντήρησή τους ήταν κακή διότι οι εργάτες (χριστιανοί και 62

πολλές φορές γυναίκες, διότι οι άντρες ταξίδευαν) δούλευαν υπό την μορφή «εθελοντικής» 
υποχρεωτικής εργασίας-αγγαρείας και οι εργολάβοι δωροδοκούσαν  την οθωμανική επιτροπή 63

παραλαβής του έργου για να πάρουν την εργολαβία .  64

Άλλο μεγάλο πρόβλημα για τους μετακινούμενους ήταν η δράση των ληστών. Ήδη από τον 
16ο αι. το φαινόμενο της ληστείας είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις και τον 17ο αι. είχε ξεφύγει 
από τον έλεγχο του κράτους, σύμφωνα με μαρτυρίες ιστορικών και περιηγητών της εποχής, οι 
οποίοι σημειώνουν ότι παρά τις τιμωρίες που επιβάλλονταν ήταν πολλοί οι ληστές και δεν 
περιορίζονταν . Η χρήση όμως των χερσαίων δρόμων συνεχίστηκε, διότι ακόμα και με τους 65

ληστές υπήρχε μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι στις θαλάσσιες μεταφορές, όπου δρούσαν οι 
πειρατές .  66

 Mehlan, A., ό.π., σελ. 386.  58

 στο ίδιο. 59

 Ανωγιάτης-Πελέ, Δ., Δρόμοι και διακίνηση…, ό.π., σελ. 20. 60

 Καρανάτσης, Κ., «Παρόδιοι σταθμοί και χερσαίες επικοινωνίες στον ορεινό χώρο.Ταξιδεύοντας τον 19ο αιώνα» , 61

στο: Επικοινωνίες και μεταφορές στην προβιομηχανική περίοδο, Πρακτικά ΙΑ΄ Συμποσίου Ιστορίας και Τέχνης, 
Κάστρο Μονεμβασιάς, 23-26 Ιουλίου 1998, εκδ.. Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2001. σελ. 207. 

 Μακρής - Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 127. 62

 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν φθηνότερης ποιότητας υλικά για να αντεπεξέλθουν στα κόστη ώστενα 63

έχουν κάποιο κέρδος. 
 Παπαγεωργίου, Γ.,«Οι χερσαίες επικοινωνίες στο νοτιοδυτικό τμήμα της βαλκανικής χερσονήσου (τέλη 18ου-αρχές 64

20ού αι. )», στο: Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής από την αρχαιότητα στην ενιαία Ευρώπη: ιστορική γεωγραφία, 
Επιμέλεια: Δημητριάδης, Ε.Π., Λαγόπουλος, Α.Φ., και Τσότσος, Γ.Π., Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1998. 
σελ.170. 

 Ι.Ε.Ε., τομ. Ι’, σελ. 89. 65

 Καρανάτσης, Κ., ό.π., σελ. 207. 66
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Τα ταξίδια ήταν δύσκολα καθώς εκτός των παραπάνω προβλημάτων υπήρχαν και τα 
εμπόδια της φύσης, όπως ο καιρός, τα ποτάμια, τα στενά δύσκολα μονοπάτια και τα 
αδιαπέραστα βουνά. Καθ’όσον οι ταξιδιώτες παρέμεναν στα κεντρικά οδικά δίκτυα υπήρχαν 
χάνια, γεφύρια και δερβένια τα οποία παρείχαν μια σχετική ασφάλεια. Αυτός ήταν και ένας από 
τους λόγους που καθιερώθηκε η ομαδική μετακίνηση, τα καραβάνια, ήδη από τον 14ο αι. 
στους εμπορικούς δρόμους των Βαλκανίων .  67

[Σημείωση για τα Δερβένια: Η λέξη Δερβένι, η ρίζα της οποίας είναι Περσική από το Derbent, 
που παραφράστηκε στα Τουρκικά και έγινε Dervent. Σημαίνει «στενή διάβαση ανάμεσα από 
βουνά» . Επειδή, το φαινόμενο της ληστείας ήταν πολύ συχνό και οι ταξιδιώτες, λόγω της ορεινής 68

γεωμορφολογίας, ήταν αναγκασμένοι να περνούν συχνά από στενά περάσματα, η Οθωμανική διοίκηση 
τοποθετούσε φύλακες, στους δρόμους και τα δερβένια για να ελέγχουν τις περιοχές. Ο επόπτης για την 
σωστή λειτουργία της φύλαξης και της ασφάλειας των δρόμων ήταν ο Δερβέναγας .  69

Διοριζόταν από το κράτος με επίσημο δημόσιο έγγραφο (Βεράτιο) , είχε υποχρέωση να τηρεί την 70

τάξη, να αποζημιώνει τους ταξιδιώτες εάν έπεφταν θύματα ληστείας ή σκοτώνονταν στην περιοχή του, 
ενώ η μισθοδοσία του προερχόταν από τους κατοίκους που ζούσαν στην περιοχή που επόπτευε . Η 71

πραγματικότητα όμως δεν ήταν πάντα τόσο ιδανική, ούτε και ή συμπεριφορά των Δερβεναγάδων, οι οποίοι 
εκτός του μισθού τους, ανάγκαζαν πολλές φορές και τους ταξιδιώτες να πληρώνουν «διόδια» ως φόρο 
διάβασης .] 72

Τα καραβάνια 
Οι μετακινήσεις συνήθως γίνονταν, για λόγους ασφάλειας, με οργανωμένα καραβάνια τα 

οποία ήταν προγραμματισμένα και είχαν τον υπεύθυνο αγωγιάτη (κιρατζή), ο οποίος έπρεπε να 
πάρει και τις αποφάσεις σχετικά με δυσκολίες που μπορεί να αντιμετώπιζαν και δρομολόγια που 
έπρεπε να επιλέξουν. Ως μέσο μετακίνησης είχαν τα μουλάρια, τα άλογα και τα γαϊδούρια, τα 
οποία είχαν και ειδικά πέταλα για τους δύσκολους δρόμους . Οι αγωγιάτες [Εικ_3.01] ήταν 73

συνήθως από το Μέτσοβο ή τα Ζαγοροχώρια. Υπήρχαν δύο κατηγορίες καραβανιών, τα μικρά, 
του εσωτερικού εμπορίου και διακίνησης επιβατών και τα μεγάλα , το ταξίδι των οποίων 74

διαρκούσε πολλές ημέρες και έφταναν στις ευρωπαϊκές πόλεις . Τα καραβάνια, εκτός από την 75

μεταφορά εμπορευμάτων, εξυπηρετούσαν και την μεταφορά ταξιδιωτών, ταχυδρομείου  και 76

 Mehlan, A., ό.π., σελ. 383. 67

 Μπαμπινιώτης, Γ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 998, σελ. 470 και Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν 68

Λεξικόν «Ηλίου», τομ.5, σελ. 880, Αθήνα, 1952. 
 Παπαγεωργίου, Γ.,Οι χερσαίες επικοινωνίες…, ό.π., σελ. 172.  69

 Το Βεράτι εκδιδόταν μετά από εφαρμογή ειδικού διατάγματος [Φιρμάνι], από τον Σουλτάνο ή Μέγα Βεζίρη και 70

έφερε στην αρχή του εγγράφου την υπογραφή του [πηγη: Μ.Ε.Ε, τομ. Ζ’, σελ. 61]
 Ανωγιάτης - Πελέ, Δ., Δρόμοι και διακίνηση…, ό.π., σελ. 144. 71

 στο ίδιο, σελ. 145. 72

 Παπαγεωργίου, Γ., Οι χερσαίες επικοινωνίες…, ό.π., σελ. 173.  73

 Σε πολλές περιπτώσεις τα καραβάνια του “εξωτερικού” ενωνόντουσαν με άλλα από διάφορες περιοχές όπως 74

Μέτσοβο, Ζαγόρι, Σαμαρίνα, Αμπελάκια και ταξίδευαν όλοι μαζί με έναν “αρχικιρατζή”, ένοπλη συνοδεία από 
μισθοφόρους και έφθαναν μέχρι τη Βιέννη περνώντας από πολλές Βαλκανικές πόλεις. [πηγή: Κωστή, Μ. σελ. 277]

 Κωστή, Μ., «Μέτσοβο: Μεταφορές – επικοινωνία κατά τον 19ο αιώνα, αρχές 20ου», Ανάτ. Πρακτικά Γ’ Συνεδρίου 75

Μετσοβίτικων Σπουδών, επιμέλεια Τριαντάφυλλου Δ. Παπαζήση, Αθήνα 2000, σελ. 277. 
 Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες διεκπεραιωνόντουσαν και από ειδικούς πεζοπόρους ταχυδρόμους, ή από έφιππους 76

Τάρταρους επί πληρωμή για τις υπηρεσίες τους. Οι πεζοπόροι είχαν και ένα κουδούνι στο πόδι τους για να 
αναγνωρίζονται από τους ληστές και να μην τους επιτίθενται, μας πληροφορεί o Pouqueville [πηγή: Ανωγιάτης - 
Πελέ, Δ., Δρόμοι και διακίνηση…, ό.π., σελ. 55 και 230]. 
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χρηματικών αποστολών . Οι αγωγιάτες ανήκαν σε συντεχνίες, για την προστασία των 77

επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, ενώ είχαν και την δυνατότητα να καθορίζουν τις τιμές του 
αγωγιού οι οποίες ήταν χαμηλότερες από τις κυβερνητικές, τις οποίες καθόριζαν οι τοπικοί 
πασάδες . Δύο καθοριστικοί παράγοντες της τιμής του αγωγιού ήταν η εποχή και η μορφολογία 78

του εδάφους.  
Εκτός από τους μετακινούμενους εμπόρους ή τους αποστολείς  τους (κιρατζήδες - 79

αγωγιάτες), οι δρόμοι χρησιμοποιούνταν και από «ιδιώτες» ταξιδιώτες οι οποίοι είχαν πάντα την 
απαραίτητη συνοδεία για να είναι ασφαλές το ταξίδι τους. Ο Καθ. Δ. Ανωγιάτης-Πελέ εξηγεί 
εκτενώς , μεταξύ πολλών άλλων πολύτιμων πληροφοριών τις οποίες δίνει, ότι οι συνοδοί και οι 80

αποστολείς είναι η κατηγορία των «εξοικειωμένων« με τον δρόμο επαγγελματιών της διακίνησης, 
που απαντώνται σε όλη την Ελλάδα. 

 Παπαγεωργίου, Γ.,Οι χερσαίες επικοινωνίες…, ό.π., σελ. 174.77

 Υπήρχε ανώτερος Οθωμανός αξιωματούχος ο κιρατζήμπασης που ήταν ο επικεφαλής των μεταφορών και 78

υπεύθυνος για όλα τα μέτρα σχετικά με τις μεταφορές [πηγή: στο ίδιο]
 Ορισμένοι έμποροι της Δύσης για τους οποίους ήταν δύσκολη και επίφοβη η μετακίνηση σε άγνωστα μέρη, 79

ανέθεταν την μετακίνηση των εμπορευμάτων επί πληρωμή, σε ντόπιους έμπορους, πλανόδιους εμπόρους ή και 
αγρότες, που τους ονόμαζαν κιρατζήδες στα τουρκικά ή αγωγιάτες στα ελληνικά [πηγή: Mehlan ό.π., σελ. 383 και 
404]

 Ανωγιάτης-Πελέ, Δ., Δρόμοι και διακίνηση…, ό.π., σελ. 194. 80

Εικόνα_3.01: Βλάχοι κιρατζήδες στα βουνά της Πίνδου γύρω στο 1900 - Φωτ.. Αφοί Μανάκια 
[πηγή: Αρχείο Β.Χολέβα]
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3.2.2. Ο Αλή Πασάς και τα τεχνικά έργα 
Η κατάσταση του οδικού δικτύου της Ηπείρου άλλαξε με την άνοδο του Αλή Πασά στην 

εξουσία, καθώς εκείνος γνώριζε ότι χωρίς ικανό οδικό δίκτυο δεν θα μπορούσε να ελέγξει το 
κράτος του και να έχει ανοικτούς τους δρόμους του εμπορίου. Αρχικά, ήταν επικεφαλής 
ένοπλων σωμάτων για την φύλαξη των δρόμων και στη συνέχεια από τα πρώτα αξιώματα που 
ανέλαβε το 1788 μαζί με το πασαλίκι των Ιωαννίνων, ήταν η θέση του αναπληρωτή γενικού 
επόπτη των δερβενιών , η οποία του απέφερε και πολύ πλούτο. Η μέγιστη έκταση που έφτασε 81

να έχει το κράτος του ήταν από το ύψος περίπου του Δυρραχίου στον βορρά, τμήμα της 
Μακεδονίας, όλη η Πελοπόννησος, η Β. Εύβοια και όλη η Ηπειρωτική Ελλάδα εκτός Αττικής και 
Βοιωτίας, με συνολικό πληθυσμό περίπου 1,5 εκ.  [Χαρτης_3.02]. 82

 Νικολάου, Γ.Β., (εαρινό 2018) ό.π., σελ. 82. 81

 Μακρής - Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 62 και 64. 82

Χάρτης_3.02: Χάρτης με το Κράτος του Αλή Πασά από το βιβλίο του 
Σπ.Αραβαντινού, Ιστορία του Αλή Πασά … 1895, σελ 268 [πηγή: Αρχείο Κ.Παπαζήση]
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Εκμεταλλεύτηκε προς όφελός του τα προβλήματα που είχε η Πύλη με πασάδες γειτονικών 
περιοχών, καθώς και τους πολέμους των δυτικών χωρών (Ναπολεόντειοι πόλεμοι) 
καταφέρνοντας έτσι να ανέλθει διοικητικά μέσα στην αυτοκρατορία και να έχει διπλωματικές 
σχέσεις με την Δύση, εξυπηρετώντας πάντα τα συμφέροντά του .  83

Στόχος του ήταν να οργανώσει το κράτος του σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό 
προϋπέθετε καλές εμπορικές σχέσεις με την δύση και δυνατότητα μετακίνησης των καραβανιών 
με τα εμπορεύματα, καθώς και των ευρωπαίων ταξιδιωτών στα εδάφη του, με ταχύτητα, 
εξυπηρέτηση και ασφάλεια. Για να είναι τούτα εφικτά, έπρεπε να βελτιώσει το οδικό δίκτυο και 
να το κάνει ασφαλές με υποφερτή βατότητα, τουλάχιστον στις μεγάλες εμπορικές αρτηρίες 
προς Θεσσαλία και Μακεδονία .  84

Κατά την περίοδο της ηγεμονίας του Αλή Πασά (1788-1822), έγιναν πολλά τεχνικά έργα 
στην Ήπειρο, όχι μόνο με δική του πρωτοβουλία ή χρηματοδότηση, αλλά και με πολλά 
αγαθοεργήματα και δωρεές Ηπειρωτών μεγαλέμπορων που είχαν πλουτίσει στο εξωτερικό. Είναι 
μια εποχή κατά την οποία η Ήπειρος ζει ακμή σε οικονομικό και σε πνευματικό επίπεδο με 
πολλούς Έλληνες λόγιους να είναι σύμβουλοι του Αλή Πασά .  85

Πολύτιμες πληροφορίες για τα έργα του, αντλούνται από το βιβλίο του Σπύρου 
Αραβαντινού , ο οποίος το 1895 εξέδωσε το ανέκδοτο έργο του πατέρα του, Παναγιώτη 86

Αραβαντινού , για την Ιστορία του Αλή Πασά του Τεπελενλή . 87 88

Καθώς δεν είναι αντικείμενο της παρούσας μελέτης ο βίος, ο σχολιασμός περί του ήθους ή 
του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς του Αλή Πασά, θα γραφούν τα απαραίτητα ώστε να 
υπάρχει μια όσο το δυνατόν πλήρης αναφορά για τους δρόμους και τα έργα τα σχετικά με 
αυτούς, Εξάλλου, εξέχοντες ιστορικοί και μελετητές έχουν καλύψει βιβλιογραφικά όλο το φάσμα 
σχετικά με την ζωή και το πολιτικό έργο του Αλή Πασά. 

Η πρώτη κίνηση που έκανε ο Αλή Πασάς σχετικά με την διακίνηση και τους δρόμους, ήταν 
η πάταξη της ληστείας και η αποκατάσταση της δημόσιας ασφάλειας, σε σημείο που καυχιόταν 
λέγοντας «ότι ο καθένας θα μπορούσε να διατρέξει το κράτος του με κλειστά 
μάτια» . Βεβαίως, αν αυτός ο ισχυρισμός ήταν ακριβής δεν θα χρειάζονταν οι ταξιδιώτες 89

ένοπλες συνοδείες. Όπως επισημαίνει ο Κ. Σιμόπουλος, είναι υπερβολικά όσα έχουν γραφεί 
περί τάξης και ασφάλειας σε όλο το κράτος του Αλή Πασά και ότι αυτό ίσχυε μόνο για τις 
κεντρικές αρτηρίες που οδηγούσαν στην Λάρισα στην Πρέβεζα και στα λιμάνια . Η άποψη του 90

 Νικολάου, Γ.Β., (εαρινό 2018) ό.π., σελ. 83. 83

 Ήπειρος 4000, ό.π., σελ. 267. 84

 στο ίδιο, σελ. 168. 85

 Σπυρίδων Αραβαντινός (1843-1906) Έλληνας πολιτικός. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Ήταν γιος το Παναγιώτη 86

Αραβαντινού. Σχολείο πήγε στην Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και στη συνεχεία σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, όπου και αναγορεύτηκε αριστούχος διδάκτωρ. Έφτασε μέχρι την θέση του Αρεοπαγίτη, και έγινε 
Υπουργός Δικαιοσύνης.. [πηγή:Συντάκτες της Βικιπαίδειας, "Σπυρίδων Π. Αραβαντινός," Βικιπαίδεια, Η Ελεύθερη 
Εγκυκλοπαίδεια]

 Παναγιώτης Αραβαντινός (1811-1870): Λόγιος, ιστοριοδίφης και συγγραφέας ο οποίος ασχολήθηκε με την  μελέτη 87

της ιστορίας και της λαογραφίας της Ηπείρου και διετέλεσε διευθυντής του Ελληνικού σχολείου των Ιωαννίνων.
 Αραβαντινός, Σπ.Π., Ιστορία του Αλή Πασά του Τεπελενλή: Συγγραφείσα επί τη βάσει ανεκδότου έργου του 88

Παναγιώτου Αραβαντινού. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1895.
 Παπαγεωργίου, Γ.,Οι χερσαίες επικοινωνίες…, ό.π., σελ. 171.  89

 Σιμόπουλος, Κ., τομ. Γ2, σελ. 565. 90
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Σιμόπουλου ενισχύεται και από τα γραφόμενα του Lord Broughton (Hobhouse) , ο οποίος 91

στο ταξίδι του με τον Lord Byron το οποίο ξεκίνησε το 1809, στον δρόμο από την Άρτα προς 
τα Ιωάννινα γράφει ότι «Ο Βεζίρης είχε σχεδόν καθαρίσει αυτήν την περιοχή του 
κράτους από τους ληστές, αλλά υπήρχαν ακόμα κάποια σημεία στα οποία ο 
ταξιδιώτης, που σκοπός του είναι να προχωράει στο ταξίδι του και όχι να πολεμάει, 
θα επέλεγε να προσλάβει έναν φρουρό» . 92

Είναι όμως γεγονός, όπως μαρτυρούν οι πηγές και τα κείμενα των ταξιδιωτών, ότι ο Αλή 
Πασάς ήταν ο μόνος που έβαλε μια σχετική τάξη σε μια περιοχή που καταδυναστευόταν από 
τους Γενίτσαρους , τους Σπαχήδες  και τους ληστές των πόλεων και της υπαίθρου. Εξηγεί ο 93 94

Αραβαντινός ότι το κατάφερε αυτό, επειδή ως γενικός επόπτης είχε την απόλυτη εξουσία. 
Συμπληρώνει όμως στην συνέχεια: «Αλλά πλην τούτου, χρηματίσας εν τοις νεανικοίς 
αυτού χρόνοις αρχηγός ληστών, στενάς δε συνάψας σχέσεις μετά πάντων των 
ακμασάντων τότε πολεμικών ανδρών, Οθωμανών τε και Χριστιανών, εκέκτητο το 
πολύτιμον προσόν της πείρας των προσώπων και του τόπου» . 95

Χώρισε το κράτος του σε στρατιωτικές διοικήσεις και ανέθεσε επί πληρωμή, την φύλαξη 
των δρόμων κάθε τμήματος, σε Χριστιανούς και Οθωμανούς οπλαρχηγούς , τους 96

Δερβεναγάδες, για τους οποίους έχει ήδη γίνει αναφορά. Όλα τα δημόσια έργα εκτελούνταν 
υπό μορφή αγγαρείας από κατοίκους της επικράτειας τους οποίους τις περισσότερες φορές, 
υποχρέωνε να μεταβούν στον τόπο του έργου με δικά τους έξοδα. 

Κανένας δεν κυκλοφορούσε στο κράτος του χωρίς τεσκερέ, [διαβατήριο ] [Εικ._3.02] ή 97

χωρίς ένα έγγραφο σαν άδεια κυκλοφορίας, γραμμένο στα ελληνικά με την μικρή σφραγίδα του 
Αλή  [Εικ_3.03]. Το «Φύλλο πορείας» της Εικόνας_3.03 δημοσιεύθηκε με τις επεξηγηματικές 98

υποσημειώσεις στο βιβλίο του Σπ. Αραβαντινού, ο οποίος συμπληρώνει ότι το έγγραφο εκδόθηκε 
κατά το διάστημα που ο Παπαρηγόπουλος ήταν εντεταλμένος σε πολιτική αποστολή από τη 
Ρωσική κυβέρνηση. Στόχος της αποστολής ήταν να πάει ο Παπαρηγόπουλος  μέσω Σαγιάδας, να 
συναντήσει τον Καποδίστρια που έμενε τότε στην Κέρκυρα και στη συνέχεια να πάει οδικώς 

 John Cam Hobhouse αργότερα Lord Broughton (1786-1869) Βρετανός αριστοκράτης, αρχαιολάτρης, απόφοιτος 91

του Cambridge συνοδοιπόρος του Byron στην περιοδεία τους στον Ελληνικό χώρο το 1809-1810.  Τις σημειώσεις 
και τις εντυπώσεις του από το ταξίδι αυτό, με πλούσιο υλικό για τον ιδιωτικό και δήμιο βίο, τις εξέδωσε σε δίτομο 
βιβλίο το 1813 [πηγή: Σιμόπουλος, Κ., ό.π., τομ. Γ2, σελ. 66]

 “The Vizier had almost cleared this part of the country of robbers; but there were still some suspicious spots 92

through which a traveller, whose purpose it is to proceed on his journey, and not to fight, would choose to 
provide a guard” [πηγή:Broughton, J.C., Hobhouse, Baron, Travels in Albania and other provinces of Turkey in 
1809 & 1810, Vol.I, a new edition revised and corrected 1858, ed John Murray, Albemarle street, London, 1858. σελ. 
39]

 Από τον 14ο αι. (χωρίς να είναι εξακριβωμένο ακριβώς πότε) το σώμα των Γενίτσαρων ήταν ο τακτικός στρατός που 93

είχε προέλθει από τους εξισλαμισμένους υπόδουλους πληθυσμούς [πηγή: Ι.Ε.Ε., τομ. Ι’, σελ. 34]
 Το σώμα του ιππικού στον Οθωμανικό στρατό οι οποίοι κατείχαν γη (τιμάρια) ως αμοιβή για τις πολεμικές 94

επιχειρήσεις. Είχαν καθήκον να παρουσιάζονται όποτε καλούνταν αλλά είχαν και τη δυνατότητα να εξαγοράσουν 
την υπηρεσία τους. Σταδιακά έχασαν την σπουδαιότητά τους σε σχέση με τους Γενίτσαρους [πηγή: Ι.Ε.Ε., τομ. Ι’, 
σελ. 33]

 Αραβαντινός, Σπ.Π., Ιστορία του Αλή Πασά του Τεπελενλή: Συγγραφείσα επί τη βάσει ανεκδότου έργου του 95

Παναγιώτου Αραβαντινού. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1895. 
σελ. 342-343. 

 Αραβαντινός, Σπ.Π., Ιστορία.. ο.π., . 96

 Ήταν το μόνο κράτος στην αυτοκρατορία που είχε αστυνομία, η οποία συλλάμβανε όποιον κυκλοφορούσε χωρίς τα 97

απαραίτητα έγγραφα στους δρόμους εκτός πόλεων και δεν επιτρεπόταν όταν έπεφτε το σκοτάδι να βγει κάποιος 
στους δρόμους της πόλης χωρίς φανάρι ή λαμπάδα. [πηγή: Αραβαντινός Σ. ό.π., σελ. 343]

 στο ίδιο. 98
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Εικόνα_3.03: Το “laissez passer” (φύλλο πορείας) που εξέδωσε ο Αλή Πασάς για τον 
Ιωάννη Παπαρηγόπουλο [πηγή: Αραβαντινός, Σπ. Π., ό.π., 1895, σελ. 582.]

Εικόνα_3.02: Το εμπροσθόφυλλο και το οπισθόφυλλο οθωμανικού ταξιδιωτικού εγγράφου 
(διαβατήριο-teskere). [πηγή:Travelogues/ΙΑΛ]

Εικόνα_3.03: Το “laissez passer” (φύλλο πορείας) που εξέδωσε ο Αλή Πασάς για τον Ιωάννη 
Παπαρηγόπουλο [πηγή: Αραβαντινός, Σπ. Π., ό.π., 1895, σελ. 582 (Αρχείο Κ.Παπαζήση)]
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στην Πάτρα, μέσω Ναυπάκτου, για να μην εγείρει την προσοχή των Άγγλων ταξιδεύοντας διά 
θαλάσσης . 99

Στο πρώτο κεφάλαιο του τέταρτου μέρους του βιβλίου του, ο Σπ. Αραβαντινός περιγράφει 
τις οδούς τις οποίες κατασκεύασε ή επισκεύασε και οι οποίες «φέρουν το όνομα του Αλή 
Πασά», όπως και γέφυρες από τις οποίες άλλες σώζονται και άλλες όχι  (η παρατήρηση για το 100

εάν σώζονται ή όχι αναφέρεται στον 19ο αιώνα όταν γράφτηκε το κείμενο). 
Από τις πολλές οδούς της περιοχής, περιγράφει τέσσερις βασικές αρτηρίες  που 101

ξεκινούν από τα Ιωάννινα, αναφέροντας τις πόλεις ή χωριά της κατάληξης και της διαδρομής, 
μαζί με άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες ιστορικού, γεωμορφολογικού αλλά και τεχνικού 
χαρακτήρα. Οι κεντρικές αυτές διαδρομές (οι οποίες είχαν πολλές διακλαδώσεις που 
εξυπηρετούσαν εσωτερικές ανάγκες μετακίνησης) συνδέουν τα Ιωάννινα με πόλεις εκτός της 
Ηπείρου, στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. 

Εκτός των τεσσάρων οδικών αρτηριών που περιλαμβάνονται στα έργα οδοποιίας του 
Αλή Πασά πρέπει να σημειωθούν και άλλες δύο οι οποίες είναι απαραίτητες για να φανεί η 
ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών δρόμων στην Ήπειρο.  

 Αραβαντινός, Σπ. Π., ό.π., σελ. 582.  99

 στο ίδιο σελ. 345. 100

 Περιγράφει τις συγκεκριμένες, διότι οι διαδρομές 1α, 2 και 4α ήταν έργα που κατασκευάστηκαν από τον Αλή Πασά 101

μαζί με πολλές γέφυρες και φυλάκια καθώς και έργα επισκευής για την βελτίωση άλλων οδών. [πηγή: Γ.Μακρής - 
Στ. Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 132.]

Πίνακας 3.02: Βασικές οδικές αρτηρίες [1]

Από Διαδρομή με τις βασικές στάσεις [2] Προορισμός Οδ

Ι 
Ω 
Α 
Ν 
Ν 
Ι 
Ν 
Α

Δρίσκος - Γεφ. Μπαλντούμας - 3 Χάνια
Πολιτσές - Μηλιά Γρεβενά - Θεσσαλονίκη 1α

Μέτσοβο - Ζυγός - Μαλάκασι Τρίκαλα - Λάρισα 1β

Κοιλάδα Ζέλοβας - Γαρδίκι - Πολυτοξη γέφυρα - Πρωτόπαπας (στα δεξιά) - Γέφυρα 
Μαζαρακίου - Ζαραβίνα - Επισκοπή - Αργυρόκαστρο - Τεπελένι.

Τεπελένι

2

Κοιλάδα Παμβώτιδας - Γέφυρα Λυκόστομο - πρόποδες Μιτσικελίου - Καλπάκι - 
Ζαραβίνα (ένωση με διαδρομή 2) ή διακλάδωση προς βορρά μέσω Πρεμετής 3

Χάνι Αγ. Δημητρίου - Πέντε Πηγάδια - Χάνι 
Κραβασσαρά

Κουμουτζάδες Άρτα - Σαλαώρα 4α

Γκαντζα - Λούρος Πρέβεζα 4β

Κατσικάς - Γουλάς - Κοντοβράκι - Γερακαρι - Γεφ. Παπαστάθη - Αγ. Γεώργιος Σιράκο - Καλαρίτες 5

Παραμυθιά
Φιλιάτες Σαγιάδα 6α

Μαργαρίτι Πάργα 6β

[1] [πηγή: Αραβαντινός Σπ.,ό.π., σελ.. 345-346]

[2] Σε πολλές περιπτώσεις οι στάσεις και ενίοτε οι διαδρομές ήταν διαφορετικές μεταξύ δυο προορισμών 
ανάλογα την κατεύθυνση. Για παράδειγμα σε μια διαδρομή με έντονη κλίση οι στάσεις 
προσαρμοζόντουσαν στις ανάγκες της πορείας, δηλ. στην ανηφορική διαδρομή σταματούσαν σε 
διαφορετικά σημεία από ότι στην κατηφορική
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Ως πέμπτη  αρτηρία, σημειώνεται ο δρόμος από τα Ιωάννινα προς το Σιράκο και τους 102

Καλαρίτες . Πρόκειται για πολύ πολύ σημαντική εσωτερική διαδρομή εμπορίου και 103

εξυπηρέτησης στρατιωτικών αναγκών, μέσω της οποίας μπορούσε κανείς να συνεχίσει, με 
αρκετή δυσκολία, προς τη Θεσσαλία.  

Η έκτη και πολύ μεγάλης σημασίας αρτηρία για το εμπόριο, ήταν η σύνδεση των Ιωαννίνων 
με τις παραθαλάσσιες πόλεις-λιμάνια, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους και μέσω παραλιακής 
οδού.Οι 6 αυτές αρτηρίες που περιγράφονται στον Πίνακα_3.02 απεικονίζονται σχηματικά και 
στον Χάρτη_3.03 

 Γ. Μακρής - Στ. Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 195. 102

 Δύο πολύ σημαντικές βλάχικες κοινότητες με έντονη εμπορική και κτηνοτροφική δραστηριότητα. Λίγο πριν την 103

πτώση του Αλή Πασά κάηκαν και τα δύο χωριά στις 29 Ιουνίου του 1821 από την Χουρσίτ Πασά μετά από μια 
αποτυχημένη επαναστατική κίνηση των ντόπιων. [πηγή: Γ.Μακρής - Στ. Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 214.]

Χάρτης_3.03: Οι βασικές οδικές αρτηρίες του 18ου-19ου αιώνα στον χάρτη της 
Ηπείρου του Μ.Χρυσοχόου, 1895 [πηγή: Αρχείο Κ.Παπαζήση]
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3.2.3. Το οδικό δίκτυο μέσα από κείμενα, δρομοδείκτες και χάρτες του 19ου αιώνα. 
Όπως έχει αναφερθεί, οι πληροφορίες για την κατάσταση των δρόμων και για τις συνθήκες 

του ταξιδιού, κατά κανόνα αντλούνται από τους δρομοδείκτες της εποχής, τα κείμενα των 
περιηγητών και προς το τέλος του 19ου αιώνα από τα στρατιωτικά οδοιπορικά.  

Καθώς τα Ιωάννινα και το κράτος του Αλή Πασά ήταν στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής, 
δέχονταν και πολλές επισκέψεις περιηγητών, λόγιων, πολιτικών και στρατιωτικών κατασκόπων, 
χωρίς απαραιτήτως να είναι πάντα ευδιάκριτος ο ρόλος του κάθε επισκέπτη. Επειδή η Αγγλία και 
η Γαλλία διεκδικούσαν την εδραίωση τους στο τμήμα αυτό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η 
κατασκοπεία άνθιζε και ο Αλή Πασάς ως δεξιοτέχνης διπλωμάτης τους εξαπατούσε εναλλάξ , 104

ικανοποιώντας πάντα τα συμφέροντά του, με την ανοχή τους, βέβαια, διότι και οι δυτικοί 
συνωμοτούσαν αναλόγως για τα δικά τους συμφέροντα.  

Ένα από τα παράγωγα αυτής της πολιτικής κατάστασης ήταν η δημιουργία ενός 
ικανοποιητικού αριθμού κειμένων με τις περιγραφές των ταξιδιών όλων αυτών των επισκεπτών, 
οι οποίοι κατέγραφαν με λεπτομέρεια ότι τους κινούσε περισσότερο το ενδιαφέρον ή ήταν το 
αντικείμενο της μελέτης τους. Ανάμεσά τους υπήρχαν φιλέλληνες, ανθέλληνες, αρχαιολάτρες, 
αρχαιολόγοι, αρχαιοκάπηλοι, τυχοδιώκτες, φυσιολάτρες, εμπορικοί και στρατιωτικοί 
πράκτορες , οι οποίοι ήταν κατά κανόνα μορφωμένοι και είχαν την δυνατότητα 105

χρηματοδότησης του ταξιδιού τους από ιδιωτικούς ή κρατικούς πόρους. Τα ταξίδια των ξένων 
αυτών περιηγητών μπορούν να θεωρηθούν ως το πρώτο μεγάλο κύμα που επισκέφτηκε την 
Ήπειρο το πρώτο τέταρτο του 19ου αι. επί ηγεμονίας Αλή Πασά και μας άφησε πολλά βιβλία και 
λιγότερα σκίτσα και χάρτες. Στη συνέχεια, υπήρξε ένα δεύτερο κύμα Ελλήνων (κυρίως 
στρατιωτικών) που άφησε επίσης πλούσιο υλικό για το οδικό δίκτυο και τα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής. Δεν μπορούμε να τους ονομάσουμε «περιηγητές» με την ίδια 
έννοια, αλλά ίσως «περιηγητές καταγραφείς» ή «περιηγητές κατασκόπους». Ταξίδευαν σε μια 
σχετικά άγνωστη περιοχή, ορισμένοι για λογαριασμό του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους και 
άλλοι με εντολή του Γενικού Επιτελείου Στρατού με στόχο για την αναγνώριση της περιοχής και 
την καταγραφή πληροφοριών, εν όψει μιας μελλοντικής κατάκτησης αυτών των εδαφών .  106

Όλα αυτά τα οδοιπορικά κείμενα μας προσφέρουν μεγάλη ποικιλία πληροφοριών μέσα από 
τους διαφορετικούς σκοπούς της συγγραφής τους και το διαφορετικό ύφος της γραφής. Για 
παράδειγμα, διαβάζοντας τα κείμενα των Άγγλων των αρχών του 19ου αι., πληροφορούμαστε 
για τις συνήθειες και συμπεριφορές των γηγενών, ή διαβάζουμε για την κατάσταση των σπιτιών 
και των χανιών στις διαδρομές τους. Οι περιγραφές συνοδευόμενα πολύ συχνά από προσωπικά 
τους σχόλια θετικά και αρνητικά. Αντιθέτως, τα στρατιωτικά οδοιπορικά των Ελλήνων, από τα 
μέσα του 19ου και μετά, έχουν διαφορετικό ύφος γραφής και περιορίζονται στην περιγραφή των 
δρόμων, την μέτρηση των αποστάσεων και την κατάσταση των υποδομών. Πολλά από αυτά τα 
στοιχεία συναντώνται και στα κείμενα των ξένων μη στρατιωτικών περιηγητών, αλλά χωρίς την 
συνέπεια και την λεπτομέρεια που μας προσφέρουν τα στρατιωτικά οδοιπορικά.  

Πληροφορίες, πάντως για το οδικό δίκτυο αντλούνται από όλα τα ήδη κειμένων, για ένα 
χρονικό διάστημα περίπου 80 ετών στο οποίο περιλαμβάνεται, η «επί» καθώς και «μετά» Αλή 
Πασά εποχή. Αναδεικνύεται έτσι εν μέρει και η διάρκεια που είχαν στο χρόνο τα τεχνικά έργα 

 Σιμόπουλος, Κ., ό.π., τομ. Γ2, σελ. 410. 104

 Γ. Μακρής - Στ. Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 124. 105

 Για παράδειγμα ο Νικολαΐδης, στον οποίο θα γίνει αναφορά παρακάτω, κυκλοφορούσε ως κατάσκοπος για το 106

Ελληνικό Βασίλειο υποδυόμενος τον Γάλλο περιηγητή [πηγή: Καραβάς Σ., Εισαγωγή σελ. 126*]
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που υλοποιήθηκαν υπό την ηγεμονία του. Για την “προ” του Αλή περίοδο (δηλ. πριν το 1788) 
είναι σχεδόν ανύπαρκτες οι λεπτομερείς πληροφορίες από περιηγητές. Το περιηγητικό κύμα 
ήταν ακόμα υπό διαμόρφωση τον 18ο αιώνα  και οι συνθήκες των ταξιδιών ήταν ακόμα 107

δύσκολες , ειδικά για την περιοχή της Ηπείρου. Οι περισσότερες περιηγητικές αποστολές είχαν 108

ως προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και την Νότιο Ελλάδα.  
Σε μια προσπάθεια οργάνωσης του υλικού και των πληροφοριών από τα οδοιπορικά 

κείμενα, συντάχθηκε ο Πίνακας_3.03 στον οποίο περιέχονται τα συγγράμματα με πληροφορίες 
για τις διαδρομές και τις υποδομές, εκτός όλων των άλλων γεωγραφικών, κοινωνικών, 
στατιστικών και πολιτικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα περισσότερα από αυτά.  

Από τον Πίνακα_3.03, προκύπτει η προφανής πληροφορία σχετικώς με το «ποιοι 
ταξίδεψαν και πότε». Παρατηρείται ότι οι ξένοι περιηγητές επισκέφτηκαν την Ήπειρο επί 
ηγεμονίας Αλή Πασά , με λίγες εξαιρέσεις όπως αυτή του E. Lear, του οποίου το ταξίδι άφησε 109

και εξαιρετικές απεικονίσεις τοπίων από τις διαδρομές του. Οι Έλληνες ακολούθησαν, κατά το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 

Μέσα σε αυτά κείμενα παρατίθενται λίγες περιγραφές που αναφέρονται σε τεχνικά έργα 
υποδομών. Μάλιστα αυτές σχετίζονται κατά κανόνα, με περιπτώσεις, που ένα γεγονός (π.χ η 
κατάρρευση ενός γεφυριού και η πρόσφατη ανοικοδόμησή του, ή η συντήρηση, ή η κατασκευή 
ενός δρόμου) τύχαινε να συμβαίνει την ώρα που περνούσε ο ταξιδιώτης. 

Δύο τέτοιες αξιοσημείωτες αναφορές για τεχνικά έργα του Αλή Πασά αφορούν το γεφύρι 
του Αώου στο Τεπελένι και τον δρόμο Άρτας - Σαλαώρας  [τελευταίο τμήμα της διαδρομής 4α 110

στον Χάρτη_3.03]. Το γεφύρι αναφέρεται σε άλλο σημείο της διατριβής. Σχετικά με την κατασκευή 
του δρόμου, Άρτας - Σαλαώρας ευρίσκονται τρεις μαρτυρίες, οι οποίες ανάγονται στο χρονικό 
διάστημα της κατασκευής του και μια, 30 περίπου χρόνια μετά την πτώση του Αλή. 

 Σιμόπουλος, Κ., ό.π., τομ. Β, σελ. 9-10.107

 Οι δυσκολίες αυτές οφείλονταν κατά κύριο λόγο στην εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Τουρκίας, Βενετίας, Αυστρίας 108

και Ρωσίας, στην ληστοκρατία, στην πειρατεία και στην πανούκλα η οποία είχε αποδεκατίσει μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού λόγω ανεπάρκειας μέτρων προστασίας. [πηγη: Σιμόπουλος ό.π., τομ. Β, σελ.11 και 490]

 Υπενθυμίζουμε ότι η περίοδος της ηγεμονίας του ήταν 1788 - 1822. 109

 Σαλαώρα: Επίνειο της Άρτας και εμπορικό λιμάνι με τελωνείο επί Αλή Πασά. 110



70 μέρος Α΄_Ήπειρος 

Πίνακας 3.03: Κατάλογος και περιγραφή οδοιπορικών
Χρονολογία 
ταξιδιού Συγγραφέας Χρον. 

έκδ. Τίτλος [σε συντομία] Είδος -  
περιγραφή οδοιπορικού

1 1804 - 1810 Leake, William Martin 1835 Travels in Northern Greece [in 4 
volumes]

Κείμενο με περιγραφές και 
σχόλια. [διπλωματική μυστική 
αποστολή]

2 1805 - 1815 Pouqueville, Francois 
C.H.L

1820 Voyage dans la Grece
Κείμενο με περιγραφές και σχόλια 
[απεσταλμένος Ναπολέαντα]1826 Voyage de la Grece [η έκδοση αυτή 

περιέχει και τη προηγούμενη]

3 1809 - 1810 Lord Broughton, G.C.B - 
(Hobhouse) 1858 Travels in Albania & other provinces 

of Turkey in 1809 & 1810 Κείμενο με περιγραφές και σχόλια

4 1810 - 1817 Cockerell, Charles R. 1903 Travels in southern Europe & the 
Levant [Journal of C,R. Cockerell]

Κείμενο [ταξιδιωτικό ημερολόγιο]  
με περιγραφές και σχόλια

5 1812 - 1813 Holland, Henry 

1815  
[1 τόμος] Travels in the Ionian Isles, Albania, 

Thessaly, Macedonia, etc.
Κείμενο με περιγραφές, σχόλια 
και οδηγίες προς τους ταξιδιώτες 1819  

[2 τόμοι]

6 1813 Turner, William 1820 Journal of a tour in the Levant Κείμενο με περιγραφές και σχόλια 

7 Αγνώστου [εκδ. Μιχαήλ 
Γλυκεί, Βενετία] 1829 Δρομοδείκτης των ακολούθων 8 

Μερών
Κατάλογος πόλεων, χωριών και 
αποστάσεων

8 Αγνώστου [Πιθανώς 
εκδ.. Ν. Γλυκεί, Βενετία] Δρομοδείκτης της Ελλάδος Κατάλογος πόλεων, χωριών και 

αποστάσεων

9 1848 - 1849

Lear, Edward 

1851 Journals of a landscape painter in 
Albania Χρονικό με 20 χαλκογραφίες

10 1857 ανέκδοτο

Αλληλογραφία με την αδερφή του 
στην οποία περιγράφει τα ταξίδια 
του. 
 [πηγή: Rowena Fowler]

Επίσκεψη στο Ζαγόρι, Σκίτσα 
τοπίων

11 1850 - 1851 Νικολαΐδης, Βασίλειος 1851

Στρατιωτική γεωγραφία της 
Ευρωπ.Τουρκίας και ιδίως των 
Ομόρων της Ελλάδος επαρχιών 
ήτοι……

Πρώτη επίσημη και μυστική 
αποστολή στα διεκδικούμενα 
εδάφη. Αναλυτικές περιγραφές 
διαδρομών & υποδομών. Δρόμοι 
στο Ζαγόρι

12 1864 Αραβαντινός, 
Παναγιώτης 1866 “Περιγραφή της Ηπείρου εις μέρη 

τρία” Μέρος Α’, σελ. 67
Δρομολογικός πίνακας των 
κυριοτέρων οδών της Ηπείρου. 

13 1873 Isambert, E. υπό 
Μηλιαράκη, Α. 1878

Οδοιπορικά Μακδονίας, Ηπείρου 
και Θεσσαλίας κατά τον Emile 
Isambert

Περιγραφή 22 διαδρομών σε 
μορφή κειμένου. 

14 1878
Ζώτος, Β.Δ., ο 
Μολοσσός

1878 
[τευχ. Α΄] Ηπειρωτικαί Μελέται. τομ.Δ’, 

τεύχος Α’ και Β’. Δρομολόγιον της 
Ελληνικής χερσονήσου.

Σε μορφή κειμένου και 
αριθμημένου καταλόγου πόλεων 
αποστάσεων κλπ. Με περιγραφές 
υποδομών. Γεωγραφικά και 
ιστορικά στοιχεία

15 1880 1882   
[τευχ. Β΄]

16 1880 Κοκίδης, Ι. 1880
Οδοιπορικά Ηπείρου και 
Θεσσαλίας. Υπό του πάρα τω 
Υπουργείω Στρατιωτικών Επιτελικού 
Γραφείου. 

Δρομολόγια και οδοιπορικά σε 
κείμενα και πληθυσμικά σε 
πίνακες. Δρόμοι εισόδου για 
Ζαγόρι.

17 1886 Ποταγός, Π. [Α. 
Κωνσταντακοπούλου] ανέκδοτο

Γεωγραφική περιγραφή Ηπείρου 
Θεσσαλίας και των Ιονιων 
νήσων….. Βιβλίο Β’ Ηπειρος

Περί συγκοινωνίας στην Ήπειρο

Σχινάς, Νικόλαος Θ.

1886 Οδοιπορικές σημειώσεις - 
Οροθετική γραμμή Περιγραφή οροθετικής γραμμής 

18 1887 - 1897 1897 Οδοιπορικόν Ηπείρου
Περιγραφή 25 διαδρομών με 
αποστάσεις σε ώρες με 
γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία. 
Δρόμοι στο Ανατολικό Ζαγόρι. 

19 Κουγιτέας, Παναγιώτης 1905 Πραγματεία. Τοπογραφική, ιστορική 
και εθνολογική της ….. Ηπείρου

Περιγραφή δρόμων στην ΄Ηπειρο 
και αναφέρει 15 δρόμους που 
καταλήγουν στα Γιάννενα. 
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Οι περιγραφές για το έργο αυτό είναι του Henry Holland τον Οκτώβριο του 1812 , του 111

Charles R. Cockerell  τον Ιανουάριο του 1813 , και του W.Turner  τον Αύγουστο του 112 113 114

1813  (στις οποίες εκδηλώνουν το θαυμασμό τους για το έργο του Βεζίρη) και του Β. 115

Νικολαΐδη  το 1850. Οι πληροφορίες όμως τις οποίες δίνουν ως προς το πλάτος του 116

δρόμου, δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Ο Holland λέει ότι είχε πλάτος 50 πόδια, ο Cockerel 25 
και ο Turner 35 με 40 (θεωρώντας βέβαια ότι και οι τρεις αναφέρονται στο Αγγλικό πόδι ως 
μονάδα μέτρησης).  

Οι πληροφορίες που μας δίνει ο Holland είναι οι παρακάτω: «Ο δρόμος από την 
Σαλαώρα στην Άρτα είναι σήμερα σε πολύ κακή κατάσταση, όμως δύο μίλια 
περίπου πριν την Άρτα, συναντήσαμε ένα καινούργιο δρόμο, για τον οποίο είχε 
δώσει εντολή ο Βεζίρης να κατασκευαστεί στην πεδιάδα, και από τον οποίο 
περίπου ένα μίλι είχε ήδη περατωθεί. Η κατασκευή του δρόμου την οποία διεύθυνε 
ένας Κεφαλλονίτης, είναι εξαιρετική: Έχει πλάτος περίπου 50 πόδια [15 μέτρα], 
υπερυψωμένος στο κέντρο και ενισχυμένος με εγκάρσιες πέτρινες δοκίδες ανά 
τακτά διαστήματα. Καθώς η ιδιοκτησία , υπό το δεσποτικό καθεστώς δεν αποτελεί 
αντικείμενο προσοχής , η οδός είναι ευθεία χωρίς παρεκκλίσεις . Μερικές 
εκατοντάδες εργατών δούλευαν την ώρα που περνούσαμε και ο επιστάτης 
στεκόταν από πάνω τους, με τον βούρδουλα στο χέρι» . 117

Σύμφωνα με το ημερολόγιό του, ο Holland πέρασε από το σημείο όπου εκτελούνταν τα 
έργα στις 29 Οκτωβρίου του 1812 . 118

 Holland, H., ό.π., σελ.. 117. 111

 Charles Robert Cockerell  [1788 - 1863], Άγγλος αρχιτέκτονας που περιηγήθηκε στην Ελλάδα από το 1810 έως 112

το 1817. Ήταν διορισμένος βασιλικός αγγελιοφόρος στη Μεσόγειο από το υπουργείο εξωτερικών της Αγγλίας. 
Ίδρυσε με άλλους Ευρωπαίους εταιρεία αρχαιοκάπηλων οι οποίοι διέθεταν συστηματικά στις αγορές της Ευρώπης 
τα ευρήματα των ανασκαφών που διενεργούσαν στην Ελλάδα. Ήταν φιλότουρκος και ανθέλληνας. Την Ήπειρο την 
επισκέφθηκε το 1813. Με την επιστροφή του στην Αγγλία διέπρεψε ως αρχιτέκτονας και έγινε καθηγητής στην 
Βασιλική Ακαδημία και πρόεδρος του Βασιλικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. Η έκδοση του ημερολογίου του για το 
ταξίδι του στην Ελλάδα έγινε από τον γιο του το 1903. [πηγή: Σιμόπουλος, ό.π., τομ. Γ2, σελ. 132-133]. 

 Cockerell, C.R, Travels in southern Europe and the Levant, 1810-1817, the journal of C.R.Cockerell R.A., edited by 113

his son, Samuel Pepys Cockerell, Long mans Green and Co., London 1903. σελ. 232-233
 William Turner [1792-1867] Άγγλος διπλωμάτης που διορίστηκε στην Αγγλική πρεσβεία της Κων/λης το 1812. 114

Περιηγήθηκε στην Ελλάδα και το καλοκαίρι του 1813 επισκέφθηκε τα Ιωάννινα για να μεταφέρει έγγραφα στον 
Άγγλο πρόξενο. Έμεινε στην Ελλάδα 5 χρόνια και εξέδωσε το 1820 ένα τρίτομο έργο με το οδοιπορικό του. [πηγή: 
Παπασταύρου, Α., ό.π., σελ. 92]. 

 Turner, W., Journal of a tour in the Levant, Vol. I, John Murray London 1820. σελ. 112. 115

 Βασίλειος Νικολαΐδης [1817-1903]: Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ανατράφηκε ως μουσουλμάνος και 116

αγοράστηκε πίσω από την μητέρα του, οπότε είχε μουσουλμανική και ελληνική παιδεία, μιλούσε τουρκικά, 
ελληνικά, γαλλικά και ιταλικά και είχε κάνει πολλά ταξίδια και περιηγήσεις στην Ελλάδα και στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία. Απόφοιτος τη Σχολής ευελπίδων, υπηρέτησε στο σώμα του μηχανικού στα δημόσια έργα και του 
ανατέθηκε ως μυστική αποστολή η καταγραφή της φυσικής και πολιτικής γεωγραφίας των διεκδικούμενων εδαφών 
της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Το 1851 εξέδωσε την Στρατιωτική Γεωγραφία για τον Ελληνικό κατακτητικό στρατό. Το 
έργο του επανεκδόθηκε το 2017 με σχόλια και εισαγωγή από τον Σπύρο Καραβά, που είναι και η πηγή των 
πληροφοριών αυτών. [βλ. υποσημείωση 126]

 …“The road from Salaora to Arta is at present in a very bad state; but about two miles from the latter place, 117

we came upon a new road which the Vizier has ordered to be made across the plains, and of which about a 
mile was already completed. The construction of the road, directed by a Cephaloniote, is excellent: it is 
about 50 feet in width, raised at the centre, and strengthened by ribs of stone crossing it at regural intervals. 
Property, under the despotic government, is not the object of a minute attention, and therefore there are no 
deviations in the straight line of its course. Some hundred labourers were at work upon it when we passed 
by, the task-manager standing over them with the lash in his hand”. [πηγή:Holland, H., ό.π., σελ. 117]

 στο ίδιο, σελ. 115. 118
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Μερικούς μήνες αργότερα πέρασε από το ίδιο σημείο και ο Cockerell (πρέπει να ήταν 
αρχές Ιανουαρίου 1813). Η εποχή προκύπτει από το γεγονός ότι μετά την περιγραφή του 
δρόμου, αναφέρει πως συνεχίζει την πορεία του προς τα Γιάννενα όπου την επομένη της άφιξής 
του συναντιέται με τον Αλή Πασά και την μεθεπόμενη, που σημειώνει ότι ήταν η 6η Ιανουαρίου, 
συναντιέται με τον λόγιο Α.Ψαλίδα διευθυντή τότε της Καπλάνειου Σχολής των Ιωαννίνων . 119

Ο Cockerell δεν διευκρινίζει σε ποιο σημείο της διαδρομής Σαλαώρας - Ιωαννίνων συναντά 
τα έργα οδοποιίας, ώστε να καταλάβουμε την ταχύτητα με την οποία εξελισσόταν το έργο. 
Αναφέρει απλώς ότι το έργο δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα και ότι δούλευαν σε αυτό 800 με 1000 
άντρες. Η μόνη περιγραφή που δίνει για τον δρόμο είναι ότι είχε πλάτος 25 πόδια και ότι 
κατασκευαζόταν από έναν «…άθλιο Κεφαλλονίτη μηχανικό σε εδάφη που ήταν 
απροσπέλαστα με άλλο τρόπο» . 120

Η τρίτη περιγραφή είναι από τον W.Turner ο οποίος έφυγε από την Πρέβεζα με πλοίο την 
26η Αυγούστου 1813, στις 12:30 το μεσημέρι και έφτασε στη Σαλαώρα στις 14:00, με την 
ελπίδα να φτάσει στην Άρτα πριν νυχτώσει, ώστε να μην ανησυχεί για τους ληστές. Πριν από 
μερικά βράδια ληστές είχαν κλέψει 20.000 πιάστρα από την Σαλαώρα και είχαν πάρει δύο 
κατοίκους για σκλάβους . Αναφέρει ότι στα πρώτα δύο μίλια (με κατεύθυνση από Σαλαώρα 121

προς Άρτα) ο δρόμος είχε ένα παλιό και τραχύ λιθόστρωτο πλάτους περίπου 10 ποδών και για 
τα επόμενα τέσσερα μίλια η διαδρομή περνούσε μέσα από ανοικτές εκτάσεις που είχαν 
διασκορπισμένα δέντρα και ρείκια.  

Μετά από αυτά τα 6 μίλια έφτασαν στο χωρίο Ανέζα και 2 μίλια μετά συνάντησαν «…έναν 
εξαιρετικά λιθοστρωμένο δρόμο πλάτους 35-40 ποδών, που κατασκεύαζε ο Βεζίρης 
από την Άρτα στη Σαλαώρα. Μετά από δύο μίλια πορείας σε αυτόν, έφτασαν στο 
χωριό Κωστακιοί»  [Χάρτης_ 3.04]. 122

Από τις τρεις αυτές περιγραφές παρατηρεί κανείς ότι 10 μήνες μετά την αναφορά του 
Holland (Οκτώβριος 1812), ο δρόμος δεν είχε τελειώσει όταν πέρασε ο Turner (Αύγουστος 
1813) και ούτε έφτασε τελικά ποτέ στη Σαλαώρα, απλά ενσωματώθηκε με τον προυπάρχοντα 
δρόμο Ανέζας Σαλαώρας . 123

Σχεδόν 7 με 8 χρόνια πριν, είχε ακολουθήσει την ίδια διαδρομή και ο Leake στις 26 Ιουνίου 
1805, κάνοντας αναφορά μόνο στην υπερυψωμένη λιθόστρωτη οδό με τις πολλαπλές καμάρες 
που διέσχιζε τη λιμνοθάλασσα  [Χάρτης_3.05]. 124

Μέχρι να φτάσει στην Άρτα γράφει ότι πέρασε μέσα από ξεραμένους βάλτους οι οποίοι 
τους περισσότερους μήνες του χρόνου είχαν τόση λάσπη που δεν ήταν δυνατή η καλλιέργεια. 
Όταν όμως έφτασε σε περιοχή με μεγαλύτερο υψόμετρο, κοντά στο χωριό Ανέζα, συνάντησε 
χωράφια στα οποία καλλιεργούνταν καλαμπόκια . 125

 Cockerell, C.R, ό.π., σελ. 233. 119

 “…The road, 25 feet wide is one which has been lately made for the vizier by a wretched Cephaloniote 120

engineer across otherwise impassable flats”. [πηγή: Cockerell C.R., ό.π., σελ. 232-233] 
 Turner, W., ό.π., σελ. 111-112121

 Turner, W., ό.π., σελ. 112122

 Γ. Μακρής - Στ. Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 141. 123

 Ο Leake και ο Holland την αναφέρουν ως “causeway” και ο Pouqueville “chausseée”. Ήταν ένα φαρδύ λίθινο 124

ανάχωμα δηλ. μία υπερυψωμένη λιθόστρωτη οδός με μορφή χαμηλής τοξότης γέφυρας που διέσχιζε τη 
λιμνοθάλασσα και ένωνε την Σαλαώρα με τον δρόμο που οδηγούσε προς την Άρτα. Είχε μήκος περίπου 1400 
μέτρα και στηριζόταν πάνω σε συνεχόμενες καμάρες. Η κατασκευή αυτή συνηθιζόταν σε περιοχές με έλη και 
βάλτους ώστε να είναι δυνατή η διάσχισή τους αλλά και να μην εμποδίζεται η κίνηση του νερού και των ψαράδων 
στα έλη με τις βάρκες. [[πηγη: Μακρής-Παπαγεωργίου ό.π., σελ. 95 και 140]

 Leake,W.M., ό.π., Vol.I, chap. IV, p.202. 125
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Ο δρόμος αυτός πρέπει να ήταν από τα μεγάλα και αξιοθαύμαστα έργα οδοποιίας του Αλή 
πασά, διότι ακόμα και ο Βασίλειος Νικολαΐδης το 1850, περίπου 40 χρόνια μετά, αναφέρεται 
σε αυτόν. Η τεχνική περιγραφή όμως που δίνει για το έργο, είναι από τις πιο λεπτομερείς: «Η 
οδός από Άρτα εις Σαλαγόραν (…) συναντά την από κήπων Άρτας μέχρι Σαλαγόρας 
διαχάραξη της αμαξωτής οδού του Αλή Πασά. Η οδός αυτή έχει πλάτος 7,50μ περίπου, 
τοιχίζεται υπό αυλάκων 2μ πλάτους και καθ’εκάστην δεκάμετρων απόσταση ζωννύεται υπό 
καθέτου λιθοστρώματος 0,30μ πλάτους, συγκειμένου υπό ημιλελατομημένων λίθων. Η 
κατασκευή της οδού ταύτης, αρξαμένη περί τα τέλη της δεσποτείας του Αλή, δεν είχε 
αποπερατωθεί, και μόλον τούτο και μόλην την ασυντηρησίαν εις ην κείται εγκαταλελειμμένη, 
διασώζεται καλώς διακεχαραγμένη. Η οδός αύτη είναι λιθόστρωτος (à-la MacAdam) εις 
απόστασιν 1 ώρ., περιβάλλεται υπό εξαίρετων κήπων…»  126

 Νικολαΐδης, Β., Στρατιωτική γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Τουρκίας και ιδίως των όμορων της Ελλάδος Επαρχιών, 126

ήτοι Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ηπείρου και Αλβανίας, Συντεταγμένη επί τη βάσει περιηγήσεων και διαφόρων άλλων 
πληροφοριών, Εν Αθήναις 1851, Εισαγωγή: Σπύρος Καραβάς, εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα 2017. σελ. 419. 

Χάρτης_3.04: Η διαδρομή Σαλαώρα - Άρτα σε απόσπασμα από τον Χάρτη της Ηπείρου του 
Χρυσοχόου, 1881 [πηγή: Gallica/BNF]
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Χάρτης_3.05: Η οδός που διέσχιζε τη Λιμνοθάλασσα [Λεπτομέρεια από χάρτη του Barbie de Bocage στο βιβλίο 
του Pouqueville “Voyage dans la Grece” tome 2,1820- πηγή: Ανέμη]
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Εκτός από αυτές τις περιγραφές οι οποίες κρίθηκε σκόπιμο να σημειωθούν καθώς 
αναφέρονται και στο υπό εξέλιξη έργο αλλά και στην διατήρησή του στο χρόνο, υπάρχουν 
και πολλές άλλες σε κείμενα περιηγητών, όπου γράφουν ότι πήραν έναν δρόμο ή ένα 
λιθόστρωτο μονοπάτι το οποίο είχε φτιάξει ο Αλή Πασάς. Για παράδειγμα, ο Pouqueville 
αναφερόμενος στην διαδρομή του από τα Ιωάννινα στην Άρτα, γράφει: «…σε συνέχεια 
κατευθυνόμαστε στα νότιο-δυτικά, ανεβαίνουμε ένα μίλι, σ’ ένα δρόμο λιθόστρωτο, που είναι 
έργο του Αλή Πασά…»  127

Από την μελέτη των κειμένων του 19ου αι., ειδικά των πρώιμων, διαπιστώνεται ότι είναι 
δυσχερής η αναγνώριση πολλών τοπωνυμίων, καθώς και η ταύτιση των διαδρομών στους 
στοιχειώδεις  χάρτες της εποχής. 128

Ορισμένες όμως διαδρομές ήταν γνωστές και καταγεγραμμένες, στους δρομοδείκτες 
[Πιν_3.03] και [Εικ_3.04] των αρχών του 19ου αι. 

 Πουκεβίλ, Φ.Κ.Ο.Λ., ό.π., σελ. 234. 127

 Ενώ υπάρχουν αρκετές γραπτές γεωγραφικές πληροφορίες και περιγραφές διαδρομών με σχετική ακρίβεια και 128

λεπτομέρεια, ο τομέας της χαρτογράφησης υστερεί παρουσιάζοντας ελλείψεις και λάθη [πηγή: Καραβάς Σ., 
Εισαγωγή σελ. 165* και Λιβιεράτος Ε., Η χαρτογραφική συγκρότηση της Ελλάδας μεταξύ δύο καταστροφών, 
1897-1922, στην περίληψη της εισαγωγής, ΑΠΘ 2015]

Εικόνα_3.04: Το εξώφυλλο και η πρώτη σελίδα με τις οδηγίες δρομοδείκτη τυπωμένου το 1829 στην 
Βενετία, αγνώστου συγγραφέα [πηγή: Ανέμη]
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Οι διαφορές που επισημαίνονται στα περιηγητικά και οδοιπορικά κείμενα, οφείλονται στο 
ότι ο κάθε συγγραφέας κατά την διαδρομή του καταγράψει διαφορετικά στοιχεία σχετικά με τις 
υποδομές και την κατάσταση του οδικού δικτύου της εποχής.  

Καθώς τμήματα των παλαιών διαδρομών δεν είναι σε χρήση σήμερα, από τα διαθέσιμα 
κείμενα αντλούνται πληροφορίες για περάσματα, λιθόστρωτα καλντερίμια, απλά μονοπάτια, 
αμαξιτούς δρόμους γέφυρες, βρύσες, χάνια. Έργα τα οποία δεν υπάρχουν πια, είτε δεν είναι 
ορατά.  

Όπως έχει αναφερθεί στην αρχή της ενότητας, η πρώτη Στρατιωτική Γεωγραφία με 
οργανωμένη δομή και αναλυτική περιγραφή εκδόθηκε το 1851 από τον Νικολαΐδη. Μέχρι τα τέλη 
του 19ου αιώνα ακολούθησαν άλλα 9 τουλάχιστον σχετικά συγγράμματα129. Σε ορισμένα από 
αυτά, φαίνεται σαν ο συγγραφέας να αγνοούσε την ύπαρξη των υπολοίπων, σε άλλα αντιθέτως 
υπήρχαν κριτικές για τα γραφόμενα των προηγούμενων, καθώς και προτροπές για την συγγραφή 
νέων.” Παρατηρείται, επίσης, ότι τα οδοιπορικά των εντεταλμένων από το Υπουργείο 
Στρατιωτικών, Ι.Κοκίδη  και Ν.Σχινά  [Εικόνα_3.05] δεν αναφέρονται σε διαδρομές 129 130

βορειότερα της πόλης των Ιωαννίνων.  

 Κοκίδης, Ι., Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας. Υπό του πάρα τω Υπουργείω Στρατιωτικών Επιτελικού Γραφείου, 129

εν Αθήναις εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1880. 
 Σχινάς, Ν., Οδοιπορικόν Ηπείρου. Οδοιπορικόν Μεσημβρινής Ηπείρου, τεύχος πρώτον, εν Αθήναις, τύποις 130

Υπουργείου Στρατιωτικών, 1897. 

Εικόνα_3.05.: Τα εξώφυλλα των οδοιπορικών των Ι.Κοκίδη και Ν. Σχινά [πηγή: Ανέμη]
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Σε όλα αυτά τα συγγράμματα αποτυπώνεται το κεντρικό, καθώς και το δευτερεύον οδικό 
δίκτυο της Ηπείρου, χωρίς πάντα να διαχωρίζονται τα δύο. Ιδιαίτερα βοηθητική για τους 
σημερινούς μελετητές είναι η επισήμανση που κάνουν ορισμένοι από τους συγγραφείς, με 
συστηματικό τρόπο, για το ποιοι δρόμοι είναι αμαξιτοί και ποιοι ημιονικοί.  

Οι περισσότεροι δρόμοι ήταν ημιονικοί ή μονοπάτια, λόγω της ορεινής ως επί το πλείστον 
γεωμορφολογίας της Ηπείρου. Οι αμαξιτοί δρόμοι (καρόδρομοι) περιορίζονταν στις λίγες πεδινές 
περιοχές ή στις μεγάλες εμπορικές αρτηρίες.  

Η μέτρηση της απόστασης, οι χάρτες και τα υπομνήματα 
Ως μονάδα μέτρησης των αποστάσεων, κατά κανόνα χρησιμοποιούσαν την ώρα , με 131

εξαίρεση τον Pouqueville ο οποίος χρησιμοποιεί στις περιγραφές του την λεύγα , το μίλι  132 133

και τον πήχυ , πολλές φορές ακόμα και μέσα στην ίδια πρόταση, καθιστώντας δυσχερή την 134

άμεση κατανόηση των αποστάσεων από τον σημερινό μελετητή: «Ακολουθώντας το δρόμο 
μας ανατολικά επί μισή λεύγα, διέκρινα προς τ’ αριστερά, σ’ απόσταση δύο μιλίων 
το Κλουμποχάρι, πλούσια διαμονή εκατό χριστιανικών οικογενειών (…) και 
διακόσιους πήχεις απ΄ την ακτίνα αυτή, έφτασα σε ένα μεγάλο πηγάδι….»  135

Αυτό που είναι παράδοξο και προκαλεί την δυσκολία είναι ότι οι μονάδες μέτρησης που 
χρησιμοποιεί, δεν ανήκουν στο ίδιο σύστημα, δηλ. δεν είναι υποδιαιρέσεις η μια της άλλης.  

Πάντως τα κείμενα του Pouqueville περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις διαδρομές που 
ακολούθησε μεταξύ διαφόρων τόπων. Λαμβάνοντας υπόψη και τα κείμενα άλλων περιηγητών, 
μπορεί κανείς να συναγάγει ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το δίκτυο κυκλοφορίας της 
εποχής. Σε αντίθεση με τα κείμενα, οι χάρτες είναι λιγότερο αξιόπιστοι, ειδικά στις τοποθεσίες 
χωριών τα οποία κείνται εκτός του κεντρικού οδικού δικτύου. Εάν αγνοήσει κανείς τα 
ενδεχόμενα σφάλματα κατά την τοποθέτηση πόλεων και χωριών στους χάρτες και εστιάσει 
στους σχεδιασμένους δρόμους που τα ενώνουν, θα καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα ως 
προς τις διαδρομές που ένωναν τους οικισμούς, βεβαίως, με ενδεχόμενα σφάλματα ως προς 
την ακριβή γεωγραφική τοποθέτηση.  

Αρκετοί χάρτες του πρώτου μισού του 19ου αι. είχαν συνταχθεί από Γάλλους 
χαρτογράφους. Ήδη από τον 17ο αι. η χαρτογραφία ήταν υπόθεση κρατική για τα γαλλικά 

 Όλοι οι δρομοδείκτες και τα οδοιπορικά του 19ου αι. σημειώναν τις αποστάσεις σε ώρες.  Για να είναι κατανοητές 131

οι αποστάσεις με τα σημερινά μετρητικά δεδομένα σημειώνεται ότι κατά μέσο όρο μέσα σε 1 ώρα κάλυπταν 
απόσταση περίπου 5 χλμ. [πηγές: Ανωγιάτης-Πελέ, Δ., Δρόμοι και διακίνηση…, ό.π., σελ.53. και Νικολαΐδης, Β., ό.π., 
σελ. 4.]

 Λεύγα: Μονάδα μέτρησης μήκους με διαφορετικές τιμές από τόπο σε τόπο. Υπολογιζόταν διαιρώντας το μήκος 132

τόξου μιας μοίρας του ισημερινού της γης με το 20 ή μιας μοίρας τόξου του ισημερινού με το 25 για την ναυτική 
λεύγα, η οποία αντιστοιχούσε περίπου σε 3 ναυτικά μίλια. Στην Γαλλία μια λεύγα αντιστοιχούσε περίπου σε 4 
χιλιόμετρα. [πηγή: Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ηλίου, τομ. ΙΒ’, Αθήνα 1945, σελ. 263.]

 Μίλι: Μονάδα μέτρησης μεγάλων αποστάσεων η οποία ποικίλει από τόπο σε τόπο, εποχές και χρήση. Το αγγλικό 133

χερσαίο μίλι το οποίο είναι ακόμα σε χρήση, ισοδυναμεί με 1609,315 μέτρα. Το γαλλικό μίλι, πριν την υιοθέτηση του 
μετρικού συστήματος, ισοδυναμούσε με 1949,04 μέτρα. [πηγή: Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ηλίου, τομ. ΙΓ’, Αθήνα 1945, 
σελ. 620.]

 Πήχυς: Μονάδα μέτρησης μήκους που ποικίλει κατά χώρα και εποχές. Αρχαίος ελληνικός (0,4624μ), ρωμαϊκός 134

(0,4436μ), νόμιμος αγγλικός (1,1143μ). Ο γαλλικός διέφερε από πόλη σε πόλη μέχρι το 1812 όταν καθιερώθηκε 
στα 1,20μ. Στην Ελλάδα καθιερώθηκε επισήμως από το 1836 το μετρικό σύστημα και ονόμαζαν την μονάδα 
μήκους του μέτρου βασιλικό πήχυ, εξακολουθούσε όμως να χρησιμοποιείται ο τουρκικός πήχυς (0,64μ) για την 
μέτρηση των υφασμάτων. [πηγή: Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ηλίου, τομ. ΙΕ’, Αθήνα 1945, σελ. 875. και Μπαμπινιώτη, Γ., 
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1998, σελ. 1415]

 Pouqueville, F.-C.-G.-L., Ταξίδι στην Ελλάδα. Τα Ηπειρωτικά, μτφρ. Κ.Π.Βλάχος, τόμ. Ι, εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών 135

Μελετών, Ιωάννινα 1994., σελ. 141. 
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εδάφη , ενώ αναπτύσσεται σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια τον 18ο και τον 19ο αι. Πολύ 136

βοηθητικά είναι εν γένει τα υπομνήματα των χαρτών. Σε αυτά, η κλίμακα αναφέρεται σε πολλά 
διαφορετικά μετρητικά συστήματα, ακόμα και σε ώρες [Εικόνες_3.06-3.07]. Στην Ήπειρο, και 
γενικά στα Βαλκάνια, τις αποστάσεις τις μετρούσαν με τον χρόνο που χρειαζόταν για μία 
διαδρομή. Συχνά, εμφανίζονται διαφορές στην διάρκεια παρόμοιων διαδρομών μεταξύ των 
κειμένων. Τούτο οφείλεται είτε στις ανακρίβειες κατά τον υπολογισμό του χρόνου, είτε και στην 
διαφορετική ταχύτητα κάλυψης των αποστάσεων  από πεζούς ή έφιππους ταξιδιώτες. Στον 137

χάρτη  του Συνταγματάρχη Pierre Lapie [Εικ_3.06] «πρώτου τη τάξει γεωγράφου του 138

βασιλιά», ο οποίος τυπώθηκε το 1827 και βασίστηκε στα απομνημονεύματα του Pouqueville, 
παρατηρείται ότι στο υπόμνημα [Εικ_3.06] περιλαμβάνει τέσσερις κλίμακες: 

 Λιβιεράτος, Ε., Χαρτογραφικές περιπέτειες της Ελλάδας, 1821-1919: με αφορμή ένα χειρόγραφο του 136

Κωνσταντίνου Νίδερ, 1898. Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, 2009.
 Γ. Μακρής - Στ. Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 82-83. 137

 Lapie Pierre (1779-1850) Cartographe, François-Charles-Hugues-Laurent (1770-1838) Auteur adapté Pouqueville, 138

Flahaut (17-18  ? ; graveur) Graveur, και Lallemand (17-18  ?  ; graveur) Graveur en lettres. ‘Carte de La Partie 
Septentrionale de La Grèce Moderne  : Dressée Principalement Sur Les Mémoires de M. Pouqueville, Membre de 
l’Institut, et Appuyé Sur Les Observations Astronomiques de M. Gauttier / Par Le Chr. Lapie, ...  ; Gravée Par Flahaut  ; 
Écrit Par Lallemand’. Gallica, 1827. [πηγή: BNF, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530366906.]

Εικόνα_3.06: Ο τίτλος και το υπόμνημα του χάρτη του P.Lapie, 1827 [πηγή : Gallica/BNF]
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Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο χάρτης των Bordiga-Pouqueville στον οποίο υπάρχει ακόμα 
μεγαλύτερη ποικιλία και λεπτομερής επεξήγηση στις γραφικές κλίμακες του υπομνήματος. 

Όπως αναγράφεται στον τίτλο του χάρτη, τον σχεδίασε ο Ιταλός Giovanni Batista 
Bordiga «…σύμφωνα με τις οδηγίες και τα γραπτά πολλών διασήμων ταξιδιωτών και 
ιδιαίτερα του κυρίου Pouqueville»  [Εικ_3.07]. 139

 Pouqueville, F.,C.,H.,L., Auteur du texte, και Bordiga G.,B., Auteur du texte. ‘Carta Della Grecia Antica e 139

Moderna  : Disegnata Secondo Le Instruzioni e Memorie Di Molti Celebri Viaggiatori e Specialmente Del Signor 
Pouqueville Intagliata Da Gio. Batista Bordiga  ; e Pubblicata l’anno MDCCCXXVIII’. Gallica, 1828.[πηγή: BNF, https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53119687m.]

Εικόνα_3.07: Τίτλος και υπόμνημα του χάρτη της Ελλάδας του Bordiga του 1828 [πηγή : Gallica/BNF]
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Ένα άλλο ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί ο χάρτης του Vaudoncourt  του 1816, ο 140

οποίος ήταν ενσωματωμένος στις πρώτες σελίδες του βιβλίου του “Memoirs on the Ionian 
islands,”  Παρατηρείται ότι ο χάρτης αυτός εκδόθηκε επί ηγεμονίας Αλή Πασά και είναι από 141

τους λίγους στον τίτλο του οποίου δεν αναφέρεται η Ελλάδα, η Ήπειρος ή η Αλβανία, όπως 
συνηθιζόταν στα περισσότερα κείμενα και χάρτες, αλλά τα Ιόνια Νησιά για τα οποία σημειώνει 
με πολύ μικρά γράμματα ότι γειτονεύουν με την Τουρκία [Εικ_3.08]. 

 Frederic Guillaume de Vaudoncourt  [1772-1845], Γάλλος στρατηγός, συγγραφέας και ιστορικός του γαλλικού 140

στρατού, ο οποίος υπηρέτησε και στο Ιταλικό βασίλειο επί Ναπολέοντα και του είχε απονεμηθεί και ο τίτλος του 
ιππότη (Chevalier) [πηγή: BNF - https://data.bnf.fr/fr/10721987/frederic_guillaume_de_vaudoncourt/.]

 Frédéric G. de Vaudoncourt, transl. by William Walton, Memoirs on the Ionian Islands: considered in a commercial, 141

political, and military point of view ; ….&c. &c. London: Baldwin, Cradock, and Joy, 1816. [πηγή: Ανέμη]

Εικόνα_3.08: Ο τίτλος και οι γραφικές κλίμακες στον χάρτη του Vaudoncourt του 1816 - Ενσωματωμένος στο 
βιβλίο του Vaudoncourt [πηγή : Ανέμη]
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Ο χάρτης του Vaudoncourt περιλαμβάνει και αυτός τέσσερις γραφικές κλίμακες (με 
αγγλικά μίλια, γεωγραφικά μίλια, ρωμαϊκά μίλια και ώρες Τουρκίας).  

Το ότι χαρακτηρίζουν τις ώρες βάδην, ελληνικές ή τουρκικές, προφανώς δεν σημαίνει 
διαφορές στην μέτρηση του χρόνου. Εικάζεται ότι αυτός ο διαχωρισμός συνδέεται και 
αντιστοιχίζεται με τους ελληνικούς δρομοδείκτες που χρησιμοποιούσαν οι ταξιδιώτες που 
κυκλοφορούσαν στα εδάφη, για τα οποία συντάσσονταν οι  χάρτες.  

Βεβαίως οι βασικοί χρήστες των δρόμων δεν ήταν οι περιηγητές και οι επισκέπτες 
ταξιδιώτες αλλά οι αγωγιάτες, τα εμπορικά καραβάνια και οι ταχυδρόμοι ή αγγελιοφόροι. Όλοι 
αυτοί οι καθημερινοί χρήστες των δρόμων αναμφισβητήτως δεν είχαν μαζί τους ούτε χάρτες 
ούτε βιβλία με δρομοδείκτες. Ταξίδευαν πάντα κατά την διάρκεια της ημέρας και μετρούσαν την 
απόσταση σε σχέση με την θέση του ηλίου . Η μόνη διαφορά στην μέτρηση της ώρας, 142

σημειώνει ο W.Turner, είναι ότι «Οι Τούρκοι ξεκινούν να υπολογίζουν τον χρόνο από το 
ηλιοβασίλεμα· τότε είναι γι’ αυτούς δώδεκα η ώρα και πάλι μετά από δώδεκα ώρες. 
Έτσι είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν την ώρα στα ρολόγια συχνά και ποτέ δεν 
μπορούν να πουν τι ώρα δύει ο ήλιος» . 143

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί σχετικά με τους πρώτους αυτούς χάρτες στους οποίους 
σημειώνονται οι διαδρομές, είναι ότι δημιουργήθηκαν μετά την πραγματοποίηση των ταξιδιών, 
είτε από τις προφορικές περιγραφές και τα γραπτά κείμενα είτε από επιτόπια έρευνα. Συνήθως 
στους τίτλους έγραφαν τις πηγές των πληροφοριών για την δημιουργία τους, όπως έχει 
σημειωθεί στις παραπάνω εικόνες.  

Άρα, εύκολα συμπεραίνεται και φαίνεται και μέσα από τα κείμενα των περιηγητών-
ταξιδιωτών, ότι όταν ταξίδευαν δεν είχαν χάρτες μαζί τους αλλά ντόπιους οδηγούς που ήξεραν 
την περιοχή στην οποία ταξίδευαν.  

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τα γραφόμενα του H. Holland, στο κεφάλαιο 
όπου περιγράφει την πορεία του από τα Ιωάννινα στην Καλαμπάκα μέσω Μετσόβου και του 
περάσματος του Ζυγού.  

«…Ο Τάρταρός μας, ωστόσο, πρότεινε να μας οδηγήσει από μια πιο σύντομη 
διαδρομή, κατά μήκος του ποταμού, και εμείς συμμορφωθήκαμε με την συμβουλή του…» . 144

Δεν θα πρέπει, επίσης, να λησμονείται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι ή Έλληνες περιηγητές και 
στρατιωτικοί αποτελούσαν κατά κάποιο τρόπο την «ταξιδιωτική ελίτ» της εποχής. Σε αυτούς 
έδιναν οδηγίες για το ταξίδι τους όσοι είχαν ήδη ζήσει την εμπειρία του να ταξιδεύεις στα εδάφη 
της Τουρκίας. Χαρακτηριστικό και αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι οι οδηγίες που έχει γράψει ο 
H. Holland ως υποσημείωση στο προαναφερθέν κεφάλαιο, καθώς περιγράφει την διαδρομή του 
προς το Μέτσοβο. Σκεπτόμενος τον μελλοντικό ταξιδιώτη που θα έρθει αφού έχει διαβάσει τα 
κείμενά του, θεωρεί ότι θα του ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο, 
πρέπει κανείς να ταξιδεύει σε αυτή τη χώρα ώστε να αποφύγει δυσκολίες και προβλήματα  [η 145

υποσημείωση αυτή του Hollland είναι πολύ μεγάλης έκτασης ώστε να να παρατεθεί αυτούσια, οπότε 
παρουσιάζονται οι βασικές κατευθύνσεις των οδηγιών του]. 

 Γ. Μακρής - Στ. Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 82. 142

 “The Turks begin their computation of time from sun-set; it is with them twelve o’clock, and again twelve 143

hours afterwards. they are therefore obliged to alter their clocks and watches frequently, and can never tell 
at what hour the sun sets” [Turner, W. ό.π., σελ. xxiii]

 “Our Tartar, however, proposed to conduct us by a shorter route along the channel of the river, and we 144

complied with his advice.” [Holland H., ό.π., σελ. 301]. 
 Holland H., ό.π., σελ. 294 - 296. 145
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Οι βασικές του «συμβουλές» είναι: 
- Να έχουν οι ταξιδιώτες ένα «γενικό φιρμάνι» από την Κωνσταντινούπολη, ή 

διαβατήρια από τις τοπικές κυβερνήσεις, ώστε να μπορούν να βρουν εύκολα άλογα και να 
προστατεύονται από επιθέσεις ληστών. Στην επικράτεια του Αλή Πασά αρκούσε ένα 
κείμενο με την υπογραφή του. 

- Συμβουλές για τιμές των αλόγων που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.  
- Να προσλάβουν οδηγό-συνοδό Τάρταρο ή Γενίτσαρο, οι οποίοι πληρώνονται 

ανάλογα με την διάρκεια του ταξιδιού.  
- Να φέρνουν μαζί τους ευρωπαϊκές σέλες και μεγάλες δερμάτινες τσάντες στις 

οποίες να χωράνε όλα τους τα πράγματα και να τα προστατεύουν από την βροχή και την 
σκόνη.  

- Να έχουν φορητά κρεβάτια διότι δεν υπάρχει περίπτωση να αντεπεξέλθουν στις 
ανάγκες τους οποιαδήποτε κρεβάτια, εκτός και εάν είναι σε ελληνικό σπίτι της ανώτερης 
τάξης.  

- Να έχουν μια μικρή δική τους καραβάνα, διότι σε αυτή την χώρα ακόμα και τα 
μαχαιροπίρουνα είναι σπάνιο να τα βρεις.  

- Να προμηθευτούν μικρά «αντικείμενα - δωράκια» για να τα προσφέρουν όπου 
χρειαστεί, καθώς θα ταξιδεύουν. 

Και συνεχίζει προσθέτοντας και άλλες συμβουλές για τα νομίσματα, τους εμπόρους και τις 
απαραίτητες συστατικές επιστολές. Κλείνει την υποσημείωση του λέγοντας ότι: 

«Συχνά ο ταξιδιώτης φιλοξενείται σε ελληνικά σπίτια, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
να ανταποδώσει την φιλοξενία με χρήματα παρά μόνο στο υπηρετικό προσωπικό. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, αναμνηστικά αγγλικής προέλευσης για τις γυναίκες του σπιτιού, ή ένα 
βιβλίο για τον οικοδεσπότη είναι ο σωστός τρόπος για να βγει από αυτήν την δύσκολη 
θέση.»   146

Πολύ χαρακτηριστική εικόνα ξένων ταξιδιωτών δίνει ο W.Turner σε μια χαλκογραφία που 
υπάρχει στο βιβλίο που εξέδωσε το 1820  για το ταξίδι που πραγματοποίησε στην Ήπειρο το 147

1813  [Εικόνα_3.09]. 148

Στην εικόνα απεικονίζονται δύο ευρωπαίοι ταξιδιώτες οι οποίοι συνοδεύονται από δύο 
οδηγούς και έναν Οθωμανό αξιωματούχο. Είναι όλοι έφιπποι και οι αποσκευές είναι φορτωμένες 
σε ένα άλογο και ένα μουλάρι. Οι πληροφορίες που αντλούνται από την εικόνα αυτή είναι 
πολύτιμες διότι μας δίνουν λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο ταξιδιού της εποχής και 
επιβεβαιώνουν τα γραπτά τεκμήρια και από άλλες πηγές.  

 “He is often entertained in Greek houses, without the possibility of making a direct compensation, except to 146

the domestics; and in such cases, some trifle of English manufacture, left with the females of the family, or a 
book put into the hands of the master of the house, will be felt as proper method of relieving this 
embarrassment.” [Holland H., ό.π., σελ. 296]. 

 Η χαλκογραφία είναι τυπωμένη στην αρχή του βιβλίου πριν το εσώφυλλο με τον τίτλο. [Turner, W., ό.π.]147

 Σύντομο βιογραφικό από Ι.Βιγγοπούλου στη συλλογή του Travelogues/ΙΑΛ [https://el.travelogues.gr/collection.php?148

view=224]
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Εικόνα 3.09: Χαλκογραφία που απεικονίζει τον τρόπο ταξιδιού στην Τουρκία, Turner, W.,1820, σελ.11 [πηγή: 
Travelogues/ΙΑΛ] 





Κεφάλαιο 4 - Μορφές και λειτουργικά χαρακτηριστικά του 
οδικού δικτύου της Ηπείρου 

4.1 Εισαγωγή 
Η χάραξη ενός δρόμου, με σήραγγες μέσα από ορεινούς όγκους και με μεγάλες γέφυρες 

πάνω από ποτάμια και χαράδρες, είναι σήμερα κάτι δεδομένο. Δεν έχει περάσει όμως ούτε ένας 
αιώνας από τότε που ο τρόπος μετακίνησης ήταν τελείως διαφορετικός από τον σημερινό, στον 
ορεινό χώρο της Ηπείρου. 

Εξετάζοντας τα οδικά δίκτυα των προηγούμενων αιώνων, ίσως να μην περιμένουμε να 
αντιμετωπίσουμε κάτι περίπλοκο ή μια κατάσταση με πολλές διαφοροποιήσεις στις μορφές και 
στις υποδομές. Σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει απλότητα ως προς τους τρόπους 
κίνησης στους δρόμους. Η κίνηση όμως είναι σύνθετη διότι πρέπει να προσαρμοστεί στο φυσικό 
περιβάλλον και να βρει τρόπους να προσπεράσει τα εμπόδια.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές μορφές του οδικού δικτύου και οι 
υποδομές που εξυπηρετούσαν τους χρήστες, κατά τον 18ο και 19ο αι., στην δύσκολη και 
ποικιλόμορφη γεωμορφολογία της Ηπείρου. 

4.2. Δρόμοι - Λιθόστρωτα - Μονοπάτια - Σκάλες  
Η γενική εικόνα του οδικού δικτύου της Ηπείρου κατά τον 18ο και τον 19ο αι. έχει 

παρουσιαστεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στο σημείο αυτό θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν 
πιο ειδικά και σημειακά οι πληροφορίες για την κατάσταση (ποιότητα και μορφή) των δρόμων, σε 
συνάρτηση και με την εκάστοτε χρονική περίοδο. Οι πληροφορίες αντλούνται από την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία και κυρίως από τα κείμενα των περιηγητών και τα οδοιπορικά κάθε 
χρονικής περιόδου. 

Γενικεύσεις όπως «το οδικό δίκτυο στην Ήπειρο του 19ου αιώνα ήταν σε κακή 
κατάσταση» οι οποίες οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα απαντώνται σε αρκετά σύγχρονα 
κείμενα. Η πρόταση ή μάλλον η διαπίστωση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί αναληθής, αλλά ούτε 
και μια γενική αλήθεια. Υπήρχαν χρονικά διαστήματα και σημεία του δικτύου που ήταν σε τόσο 
καλή κατάσταση, ώστε να μπορούν να φέρουν από τα Ιωάννινα στο Τεπελένι τα πυροβόλα του 
Αλή Πασά  και άλλα σημεία που με μια βροχή γίνονταν αδιάβατα .  1 2

Ένα παράδειγμα για το πόσο διαφορετική μπορούσε να είναι η κατάσταση ενός δρόμου 
μέσα στον ίδιο αιώνα είναι δύο περιγραφές του δρόμου Ιωαννίνων - Μετσόβου, μία το 1812 
από τον Άγγλο περιηγητή H.Holland και μία το 1880 από τον Έλληνα ταγματάρχη και 
διευθυντή του επιτελικού γραφείου Ι.Κοκίδη.  

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες και παλαιότερες αρτηρίες του Ηπειρωτικού 
χώρου, στην οποία θα γίνει αναφορά και στο επόμενο κεφάλαιο διότι μια διακλάδωσή της 
αποτελούσε είσοδο στο Ζαγόρι. 

Ο Holland περιγράφει ως έξης την διαδρομή «…Ο φαρδύς λιθόστρωτος δρόμος, ο 
οποίος μας έφερε από τα Ιωάννινα στο Χάνι , συνεχίζει προς το Μέτσοβο 3

 «…και κατέληγε εις το Τεπελένι, την πατρίδα του Αλή, όστις μετέφερε δι’ αυτής και πυροβόλα.» [πηγή: 1

Αραβαντινός, Σπ. Π., ό.π., σελ. 346].  
 “…When the stream is at all swelled by floods, this route is impracticable;…” [Holland H., ό.π., σελ. 304]. 2

 Σημ. εννοεί το Χάνι της Κυράς ή αλλιώς του Δρίσκου, πολύ κοντά στην σημερινή Μπαλντούμα, όπου υπήρχε και 3

δεύτερο χάνι, της Μπαλντούμας με την ομώνυμη γέφυρα. 
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ακολουθώντας στριφογυριστή πορεία στις βουνοπλαγιές, επιτρέποντας την 
πρόσβαση ακόμα και για τις άμαξες του Βεζύρη» . 4

Ο Κοκίδης στο οδοιπορικό Ηπείρου και Θεσσαλίας που συνέταξε το 1880 για λογαριασμό 
του Ελληνικού στρατού, λίγο πριν οριστεί η νέα συνοριακή γραμμή στην Ήπειρο και στην 
Θεσσαλία, περιγράφει με σαφώς μεγαλύτερη λεπτομέρεια την ίδια διαδρομή. Παρατίθεται 
απόσπασμα από το κείμενο, καθώς παραλείπονται (χάριν συντομίας) περιγραφές που δεν 
αφορούν στο θέμα «…Η οδός άρχεται από του μεσημβρινού προαστείου της πόλεως 
των Ιωαννίνων (…) μετά 1 ώρα διέρχεται πλησίον του χανίου Κατσικά (…). Από του 
χανίου η οδός διευθύνεται (…) ούσα εστρωμένη ένεκα του ελώδους εδάφους διά 
Ξηρολίθων (Καλδερίμ). Πολλοί ταξιδιώται ένεκα της κακίστης αυτής καταστάσεως 
προτιμώσι την ελώδη παραλίαν της λίμνης . Το λιθόστρωμα εξακολουθεί 
διακοπτόμενον από διαστήματος εις διάστημα μέχρι των υπωρειών των προς 
ανατολάς λόφων…»   5

Βεβαίως οι χρονολογίες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν δύο ταξίδια δείχνουν 
ότι ο Holland ταξίδευε επί ηγεμονίας Αλή Πασά (1812) και ο Κοκίδης σε μια ασταθή πολιτικά 
περίοδο (1880), κατά την διάρκεια της οποίας η μέριμνα για την συντήρηση των δρόμων δεν 
ήταν προτεραιότητα της κεντρικής εξουσίας. Επί Αλή Πασά έγιναν πολλά τεχνικά έργα, 
πρωτίστως στις κεντρικές αρτηρίες. Mετά την ανατροπή του, η κίνηση στους δρόμους δεν 
σταμάτησε, απλά άλλαξαν οι συνθήκες. Μπορεί να μην υπήρχε το κεφάλαιο για χρηματοδότηση 
νέων έργων, αλλά γινόταν μια στοιχειώδης συντήρηση των υπαρχόντων. Όπως είναι γνωστό, 
γίνονταν έργα και με ιδιωτική πρωτοβουλία χρηματοδότησης. Αυτό τεκμηριώνεται και από τα 
γραφόμενα του Ι.Λαμπρίδη στο βιβλίο του για τα Αγαθοεργήματα στην Ήπειρο , το οποίο 6

γράφτηκε το 1879, σε μια εποχή κατά την οποία είχε αρχίσει να οδεύει προς την παρακμή η 
κεντρική Οθωμανική εξουσία, ενώ υπήρχε μεγάλη αύξηση των ληστρικών επιδρομών στους 
δρόμους και τα χωριά. Στα προλεγόμενα του βιβλίου του για τα αγαθοεργήματα έχει γράψει μια 
υποσημείωση η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάτι σαν «ευχολόγιο» για την συντήρηση 
των δρόμων και των γεφυρών: 

«(1) Το πλείστον ήδη αι οδοί και γέφυραι εν πάση τη Ηπείρω απρόσιτοι 
κατεστάθησαν και εις αχρηστίαν περιέπεσαν. Είθε και αύθις φιλογενών κεφάλαια να 
διατεθώσι προς κατασκευήν οδών και επισκευή γεφυρών , ως και προς 
προικοδότησιν αυτών, ίνα μη και εις το εξής καταρρέωσι. Δεν διευκολύνει και την 
ανάπτυξιν σπουδαίως η συγκοινωνία; »  7

Η υποσημείωση αυτή είναι γραμμένη σαν παρότρυνση προς όσους έχουν τα κεφάλαια ενώ 
την ολοκληρώνει με μια συμπερασματική ερώτηση που δίνει έμφαση στην σπουδαιότητα της 
συγκοινωνίας. Στην συνέχεια όμως του δίτομου έργου του, στο οποίο έχει καταγράψει τις 
αγαθοεργίες, παρουσιάζει πολλές περιπτώσεις χρηματοδότησης δημοσίων έργων για συντήρηση 
υπαρχουσών υποδομών από Ηπειρώτες χορηγούς. Προς το τέλος του πρώτου τόμου 
αναφέρεται και στις «από κοινού συνδρομές» για τα έργα αυτά: 

 “…The broad paved road, which brought us from Ioannina to the Khan, is continued towards Metzovo; and 4

being carried in a winding line along the sides of the mountains, is rendered passable even for the carriages 
of the Vizier.” [Holland H., ό.π., σελ. 301.] 

 Κοκίδης, Ιφ., Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας/ υπό του παρά το Υπουργείοω των Στρατιωτικών Επιτελικού 5

Γραφείου, εκ του Εθνικού τυπογραφείου, εν Αθήναις 1880. σελ. 25. 
 Λαμπρίδης, Ι. ,  Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων, Μέρος πρώτον, εν Αθήναις τύποις Γεωργίου Κιούση, 18806

 Λαμπρίδης, ΗΑ, Α’ 1880, σελ. 16. 7
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«Το μεν πνεύμα της από κοινού συνδρομής προς οικοδομήν μάλιστα δημοσίων έργων 
ή και συντήρησιν κατά καιρούς διαφόρων φιλανθρωπικών καταστημάτων και εν Ηπείρω προ 
χρόνων αμνημονεύτων υπήρξεν. Άνευ τούτου ου μόνον το πλείστον και των εν Ηπείρω 
κοινοτήτων θα εστερείτο εκκλησιών, σχολείων, κωδωνοστασίων, οδών, γεφυρών κτλ.. κτλ.., 
αλλά και η διατήρησις εκπαιδευτηρίων μάλιστα εν πολλοίς θα ήτο προβληματική.»  8

Ένας άλλος παράγοντας που επηρέαζε τις περιγραφές για την κατάσταση των δρόμων, 
ήταν η εποχή του χρόνου και οι καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες γινόταν το ταξίδι.  

Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι δύσκολο να οδηγηθεί κανείς σε ασφαλές συμπέρασμα 

περί της κατάστασης του οδικού δικτύου για διάστημα ετών. Όταν μάλιστα, ακόμα και ένας μόνο 
βαρύς χειμώνας μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες σε μιαν οδό. 

Πριν αποπειραθούμε να κατανοήσουμε καλύτερα, μέσω των πηγών, ποια ήταν η 
κατάσταση του οδικού δικτύου, απαιτούνται μερικές διευκρινίσεις ως προς τους όρους που 
χρησιμοποιούνταν τον 18ο και 19ο αι. Εκείνη την περίοδο, σε κείμενα και σε χάρτες η. «αμαξιτή 
οδός» [Χαρτης_4.01] ήταν δρόμος από τον οποίο μπορούσαν να περάσουν άμαξες και κάρα, ενώ 
σε χάρτες του 20ου αι. ο ίδιος όρος αναφέρεται σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο για την 
κυκλοφορία αυτοκινήτων. Σε αυτούς τους χάρτες ο δρόμος για κάρα, ονομάζεται «καροποίητος 
οδός» [Χάρτης_4.02]. 

 Λαμπρίδης, ΗΑ, Α’ 1880, σελ.143. 8

Χάρτης_4.01: Υπόμνημα και δείγμα από τον χάρτη του 1897 του Μ.Χρυσοχόου, με τίτλο «ΠΙΝΑΞ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» [πηγή: Gallica/BNF] 
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Στο απόσπασμα του υπομνήματος από τον χάρτη του Lapie του 1843 , στην Εικόνα_4.01 9

είναι σημειωμένες με διαφορετικές γραμμές οι διαδρομές περιηγητών. Αναφέρει τις εξής: 
«Διαδρομές που περιγράφονται στo υπόμνημα» (“Routes decrites dans le Memoire”), 
«Διαδρομές των κ.κ. Boue, Grisebach και Leake», [Routes de mm Boue, Grisebach et Leake] 

 Lapie, Alexandre Émile, Dessinateur. Carte de La Macédoine, d’une Partie de l’Albanie, de l’Epire et de La Thessalie / 9

Dressée Par Le Colonel Lapie, Paris, 1843. [πηγή: Gallica/BNF]

Χάρτης_4.02 : Υπόμνημα απόσπασμα φύλλου χάρτη Νομού Ιωαννίνων-Επαρχία Δωδώνης της ΕΛΣΤΑΤ, από 
τον Άτλαντα του 1950 [πηγή: ΕΛΣΤΑΤ ]
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και «Διαδρομές που σχεδιάστηκαν από τον Συνταγματάρχη Lapie» [Routes tracees par M. le 
Colonel Lapie]. 

Ο χάρτης του H.Kiepert 1871-80 , στον οποίο γίνεται αναφορά, ολοκληρώθηκε το 1880 10

μετά από αρκετές διορθώσεις. Η πρώτη του έκδοση δημοσιεύτηκε το 1871 και έγιναν δύο 
βελτιώσεις, το 1878 και το 1880. Σε επεξηγηματική σημείωση στο υπόμνημα αναφέρει ότι ο 
χάρτης δημιουργήθηκε από πληροφορίες ταξιδιωτών έως το 1870 ενώ σημειώνει και τις 

προσθήκες που έγιναν μέχρι την τελική έκδοση.  
Παρατίθεται στην Εικόνα_4.02, απόσπασμα του υπομνήματος με τους συμβολισμούς των 

διαδρομών των περιηγητών, όπου παρατηρείται ότι έχει συμπεριλάβει και τον Έλληνα 
στρατιωτικό Β. Νικολαϊδη απεσταλμένο του  Ελληνικού στρατού, στον οποίο έχει γίνει αναφορά 
παραπάνω.  

Εν γένει στους χάρτες της εποχής, δεν δίνονται πληροφορίες για τον εάν οι δρόμοι είναι 
αμαξιτοί, ημιονικοί, λιθοστρωμένοι ή μονοπάτια. Εξαίρεση αποτελούν οι χάρτες του Χρυσοχόου 
του 1881 και του 1897, [Χάρτης_4.01]. Οι πληροφορίες αυτές αντλούνται από τις γραπτές πηγές 

με συστηματικό ή μη τρόπο, ανάλογα με τον συγγραφέα και τον σκοπό για τον οποίο γραφόταν 
το κείμενο.  

 Kiepert, Heinrich, Auteur du texte, και Dietrich (1818-1899) Auteur du texte Reimer. Carte de l’Eire et de La Thessalie 10

(Nouvelle Édition Corrigée En 1880) / Dressée Par H. Kiepert, 1871. [πηγή: Gallica/BNF]

Εικόνα_4.01: Απόσπασμα από το υπόμνημα του χάρτη του Lapie 1843 [πηγή: Gallica/BNF] 

Εικόνα 4.02: Απόσπασμα από το υπόμνημα του χάρτη του Kiepert 1880 [πηγή: Gallica/BNF]
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Οι ξένοι περιηγητές στις περιγραφές τους είναι πιο γενικοί και επισημαίνουν κυρίως 
στοιχεία που τους κάνουν εντύπωση και θεωρούν προφανώς αξιοσημείωτα. (βλ. υποσημείωση 4 
με σχόλιο του Holland για το λιθόστρωτο στο δρόμο Ιωαννίνων - Μετσόβου). Το γεγονός αυτό 
δεν οδηγεί εύκολα σε συμπεράσματα για την κατηγοριοποίηση των δρόμων αντιπαραβάλλοντας 
τις περιγραφές για τις ίδιες διαδρομές, μεταξύ των Ελλήνων συγγραφέων του δεύτερου μισού 
του 19ου και των ξένων των αρχών το ιδίου αιώνα.  

Η γενική εικόνα που προκύπτει κυρίως από τα οδοιπορικά των Ελλήνων στρατιωτικών από 
το 1850 έως το τέλος του 19ου αι. απεικονίζεται στον Χάρτη_4.03. Οι βασικές πηγές των 
πληροφοριών είναι από τα οδοιπορικά των: 

1) Νικολαΐδη [1850-1851] 
2) Ζώτου [1880] 
3) Κοκίδη [1880] 
4) Σχινά [1887 - 1897] 
5) Κουγιτέα [είναι γνωστή μόνο ημερομηνία έκδοσης 1905 και όχι του ταξιδιού] 
[Βλ. Πίνακα 3.03 στο Κεφάλαιο 03] 
Επειδή το οδικό δίκτυο της Ηπείρου χαρακτηρίζεται από την ποικιλομορφία του, λόγω της 

ιδιαίτερης γεωμορφολογίας των εδαφών, οι εναλλαγές στην τυπολογία μιας διαδρομής μπορεί να 
είναι πολλές. Σε μια διαδρομή ο οδοιπόρος μπορεί να περάσει από πεδιάδες, έλη, λίμνες, 
ποτάμια, χαμηλά ή ψηλά βουνά, και εύκολα ή δύσκολα περάσματα. Κατά συνέπεια προσαρμόζει 
και τον τρόπο πορείας του όπου είναι αναγκαίο όπως προσαρμόζεται και ο δρόμος στα εδάφη, 
σε συνάρτηση βέβαια και με το κόστος της κατασκευής του.  

Οι δρόμοι που κυριαρχούσαν, ήταν οι ημιονικοί ή κοινώς «μουλαρόδρομοι» καθώς το πιο 
κοινό μέσο μεταφοράς στον χώρο της Ηπείρου ήταν το μουλάρι . Άλογα χρησιμοποιούσαν 11

κυρίως οι Τούρκοι αξιωματούχοι και οι ξένοι περιηγητές. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που και 
οι ξένοι περιηγητές προτιμούσαν το μουλάρι για τα ορεινά μονοπάτια. Ο Leake την 1η Ιουλίου 
1805 όταν ξεκίνησε την πορεία του από τα Γιάννενα προς το Σούλι γράφει: «Η Υψηλότητα του 
[σημ. εννοεί τον Αλή Πασά] με προμήθευσε με ένα εξαιρετικό μουλάρι, για τα ορεινά 
μονοπάτια, από τον προσωπικό του στάβλο» . 12

Καθώς σχεδόν ποτέ δεν σταμάτησε η κίνηση στις βασικές οδικές αρτηρίες της Ηπείρου, 
μπορεί να θεωρηθεί, με σχετική ακρίβεια, ότι οι βασικοί αμαξιτοί και ημιονικοί δρόμοι πάτησαν 
πάνω στο αρχαίο ρωμαϊκό οδικό δίκτυο . Προφανώς κατασκευάστηκαν και αρκετοί νεότεροι 13

δρόμοι, για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των οικισμών και κάθε είδους μετακίνησης. Στόχος 
της κατασκευής οποιουδήποτε δρόμου, ήταν και είναι, ο συνδυασμός του ελάχιστου κόστους με 
την παροχή στον χρήστη της δυνατότητας να φθάσει στον προορισμό του όσο συντομότερα και 
ασφαλέστερα γίνεται. Στους ορεινούς βέβαια τόπους αυτός ο στόχος είναι αρκετά δύσκολο να 
επιτευχθεί.  

Λόγω των ορεινών όγκων η χάραξη σύντομων ευθύγραμμων δρόμων δεν είναι δυνατή διότι 
οι κλίσεις είναι απαγορευτικές για την διέλευση φορτωμένων ζώων, όσο εξαιρετικές ικανότητες 

 Το μουλάρι ήταν το καταλληλότερο σε αντοχή και σταθερότητα από τα ιπποειδή για τα καραβάνια αλλά και για την 11

διάβαση ορεινών περασμάτων και δύσκολων μονοπατιών. Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπήρχε ευρύτερη χρήση και των 
αλόγων, γαϊδουριών και βοδιών που έσερναν κάρα στις πεδινές περιοχές. Πιο σπάνια ήταν και η χρήση καμήλων 
[πηγή: Ανωγιάτης-Πελέ, Δ.,, Δρόμοι και διακίνηση…..  ό.π., σελ. 56-59]

 “His Highness furnishes me with an excellent mule, for the mountain paths, from his own stable” [πηγή: Leake, 12

ό.π., vol. I, chap. V, σελ. 223.]
 Μακρής, Γ.,- Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 72. 13
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και αν έχουν. Οπότε ο δρόμος αναγκαστικά ακολουθεί τις ισοκλινείς με συνέπεια να αυξάνεται ο 
χρόνος του ταξιδιού. Στα σημεία όπου δεν μπορούσε να αποφευχθεί η πορεία στις μεγάλες 
κλίσεις, κατασκευάζαν λιθόστρωτα με πέτρινα σκαλοπάτια, τις λεγόμενες «σκάλες» ώστε να 
μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια τα υποζύγια και οι ταξιδιώτες. Σε αρκετές περιπτώσεις  
όταν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα ή τα εδάφη ήταν ελώδη κατασκευάζαν και λιθόστρωτα 
χωρίς να είναι απαραίτητα λόγω της κλίσης. 

Η διέλευση των βουνών γινόταν, με την βοήθεια ντόπιων οδηγών, πάντα από συγκεκριμένα 
περάσματα (αυχένας, ζυγός, διάσελο) τα οποία συνήθως ήταν στενά και επικίνδυνα. 
Ξεφόρτωναν τα ζώα από το φορτίο τους, τα οποίο μετέφεραν οι αγωγιάτες και οι μη έμπειροι 
ταξιδιώτες, συνήθως αφίππευαν στις σκάλες και στα στενά αυτά μονοπάτια των ορεινών 

Χάρτης_4.03: Το βασικό οδικό δίκτυο στον χάρτη της Ηπείρου του Μ.Χρυσοχόου, 1895 
[πηγή: Αρχείο K .Παπαζήση]
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διαβάσεων . Ο πίνακας του Louis Dupré  του 1819 [Εικ._4.03] που τιτλοφορείται «Η διάβαση 14 15

της Πίνδου»  δίνει την εικόνα της κατάστασης σε ένα ορεινό πέρασμα το οποίο, σύμφωνα με 16

παρατηρήσεις αρκετών μελετητών μάλλον πρόκειται για τον Ζυγό μετά το Μέτσοβο.  

 ό.π., σελ. 75. 14

 Louis Dupré [1789 - 1837] : Γάλλος ζωγράφος μαθητής του J.L.David. Ταξίδεψε στην Ήπειρο το 1819. Εξέδωσε τα 15

χαρακτικά του με τις εντυπώσεις από τα ταξίδια του το 1825 στο εικονογραφημένο λεύκωμα: Dupré, L., & Dondey-
Dupré père et fils,. Voyage à Athènes et à Constantinopole, ou, Collection de portraits, de vues et de costumes 
grecs et ottomans, peints sur les lieux, d'après nature, lithographiés et coloriés, 1825. 

 Η Διάβαση της Πίνδου. Του Louis Dupré. 1819- [πηγή:Travelogues/ΙΑΛ]16

Εικόνα_4.03: «Η Διάβαση της Πίνδου», Πίνακας του Louis Dupré 1819 [πηγή: Travelogues/ΙΑΛ]  
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Στον πίνακα, διακρίνονται οι ξένοι περιηγητές με φάκελο σχεδίων υπό μάλης, ο Οθωμανός 
επικεφαλής, οι αγωγιάτες και οι ένοπλοι συνοδοί. Ο Dupré δεν έχει απεικονίσει τους ευρωπαίους 
ταξιδιώτες πεζούς, γεγονός που ίσως δεν θα ήταν κολακευτικό για την εικόνα τους, παρόλο που 
στο πρώτο πλάνο του πίνακα ο ένοπλος συνοδός οδηγεί το άλογο στο πέρασμα χωρίς αναβάτη. 

Μια άλλη εξαιρετική περιγραφή του περάσματος του Ζυγού, δίνει ο Leake μέσα από τα 
κείμενά του, στο ταξίδι του από τα Ιωάννινα προς την Αθήνα, μέσω Μετσόβου, Καλαμπάκας, 
Τρικάλων, Λάρισας και Λαμίας, το οποίο παραδόξως ξεκίνησε μέσα στον χειμώνα, στις 12 
Νοεμβρίου 1805 . Δεν ήταν σύνηθες να περνάει ξένος τα βουνά της Πίνδου τον Νοέμβριο με 17

χιόνια, ο Leake όμως δεν ήταν ένας απλός περιηγητής, ταξίδευε ως απεσταλμένος των Άγγλων, 
με σκοπό να καταγράφει πληροφορίες για τις μελλοντικές βλέψεις της πατρίδας του .  18

Περιγράφει την διαδρομή του μέχρι το Ανήλιο όπου διανυκτερεύει και σημειώνει ότι ήταν 
«…θαμμένο στο χιόνι με πάγους να κρέμονται από τα γείσα των σπιτιών… ». Την επομένη, 19

παρ’όλο που χιόνιζε όλο το βράδυ και ο καιρός ήταν θυελλώδης, γράφει ότι: «…οι Μετσοβίτες 
αναφέρουν το βουνό προσπελάσιμο… », οπότε ξεκίνησε το ταξίδι του προς την Καλαμπάκα 20

μέσω της διάβασης του Ζυγού. Αφού κάνει μια εξαιρετική περιγραφή του τοπίου και της 
ανάβασης στον Ζυγό από το στριφογυριστό μονοπάτι, με τις δυσκολίες λόγω του χιονιού και του 
αέρα, δίνει την εξής πολύτιμη πληροφορία: «…προσέλαβα τρεις αγωγιάτες από το 
Μέτσοβο, των οποίων η δουλειά ήταν να ιχνηλατούν το δρόμο όπου ήταν πλήρως 
καλυμμένος με χιόνι, να υποβαστάζουν τα άλογα όπου το έδαφος ήταν γυμνό και 
γλιστερό και εάν το άλογο δεν μπορούσε να σωθεί από την πτώση στον γκρεμό, να 
τραβήξουν τον αναβάτη από πάνω του» . Είναι βέβαια άξιο απορίας γιατί επέμεναν να 21

περνούν έφιπποι αυτά τα δύσκολα περάσματα ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι ακόμα και οι 
έμπειροι οδηγοί καραβανιών αφίππευαν στις δύσκολες καταστάσεις . 22

 Leake,W.M., ό.π., Vol.I,  chap.IX, σελ. 411-412. 17

 Βιγγοπούλου, Ι., «Ταξιδιώτες και Αλή πασάς. Όταν η Δύση συναντά στην Ανατολή», in Ο Αλή πασάς όπως τον 18

γνώρισα. Οι μαρτυρίες δύο ταξιδιωτών, Ιωάννινα, Ισνάφι-Υποσημείωση 3, 2006, σελ.13.
 “The town is half burried in snow, and long icecles hang from the eaves of houses” [πηγή: Leake ό.π., σελ. 411 19

και Μακρής - Παπαγεωργίου ό.π., σελ. 169]
 “…the Metzovites report the mountain passable;…” [πηγή: Leake ό.π., σελ. 411]20

 “I hired three conductors from Metzovo, whose business is to trace the road wherever it is entorely covered, 21

to support the horses where it is bare and slippery, and if the horse cannot be saved from falling over the 
side of the hill, to drag off the rider.” [πηγή: Leake ό.π., σελ. 412]

 Μακρής - Παπαγεωργίου ό.π., σελ. 75 & 80. 22
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Εικόνα_4.04: «Η πόλη και το Κάστρο τη Παραμυθιάς, Αλβανία» Σχέδιο Allom Thomas, 1836. 
[πηγή: Travelogues/ΙΑΛ]

Εικόνα_4.05: «Η κοιλάδα του Σουλίου, ο αρχαίος Αχέροντας», Σχέδιο Allom Thomas, 1836 
[πηγή: Travelogues/ΙΑΛ]
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Εξετάζοντας τους ζωγραφικούς πίνακες, τις γκραβούρες και τα σκίτσα των περιηγητών, με 
τις εντυπώσεις από τα ταξίδια τους, η πληροφορία που αντλείται για την μορφή των δρόμων 
είναι ότι ήταν συνήθως χωμάτινοι με πλάτος ικανό για την διέλευση αμαξών (εάν το επέτρεπε η 
κατάσταση του δρόμου) ή απλά μονοπάτια σε πεδινά και ορεινά τοπία. Χαρακτηριστικές  
απεικονίσεις ενός ομαλού δρόμου προς την Παραμυθιά και ενός ορεινού μονοπατιού στο Σούλι,  
φαίνονται αντίστοιχα στις Εικόνες_4.04 και 4.05. 

Παρ’όλο που τα κεντρικά θέματα που απεικονίζονται στις Εικόνες_4.04 και 4.05 είναι 
αντίστοιχα, η Παραμυθιά και το Σούλι, σε πρώτο πλάνο ο δημιουργός τους Allom Thomas  23

απεικονίζει με εξαιρετική λεπτομέρεια τον ασυντήρητο χωματόδρομο με τις πέτρες και το ορεινό 
μονοπάτι προς το Σούλι, στο οποίο διακρίνονται και οι ταξιδιώτες, έφιπποι και πεζοί.  

 Allom Thomas [1804-1872]: Άγγλος αρχιτέκτονας και ζωγράφος τοπίων ο οποίος έκανε τις εικονογραφήσεις 23

πολλών ταξιδιωτικών λευκωμάτων. Το 1834 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και πραγματοποίησε πολλά ταξίδια 
κατά την διάρκεια των οποίων δημιούργησε πάρα πολλά σχέδια. Το 1838 εξέδωσε μαζί με τον Σκοτσέζο 
συγγραφέα Robert Walsh [1772-1852]   δίτομο λεύκωμα με τα ταξίδια τους με τίτλο “Constantinople and the 
Scenery of the Seven Churches of Asia Minor” από το οποίο προέρχονται και οι εικόνες 5.7 και 5.8. [πηγές: https://
el.travelogues.gr/collection.php?view=60. και https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Allom]

https://el.travelogues.gr/collection.php?view=60
https://el.travelogues.gr/collection.php?view=60
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Allom
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4.3. Το πέρασμα των υδάτινων εμποδίων 
Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρέαζε τα ταξίδια, στον Ηπειρωτικό 

χώρο, ήταν το υγρό στοιχείο, τα ποτάμια, οι λίμνες και τα έλη. Οι επιλογές που είχε ο ταξιδιώτης 
προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του δεν ήταν πολλές. Στις περιοχές όπου ο όγκος του 
νερού ήταν μεγάλος, εφόσον υπήρχαν τεχνικά έργα υποδομής, το ταξίδι προφανώς ήταν 
ευκολότερο ενώ, όπου υπήρχε έλλειψη έργων οι ταξιδιώτες επινοούσαν τρόπους να ξεπεράσουν 
τα εμπόδια. Εάν δεν υπήρχε χρονική πίεση προτιμούσαν να ταξιδεύουν την εποχή που τα 
ποτάμια είχαν λιγότερο νερό και οι χείμαρροι και τα ρυάκια ήταν στεγνά, ώστε να μπορούν να 
περπατάν μέσα στην κοίτη τους.  

Στην περιγραφή του δρόμου από τα Ιωάννινα προς το Μέτσοβο ο H.Holland περιγράφει 
χαρακτηριστικά ότι «για συντομία δεν ακολούθησαν τον κεντρικό δρόμο αλλά πήραν ένα 
μονοπάτι με το οποίο πέρασαν τουλάχιστον 30 φορές μέσα από το ρέμα με αρκετή 
δυσκολία σε ορισμένα σημεία και ότι, όταν το ρέμα φούσκωνε από τις βροχές αυτός ο 
δρόμος ήταν αδιάβατος. Όταν όμως ήταν βατό το προτιμούσαν διότι ήταν συντομότερο και 
πιο γραφικό από το κεντρικό λιθόστρωτο δρόμο».   24

Πολλοί συγγραφείς οδοιπορικών και περιηγητές περιγραφούν τις διαδρομές τους μέσα 
από τα ποτάμια ακόμα και εάν υπήρχαν γέφυρες στο ίδιο σημείο ή λίγο πιο μακριά, 
επισημαίνοντας συχνά ότι έτσι ήταν συντομότερη και πιο ήπια η πορεία. 

 Holland, H., ό.π., σελ. 304.24

Εικόνα_4.06: «Άποψη της γέφυρας των καραβανιών στη Σμύρνη» Πρωτότυπος τίτλος “Vue de 
Potamos” , Laborde,L.E.S.J., 1838 [Travelogues/ΙΑΛ]
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Το πέρασμα που απεικονίζεται στην Εικόνα_4.06  μπορεί να είναι από την Σμύρνη, αλλά 25

θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι και σκηνικό σε κάποιο τοπίο της Ηπείρου.  
Ακόμα και στις επίσημες οδοιπορικές σημειώσεις που συντάχθηκαν με εντολή του 

Υπουργείου Στρατιωτικών υπάρχουν περιγραφές για τα περάσματα σε καλοκαιρία και 
κακοκαιρία. Αξιοσημείωτη είναι η περιγραφή του Ν.Σχινά,στις Οδοιπορικές του σημειώσεις  , 26

για την οριοθετική  γραμμή του 1881 που περιγράφει τις διαδρομές μεταξύ των συνοριακών 27

σταθμών Ελλάδας και Τουρκίας στην Ήπειρο και την Θεσσαλία.  
Αναφέρει στις σημειώσεις του [Εικ_4.07] και τις δύο επιλογές της πορείας, με καλοκαιρία 

και κακοκαιρία. Το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι από την πορεία με κατεύθυνση από τις 
Καλαρίτες προς τα Πράμαντα στα Αθαμανικά Όρη (Τζουμέρκα).  

 Από την συλλογή: LABORDE, Léon Emmanuel Simon Joseph. Voyage de l'Asie Mineure par Alexandre de Laborde, 25

Becker, Hall, et L. de Laborde, rédigé et publié par Léon de Laborde, Παρίσι, Firmin Didot, 1838. [πηγή:Travelogues/
ΙΑΛ]

 Σχινάς, Ν.,Θ., Οδοιπορικαί Σημειώσεις, Μακεδονίας, Ηπείρου, Νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας, 26

Συνταχθείσαι της εντολής του επί των στρατιωτικών Υπουργού, Οροθετική Γραμμή, Εν Αθήναις τύποις «Messager 
d’Athenes», 1886. σελ. 151. 

 Παρατηρείται ότι στα κείμενα του 19ου αιώνα χρησιμοποιείται η λέξη Οροθετική και όχι Οριοθετική για την γραμμές 27

των συνόρων. Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη και οι δυο λέξεις είναι σωστές και έχουν την ίδια σημασία, απλά στη 
σύγχρονη εποχή έχει επικρατήσει αυτή που έχει ως πρώτο συνθετικό την λέξη όριο και όχι την λέξη όρος (με την 
έννοια του βουνού όχι της προϋπόθεσης) [πηγή: Μπαμπινιώτης, 1998, σελ.1289]

Εικόνα_4.07: Απόσπασμα από τις οδοιπορικές Σημειώσεις του Ν.Σχινά της Ορiοθετικής γραμμής, 1886 [πηγή: 
Ανέμη]



98 μέρος Α΄_Ήπειρος 

4.3.1. Πόροι και περαταριές στα ποτάμια 
Όπου δεν υπήρχε γεφύρι, διέσχιζαν τα ποτάμια είτε περπατώντας μέσα στην κοίτη είτε με 

βάρκες και ειδικές σχεδίες. Τα σημεία από τα οποία οι ταξιδιώτες διέσχιζαν το ποτάμι με τα 
πόδια ή έφιπποι, λέγονται πόροι και ήταν γνωστά στους αγωγιάτες. Ήταν πιο ρηχά σημεία του 
ποταμού, με ήπια ροή του νερού, τα οποία, λόγω των συχνών ατυχημάτων , διέσχιζαν με πολύ 28

μεγάλη προσοχή, Έκτος από τους αγωγιάτες και οδηγούς που γνώριζαν την περιοχή, οι 
στρατιωτικοί περιηγητές, στα οδοιπορικά τους, είχαν καταγράψει  λεπτομερώς τα ποτάμια και τα 
περάσματα, επισημαίνοντας τα επικίνδυνα σημεία και το βάθος του νερού, υπό κανονικές 
συνθήκες.  

Ο Β. Νικολαΐδης  στην Στρατιωτική Γεωγραφία του 1851 γράφει για το πέρασμα του 
ποταμού Βοϊδομάτη  σε κάποιο σημείο μεταξύ Αρίστης και Πάπιγκου: «Εις 13/4 ωρ. η οδός 
διαβαίνει τον ποταμόν εντός με βάθος σύνηθες 0,60 - 1 μ., πλάτος ακανόνιστον 
από 12 - 30μ και ροή τακτικήν μεν επικίνδυνον όμως και προ πάντων τον 
χειμώνα…» .  29

 Ο  Β.Δ. Ζώτος στο Δρομολόγιο της Ελληνικής Χερσονήσου που εκδόθηκε το 1878 
αλλά περιγράφει τους δρόμους της Ηπείρου από το 1860 αναφέρει στην περιγραφή του δρόμου 
από την Αυλώνα στο Μέτσοβο: «2. Πόρος του Πολυάνθους, (Σουσίτσα) 2 ωρ. από 
Αυλώνος τε και Καννίνης. η διάβασης γίνεται εντός, αλλ’ είναι επικίνδυνος, αν δεν 
γνωρίζει τις τον Πόρον καλώς, διότι έχει βάθη λιμναζόντων υδάτων, τα οποία 
δύνανται να καταπιώσι καραβάνια ολόκληρα…»  30

Ο Ζώτος επισημαίνει με ιδιαίτερα παραστατικούς χαρακτηρισμούς την επικινδυνότητα. Θα 
πρέπει να ήταν αρκετά συχνά τα ατυχήματα, επιφέροντας οικονομικές και υλικές ζημιές στους 
εμπόρους και στους αγωγιάτες.   

Πιο συγκεκριμένος ως προς την γεωγραφική θέση και περιγραφή είναι ο 
Αντισυνταγματάρχης Ν.Σχινάς ο οποίος στο Οδοιπορικό της Ηπείρου [1887-97]  γράφει ότι 31

θεωρεί αναγκαίο να αναφέρει και να περιγράψει τους 4 πόρους που υπάρχουν στον ποταμό 
που ρέει ανάμεσα στα χωριά Σιράκο και Καλαρίτες ο οποίος ονομάζεται Χρούσα, ή Ντοβιάκα 
και τέλος Σιγγούνι (πρόκειται για τον Καλαρίτικο, παραπόταμο του Αράχθου).  

Κάθε πόρος έχει την ονομασία του και ο Ν.Σχινάς, προσδιορίζει την θέση του κάθε 
πόρου σε σχέση με την θέση του προηγούμενου που περιγράφει, ενώ την θέση του πρώτου 
την προσδιορίζει ως προς μια γέφυρα. Δίνει ένα κυμαινόμενο βάθος για τον καθένα καθώς και 
τον βαθμό δυσκολίας ή και τον βαθμό επικινδυνότητας για την διάβασή του. Παρατίθεται ένα 
σύντομο απόσπασμα της περιγραφής μεταξύ του τρίτου και τέταρτου πόρου, ως χαρακτηριστικό 
της εικόνας που λαμβάνει ο αναγνώστης: «Οι δύο προηγούμενοι πόροι, καίτοι έχοντες βάθος 
1μ - 1,20μ, εισί, λίαν βατοί ένεκεν της αισθητώς μειούμενης ταχύτητας του ρέματος»  32

Λόγω του στρατιωτικού χαρακτήρα αυτών των οδοιπορικών, οι περιγραφές τους έχουν 
ανάλυση και λεπτομέρεια που δεν συναντάται στα κείμενα των απλών περιηγητών.  Αντίστοιχα ο 

 Μακρής - Παπαγεωργίου ό.π., σελ. 92. 28

 Νικολαΐδης, Β., ό.π., σελ. 378. 29

 Ζώτος, Β.Δ., Δρομολόγιον της Ελληνικής Χερσονήσου – Αρχαιολογικόν, Ιστορικόν, Γεωγραφικόν, Στρατιωτικόν, 30

Στατιστικόν και Εμπορικόν, Ηπειρωτικαί Μελέται, τομ. Δ’, τχ. Α’,  Εγκρίσει του Υπουργείου των Στρατιωτικών, εκ 
του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις 1878. σελ. 95. 

 Σχινάς, Ν.,Θ., Οδοιπορικόν Ηπείρου, Οδοιπορικόν Μεσημβρινής Ηπείρου Τεύχος Πρώτον, Τύποις Υπουργείου 31

Στρατιωτικών, Εν Αθήναις 1897.
 Σχινάς, Ν.,Θ., ό.π., σελ.114. 32
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Leake γενικά στα κείμενα του αναφέρει ότι πέρασαν το ποτάμι, χωρίς να δίνει πολλές 
λεπτομέρειες όπως στο παρακάτω απόσπασμα της πορείας του από την Πρεμετή προς τα 
Ιωάννινα στις 19 Οκτωβρίου του 1805: «…Στις 11.20’ περνάμε στην δεξιά όχθη του ποταμού 
από έναν κάπως δύσκολο πόρο, σε ένα σημείο όπου το ρέμα συμπιέζεται μεταξύ βράχων .  33

Διαπιστώνεται όμως ότι ήταν συχνή η πρακτική της διάβασης από τους πόρους και ότι είχαν και 
συγκεκριμένες ονομασίες για αυτά τα περάσματα. Στο λεύκωμα των Walsh/Allom του 1836, ο 
Allom αποδίδει με πολύ κατανοητό τρόπο την διάβαση έφιππων Οθωμανών από έναν πόρο 
κάπου στα βουνά της Βουλγαρίας το 1836 [Εικ. 4.08]. 

 “At 11.20’ we cross to the right bank of the river by a somewhat dangerous ford, at a spot where the stream is 33

compressed between rocks…” [πηγή: Leake,W.M., ό.π., Vol.I,  chap.VIII, σελ. 393-394]. 

Εικόνα_4.08: «Διάβαση του Αίμου στη Βουλγαρία» Πρωτότυπος τίτλος “Pass in the Balkan Mountains on the 
Bulgarian side” Σχέδιο Allom Thomas, 1836. [πηγή:Travelogues/ΙΑΛ]
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Σε πιο πλατιά και βαθιά σημεία των ποταμών όπου δεν ήταν δυνατό το πέρασμα με τα 
πόδια ή τα ζώα, διέσχιζαν την κοίτη με περαταριές (μια πλατιά βάρκα που κινούνταν με την 
βοήθεια ενός σχοινιού, από την μια όχθη στην άλλη) ,  σε σημεία βέβαια που το επέτρεπαν και 34

οι εκατέρωθεν όχθες. Οι περαταριές συνήθως προσέφεραν μεγαλύτερη ασφάλεια στο πέρασμα 
του ποταμού καθώς εκτός από ανθρώπους, ήταν δυνατή και η μεταφορά εμπορευμάτων και 
ζώων, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια στο ταξίδι. Τα σημεία τους, όπως και των πόρων, 
ήταν γνωστά στους χρήστες των δρόμων. Τα πολυσύχναστα εμπορικά περάσματα ήταν συχνά 
και σημεία συγκέντρωσης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αποθήκες, καταυλισμοί, τελωνεία 
και διόδια .  35

Οι περαταριές μπορεί να είχαν διαφοροποιήσεις στην μορφή αλλά και τον τρόπο 
λειτουργίας τους. Ο όρος περαταριά καλύπτει όλο το φάσμα των ειδών των πλεούμενων και τις 
πηγές ενέργειας για την κίνηση τους. Στα κείμενα και τους δρομοδείκτες απαντώνται αναφορές 
σε βάρκες και σχεδίες, ενώ ο Δ.Ανωγιάτης - Πελέ  επισημαίνει πολλά σημεία από τις 36

περιγραφές των ξένων περιηγητών όπου αναφέρονται σε «άθλιες σχεδίες», ή «ξύλινα κουτιά 
χωρίς κουπιά» που τους τρόμαζαν και αναρωτιόνταν εάν αυτά τα σκαριά θα τους οδηγούσαν 
στην άλλη όχθη.  

Σε στρατιωτικούς οδοιπορικούς πίνακες διαβάζουμε κατά κανόνα σε υποσημειώσεις: 
«Διέρχονται τον ποταμόν διά λέμβου» ή «Διέρχεται ποταμόν Αχέροντα διά 
πλοιαρίου»  χωρίς συνήθως περιγραφή της λέμβου ή του πλοιαρίου.  37

Ο Κοκίδης το 1880 στο οδοιπορικό του από την Πρέβεζα στην Πάργα σημειώνει: «Εις την 
απέναντι (δεξιάν) όχθη του ποταμού Αχέροντος (νυν Γλυκέως), ον διέρχονται οι 
ταξιδιώται επί σχεδίας, ευρίσκεται το παραποτάμιον μικρόν χωρίον…»  38

Στην ίδια διαδρομή ο Νικολαΐδης το 1850 γράφει για το πέρασμα: «Η οδός από Πάργας 
εις Πρέβεζαν κατεβαίνει εις 2ωρ εις Φανάρι, διέρχεται τον Αχέροντα διά πλοιαρίου και 
εισέρχεται εις την χώραν…»  39

Η λειτουργία της περαταριάς ήταν απλή. Σε κάθε όχθη του ποταμού υπήρχε ένας στύλος 
ή κάτι σταθερό για να δεθεί ένα σκοινί ή συρματόσχοινο, μέσω του οποίου οδηγούσαν τη βάρκα 
ή σχεδία από όχθη σε όχθη. Συνήθως υπήρχε ο «περατάρης» ο οποίος μετέφερε τους 
ταξιδιώτες έναντι αμοιβής . Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν και μουλάρια ως 40

κινητήρια δύναμη σε κάθε όχθη. Στην Εικόνα_4.09 η υδατογραφία αφορά περαταριά στον 
Πηνειό στα Τέμπη, η οποία αποδίδει το σκηνικό της λειτουργίας.   

Λόγω της ορεινής γεωμορφολογίας της Ηπείρου, οι πόροι ήταν πολύ περισσότεροι από τις 
περαταριές, οι οποίες απαντώνται συχνότερα σε πεδινά ποτάμια όπως ο Πηνειός στην 
Θεσσαλία. Για τις περαταριές του Πηνειού υπάρχουν πολλές αναφορές.  

 Μακρής - Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 95. 34

 Ανωγιάτης-Πελέ, Δημήτρης. Δρόμοι και διακίνηση στον ελλαδικό χώρο κατά τον 18o αίωνα. Αθήνα: εκδ. Παπαζήση, 35

1993., σελ. 80. 
 ό.π., σελ. 81. 36

 Πίνακες Οδοιπορικοί, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, Συνταχθέντες εκ διαφόρων πηγών, υπό Στρατιωτικού, 37

Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1878. σελ. 23 και 49
 Κοκίδης, Ιφ., Οδοιπορικά…, ό.π., σελ. 34. 38

 Νικολαΐδης Β., ό.π., σελ. 391. 39

 Μακρής - Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 95. 40
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Η περαταριά που ήταν σε χρήση και κατά τον 20ο αι. βρισκόταν στον δρόμο Ιωαννίνων- 
Μέτσοβου στη θέση Μπαλτούμα για το πέρασμα του Αράχθου. Δεν απαντάται συχνά στα 
κείμενα, αλλά την αναφέρει στο Στρατιωτικό Οδοιπορικό της Ηπείρου ο Σχινάς στην περιγραφή 
του παραπάνω δρόμου: «Εις γεφύρι Κυράς (σημ. η γέφυρα δεν ήταν σε χρήση) συναντάται 
περαταριά, δι’ ης οι οδοιπόροι διαβαίνουσι τον από χωρίων του Ζαγορίου 
ποταμόν» . 41

Μια από τις λίγες μαρτυρίες για την περαταριά στην Μπαλντούμα υπάρχει στο 
φωτογραφικό αρχείο του Απόστολου Βερτόδουλου  από μια ορειβατική εκδρομή του 1936 42

[Εικόνες_4.10 και 4.11]. 
Συμπερασματικά, από τα κείμενα αλλά και τις λίγες απεικονίσεις που υπάρχουν, προκύπτει 

πως η κατασκευαστική αξία και η ποιότητα αυτών των πλεούμενων κατά τον 18ο και 19ο αι. δεν 
ήταν και από τις καλύτερες. Υπάρχουν όμως παλαιότερα τεκμήρια, όπως η διαταγή του 1695 
από την κεντρική Οθωμανική εξουσία για την κατασκευή λεμβών με συγκεκριμένες 
προδιαγραφές υψηλής ποιότητας ως προς την αντοχή και την στερεότητά τους, για το πέρασμα 
του Άξιου, μέχρι να επισκευαστεί η γέφυρα που είχε καταρρεύσει .  43

 Σχινάς, Ν.,Θ., Οδοιπορικόν Ηπείρου, … , ό.π., σελ. 31. 41

 Απόστολος Βερτόδουλος [1907-1983]: Γιαννιώτης σκιτσογράφος και φωτογράφος, από τα ιδρυτικά στελέχη του 42

ορειβατικού συλλόγου Ιωαννίνων. Είχε πεζοπορήσει σχεδόν σε όλη την Ήπειρο φωτογραφίζοντας τοπία, κτίρια και 
γεφύρια αφήνοντας ένα πολύτιμο αρχείο φωτογραφιών [πηγή:Ήπειρος, Πολιτισμική κληρονομιά και φύση, επιμ. 
Αγγελική Βερτόδουλου - Καψάλη, Από το φωτογραφικό αρχείο του Απόστολου Βερτόδουλου, Ηπειρωτική Βιβλιοθήκη, 
Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1995.]

 Ανωγιάτης-Πελέ, Δημήτρης. Δρόμοι και διακίνηση …, ό.π., σελ. 77-78. 43

Εικόνα_4.09: «Η περαταριά στο Μπαμπά» 1810, Υδατογραφία του J.Cartwright [πηγή;Παπαθεοδώρου, Νικόλαος, 
www.archaiologia.gr/blog]
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Εικόνα_4.10: «Μπαλντούμα. Μια συντροφιά μέσα στο πορθμείο διασχίζει τον Άραχθο (φωτ. του 
1936)» [πηγή: Αρχείο Απ. Βερτόδουλου]

Εικόνα_4.11: «Ένα παλιό πορθμείο στον ποταμό Άραχθο στη θέση Μπαλντούμα (φωτ. του 1936)» [πηγή: 
Αρχείο Απ. Βερτόδουλου]
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4.3.2. Πλωτές οδοί 
Στον χώρο της Ηπείρου οι πλωτές οδοί δεν ήταν συχνή επιλογή για την μετακίνηση, διότι 

λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής τα ποτάμια δεν προσφέρονται για πλεύση. Υπάρχουν 
πολλά στενά περάσματα και ορμητικά νερά. Όπως έχει αναφερθεί, κατά την αρχαιότητα και οι 
πέντε κύριοι ποταμοί της Ηπείρου ήταν πλωτοί μόνο στις πεδινές περιοχές, πριν εκβάλουν στην   
θάλασσα .  44

Σε αντίθεση με τα μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης τα οποία χρησίμευαν και χρησιμεύουν 
ακόμα ως πλωτές οδοί βοηθώντας πολύ στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και του εμπορίου, στην 
Ήπειρο συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο . Το ορμητικό νερό των ποταμών ήταν εμπόδιο που 45

έπρεπε να το αντιμετωπίσουν με γέφυρες και περαταριές, έφιπποι ή πεζοί, χωρίς να μπορούν να 
το εκμεταλλευτούν για την μετακίνηση τους. Αντιθέτως, το πέρασμα της λίμνης των Ιωαννίνων 
με βάρκα ήταν πιο γρήγορο και πιο ξεκούραστο από το περπάτημα στις λασπωμένες και 
ελώδεις παραλίμνιες περιοχές, όπου δεν υπήρχε ή είχε καταστραφεί η λιθόστρωτη οδός.
[Χάρτης_4.04]. 

 Hammond, N.G.L., «Γεωφυσικοί χαρακτήρες και ιστορική γεωγραφία» στο:Ήπειρος…., ό.π., σελ. 1244

 Μακρής - Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 83. 45

Χάρτης_4.04: Η χερσαία και η πλωτή οδός από την Αρδομίστα [σημ. Λογγάδες] στα Ιωάννινα 
[Υπόβαθρο ΓΥΣ, 1:50.000]
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Οι οδοιπόροι είχαν την δυνατότητα επιλογής μεταξύ της χερσαίας και της πλωτής οδού 
αλλά για τα καραβάνια που είχαν πολλά φορτωμένα ζώα και πολλούς ανθρώπους, ο διάπλους 
της λίμνης ήταν δυσκολότερος από πρακτική άποψη, άλλα και από την οικονομική, διότι έπρεπε 
να πληρωθεί και ο βαρκάρης .  46

Σχεδόν όλοι οι συγγραφείς των οδοιπορικών αναφέρουν την πλωτή αυτή οδό και την 
περιγράφουν σε συνδυασμό πάντα με την χερσαία, ως επιλογή για όσους μπορούσαν και 
επιθυμούσαν να την ακολουθήσουν. Οι περιγραφές διαφέρουν στο βαθμό της λεπτομέρειας 
ειδικά για την χερσαία, ως προς την ποιότητα του δρόμου και τον αριθμό των χανιών που 
βρίσκονται στην διαδρομή. Πληροφορίες με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σχετικά με τον αριθμό των 
ατόμων που εξυπηρετούσαν τα χάνια της διαδρομής και οι βάρκες, δίνει ο Σχινάς στο 
Οδοιπορικό της Ηπείρου όπου περιγράφει την «ημιονική» οδό Μετσόβου - Ιωαννίνων την 
οποία όμως σε κάποια σημεία χαρακτηρίζει και «αμαξιτή» . Ερχόμενος ο ταξιδιώτης από το 47

Μέτσοβο φτάνει στην Αρδομίστα (σημ.Λογγάδες) [Χάρτης _4.04] και έχει δύο επιλογές για την 
συνέχιση της πορείας του. Στο παρακάτω απόσπασμα περιγράφεται η επιλογή μέσω του 
διάπλου της λίμνης: 

 «Η μεν (οδός) προς τα δεξιά διά της κατωφερείας φέρει μεθ’ ημίσειαν ώρα εις το 
χωρίον Αρδαμίστα και απ’ αυτού εις έτερα ημίσειαν ώραν, εις θέσιν Πόρον, κειμένη παρά 
την ανατολική όχθην της λίμνης των Ιωαννίνων, όπου υπάρχουσι τρία χάνια καλούμενα 
Πόρου, Πλατάνου και Παναγίας χωρούντα δισχιλίους άνδρας και 1000 ζώα, οπόθεν δι’ 
ακατίων, χωρούν των περί τους 20 - 30 επιβάτες, γίνεται ο προς Ιωάννινα διά της λίμνης 
διάπλους.»  48

Είναι από τις λίγες γραπτές πληροφορίες για την χωρητικότητα των λέμβων μαζί με αυτές 
που αντλούνται από τις εικονογραφήσεις με σκηνές από την ζωή του 18ου και 19ου στα 
Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή. Χαρακτηριστικός είναι ένας πίνακας από το λεύκωμα του 
Louis Dupré  που απεικονίζει σκηνή κυνηγιού στη Λίμνη του Βουθρωτού  με τον Αλή Πασά 49 50

μέσα σε βάρκα [Εικ._4.12]. 
Την ίδια ακριβώς βάρκα ή αλλιώς την «ηγεμονική λέμβο»  του Αλή Πασά την βρίσκουμε 51

και σε δεύτερο πίνακα του Dupré με μόνη διαφορά το φόντο που είναι η λίμνη των Ιωαννίνων με 
το Ασλάν Τζαμί αντί για το τοπίο της λίμνης του Βουθρωτού [Εικ._4.13].  

Στην «ηγεμονική λέμβο» και στις δύο απεικονίσεις, επιβαίνουν 14 άτομα (6 κωπηλάτες, 6 
ένοπλοι, ο βαρκάρης και ο Αλή Πασάς) και είναι πλήρης, οπότε οι βάρκες που μετέφεραν 
ανθρώπους και ζώα από το επίνειο της Αρδομίστας, τον Πόρο, στα Ιωάννινα πρέπει να ήταν 
περίπου διπλάσιες από την εικονιζόμενη για να χωράνε μέχρι 30 άτομα.  

 Μακρής - Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 162. 46

 Η περιγραφή των δρόμων και της κατάστασης στο Οδοιπορικό του Σχινά, υπενθυμίζουμε ότι αναφέρεται στην 47

δεκαετία 1887 - 1897. Έχουν περάσει πάνω από 70 χρόνια από την εποχή των δημόσιων έργων του Αλή Πασά και 
χωρίς την κατάλληλη συντήρηση οι άλλοτε ευκολοδιάβατοι αμαξιτοί λιθόστρωτοι δρόμοι σε σημεία έχουν 
καταστραφεί και έχουν γίνει πάλι ατραποί ή ημιονικοί.

 Σχινάς, Ν., Οδοιπορικόν Ηπείρου…, ό.π., σελ. 34. 48

 Dupré, L., & Dondey-Dupré père et fils,. Voyage à Athènes et à Constantinopole, ou, Collection de portraits, de vues 49

et de costumes grecs et ottomans, peints sur les lieux, d'après nature, lithographiés et coloriés, 1825. 
 Αλμυρή λιμνοθάλασσα στην Αλβανία απέναντι από την Κέρκυρα και νοτίως των Αγ. Σαράντα. Πλούσιος 50

υδροβιότοπος που ανήκει σήμερα στο Εθνικό Πάρκο Βουθρωτού. 
 Παπασταύρου, Α.Ι., ό.π., σελ. 103. 51



κεφάλαιο 04_ μορφές, χαρακτηριστικά οδικού δικτύου 
105

Εικόνα_4.12: «Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια κυνηγίου στη λίμνη του Βουθρωτού», τον Μάρτιο 
του 1819 του Louis Dupré, Πρωτότυπος τίτλος ”Ali Pascha de Janina” [πηγή: Παπασταύρου,1994, σελ. 103]

Εικόνα_4.13: «Ο Αλή Πασάς και τα παλικάρια του στη λίμνη των Ιωαννίνων” πρωτότυπος τίτλος: “Ali Pascha and 
his Palikaria in the lake of ioannina” , Louis Dupré, 1819 [πηγή: Παπασταύρου, 1994,σελ. 103]
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Μια πολύτιμη μαρτυρία δίνει ο W.M.Leake,  ο οποίος συγκρίνει τις βάρκες της λίμνης της 52

Καστοριάς, που αποκαλεί «μονόξυλα»,  με αυτές των Ιωαννίνων, λέγοντας ότι της Καστοριάς 53

είναι πιο μακριές με μήκος 15 πόδια , πιο καλοφτιαγμένες, έχουν βαθύ πάτο και χωρητικότητα 54

30 ατόμων . Το σκίτσο [Εικ_4.14] όμως που συνοδεύει στο κείμενο την περιγραφή των 55

μονόξυλων σκαφών της Καστοριάς, δεν συμφωνεί με την κλίμακα και τα μεγέθη που περιγράφει, 
άλλα μοιάζει περισσότερο με τα μονόξυλα που χρησιμοποιούσαν για ψάρεμα στη λίμνη των 
Ιωαννίνων, χωρητικότητας 2 ατόμων, όπως σημειώνει εξάλλου και πάνω στο σκίτσο.  

 Στην λίμνη των Ιωαννίνων [Εικ. 4.15] γινόταν και γίνεται ακόμη η μετακίνηση με διαφόρων 
ειδών πλεούμενα για διάφορους σκοπούς, όπως για σύνδεση με το νησί και τις απέναντι όχθες 
από την πόλη, το ψάρεμα και τις βόλτες αναψυχής. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι κατά πόσο 
ήταν τμήμα του ευρύτερου οδικού δικτύου η πλεύση στη λίμνη με συστηματικό και οργανωμένο 
τρόπο. Η πλωτή οδός που περιγράφεται με αρκετή λεπτομέρεια πιο πάνω από τον Σχινά και 
σημειώνεται με μπλε γραμμή στην Χάρτη_4.04, ενισχύει το γεγονός ότι αποτελούσε τμήμα του 
ευρύτερου οδικού δικτύου . 56

 Ανωγιάτης-Πελέ, Δ. Δρόμοι και διακίνηση….. ό.π., σελ. 82-8352

 Βάρκες φτιαγμένες από ένα κομμάτι ξύλου. 53

 Περίπου 4,50 μέτρα [1ft = 0.3048m] 54

 Leake,W.M., ό.π., Vol.I,  chap.VII, σελ. 326. 55

 Υπάρχει και αναφορά στο «Χρονικό των Ιωαννίνων» για τις επιθέσεις των Μαλακασινών στα Ιωάννινα από την λίμνη 56

με μονόξυλα τον 14ο αιώνα «…Τρία μερόνυχτα ο πόλεμος δεν έπαυσεν· από την ξηρά οι Αλβανίται, από την 
λίμνην οι Μαλακασοί· και τόσον ήταν περισσοί, ώστε οπού η λίμνη δεν εφαίνετο από τα μονόξυλα….» [πηγη: 
Βρανούσης Λ., Το χρονικόν….., ό.π., σελ. 87]

Εικόνα_4.14: Παράδειγμα μονόξυλου σκάφους, W.M.Leake 1835, Vol.I, chap.VII, σελ. 326 [πηγή: Ανέμη]
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Εκτός της περιγραφής του Σχινά που αναφέρεται στα τέλη του 19ου όπου δίνει και τις 
πληροφορίες για την χωρητικότητα των λέμβων, υπάρχει και η περιγραφή του Νικολαϊδη, 
περίπου 40 χρόνια νωρίτερα, το 1850, με τις δύο πάλι επιλογές μεταξύ της πλωτής και της 
χερσαίας παραλίμνιας οδού, καθώς κατεβαίνει από το Μέτσοβο προς το οροπέδιο των 
Ιωαννίνων:  

«…και 7ωρ από Μετσόβου φθάνει εις το χάνι Αρδομίστας. Προς άρκτον του χανίου 
τούτου 1/2ωρ κείται η λίμνη Ιωαννίνων, ένθα υπάρχει Πόρος αυτής, κατά τον οποίο 
φορτόνουσι τα πλοία.»  57

Πολύ πιο λιτός ο Νικολαϊδης στην περιγραφή, με την χρήση όμως των λέξεων 

«φορτώνονται» και «πλοία» δίνει την εντύπωση ότι γινόταν μεταφορά εμπορευμάτων άρα 
υπήρχε οργανωμένη δομή για την λειτουργία της πλωτής οδού.  

Μια τρίτη μαρτυρία, των αρχών τώρα του 19ου αι., δηλαδή. άλλα 40 χρόνια πριν την 
περιγραφή Νικολαϊδη και 80 χρόνια από του Σχινά, δίνει o Pouqueville, η οποία όμως δεν 
αφορά την εναλλακτική πλωτή διαδρομή αλλά την μεταφορά καυσόξυλων από το Ζαγόρι μέσω 
της σκάλας ακτοπλοΐας κοντά στην Αρδομίστα  (σημ. Λογγάδες). 58

Παρατηρείται ότι οι περιηγητές που ακολούθησαν την διαδρομή Ιωαννίνων - Μετσόβου, επί 
ηγεμονίας Αλή Πασά, όπως ο Pouqueville και ο Leake, δεν αναφέρουν την πλωτή επιλογή. Η 
εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι ο λιθόστρωτος δρόμος ήταν σε καλή κατάσταση 

 Νικολαΐδης Β., ό.π., σελ. 385. 57

 Pouqueville, F.-C.-G.-L., Ταξίδι στην Ελλάδα. Τα Ηπειρωτικά, μτφρ. Κ.Π.Βλάχος, τόμ. Ι, εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών 58

Μελετών, Ιωάννινα 1994., σελ. 104. 

Εικόνα_4.15: «Λεπτομέρεια λέμβου με κωπήλατες στην λίμνη των Ιωαννίνων« πρωτότυπος τίτλος «Άποψη 
των Ιωαννίνων. Στο κέντρο το τέμενος του Αλή Πασά» [πηγή: Travelogues/ΙΑΛ] 
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αφού ήταν ένα από τα μεγάλα έργα υποδομής του Αλή, γεγονός που ενισχύεται και από τα 
γραφόμενα του Leake στις 31 Αυγούστου του 1805 ο οποίος περιγράφει μια «υπερυψωμένη 
οδό»  μεταξύ της λίμνης και του λόφου της Καστρίτσας και ότι χρειάστηκε 2 ώρες για να φτάσει 59

από τα Ιωάννινα στο χάνι της Αρδομίστας [κόκκινη διαδρομή στον Χάρτη_4.04].  
Άλλη πλωτή οδός στην Ήπειρο των αρχών του 19ου αι. ήταν ένα τεχνικό έργο του Αλή 

Πασά  που πραγματοποιήθηκε από έναν Ιταλό μηχανικό . Πρόκειται για την πλωτή διώρυγα της 60 61

Στριβίνας ή Στρέβινας  που ενώθηκε στη συνέχεια με το πλωτό τμήμα του ποταμού Λούρου 62

για να καταλήξει στον Αμβρακικό κόλπο. Ήταν ένα μεγάλο τεχνικό έργο σε ελώδη και δύσβατη 
περιοχή. Η έκπληξη του Pouqueville, όταν το είδε αποπερατωμένο μετά από τέσσερα χρόνια, 
ήταν μεγάλη, διότι δεν πίστευε ότι θα ολοκληρωνόταν. Αυτό το τεχνικό έργο συνέβαλε στην 
εξυγίανση του έλους που έγινε καλλιεργήσιμη γη, αλλά και στην αισθητή μείωση του χρόνου του 
ταξιδιού προς την πρωτεύουσα της Ηπείρου.   

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Pouqueville, ότι ανεβοκατέβαιναν το κανάλι βάρκες με κουπιά 
και με πανιά, ότι βελτιώθηκε το εμπόριο, άλλαξε το φυσικό τοπίο με τα νέα χωράφια, έγινε πιο 
άμεση η πρόσβαση στην Πρέβεζα και στο τέλος βέβαια της περιγραφής του αναρωτιέται εάν οι 
άνθρωποι θα φροντίσουν για την συντήρησή του και εάν αυτό το ευεργέτημα τελικά θα    
διαρκέσει .  63

Την απάντηση στα δικαίως ανησυχητικά ερωτήματα του Pouqueville την δίνει ο 
Νικολαΐδης 35 χρόνια μετά, γράφοντας στο οδοιπορικό του στην παράγραφο 1162 με τίτλο 
«Τεχνητή δίωρυξ Στρεβίνης» τα εξής: 

 «Εκ του σημείου τούτου ο Αλή-πασιάς είχε ορύξει ευθύγραμμον διώρυγα …….Η 
διώρυγα αυτή αποξηράνασα τας αξιόλογους γαίας της πεδιάδος, και παρέξασα πλουν από 
Πρεβέζης μέχρι των επάκρων της πεδιάδος Άρτας, είχε τα μέγιστα βελτιώσει την  
κατάστασιν  του τόπου, αλλ’ έκτοτε παρήλθαν 35 έτη, η διώρυξ επληρώθη και 
εκαλύφθη υπό καλάμων, τα ύδατα πάλιν λιμνάζοντα κατακλύζουσι τας πέριξ 
λαμπράς γαίας, οι δε ναυτικοί μακρόθεν θεωρούσι τα μεσόγεια της πεδιάδας 
μέρη.»  64

Εκτός των λίγων ετών που ήταν συντηρημένη και εξυπηρετούσε την πλωτή κίνηση, αυτή η 
διώρυγα και ο διάπλους της λίμνης των Ιωαννίνων, μπορεί να ειπωθεί ότι ήταν από τις ελάχιστες 
πλωτές οδούς και ότι κατά κανόνα στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου το νερό δεν βοήθησε στην 
συντόμευση των μετακινήσεων.  

 “…I follow the causeway between the lake and the foot of the hill of Kastritza…” [πηγή: Leake,W.M., ό.π., Vol.I,  59

chap.VIII, σελ. 393-394]. 
 Πετρονώτης, Α., «Αρχιτέκτονες και μηχανικοί στην υπηρεσία του Αλή Πασά», ανάτυπο από τον τιμητικό τόμο 60

«ΦΗΓΟΣ» για τον Καθ. Σωτήρη Δάκαρη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1994, σελ. 381. 
 Τον αναφέρει ο Pouqueviile με το όνομα «Ινχιώστρος» 61

 Η σημερινή ονομασία του χωριού είναι «Καμπή» και βρίσκεται 3χλμ ΒΑ της Φιλιππιάδας62

 Πουκεβίλ, Φ.Κ.Ο.Λ., Ταξίδι στην Ελλάδα: Ήπειρος, μτφρ. Παναγιώτα Γ. Κώτσου, εκδ. Συλλογή Αφών Τολίδη, Αθήνα 63

1994. σελ. 241-242
 Νικολαΐδης Β., ό.π., σελ. 404. 64
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4.3.3. Γεφύρια 
Οι δρόμοι και οι γέφυρες αποτελούν την «ραχοκοκαλιά» που στηρίζει όλο το σύστημα της 

επικοινωνίας σε ένα τόπο. Όταν είναι και τα δύο σε καλή κατάσταση, κάθε είδος μετακίνησης 
είναι ευκολότερη και πιο άνετη, καθιστώντας και τα ταξίδια πιο σύντομα.  

Τα γεφύρια στον χώρο της Ηπείρου είναι ένα πολύ ευρύ και ενδιαφέρον αντικείμενο 
μελέτης. Εκτός του ότι ο αριθμός τους τον 18ο και 19ο αι., ήταν πάρα πολύ μεγάλος 
συγκρίνοντας πάντα το πλήθος τους με την έκταση της Ηπείρου, ήταν και είναι, όσα έχουν 
απομείνει, κατασκευές εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και στατικής λειτουργίας.  

Πολλοί μελετητές προερχόμενοι από πολλά και διαφορετικά επιστημονικά πεδία έχουν 
ασχοληθεί με τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη  
σημαντικής βιβλιογραφίας στο αντικείμενο . Υπάρχουν καταγραφές ήδη από τους συγγραφείς 65

του 19ου αιώνα, που τα περιγράφουν είτε σε καταλόγους με αγαθοεργήματα  της εποχής είτε 66

σε δρομοδείκτες και οδοιπορικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον η μελέτη των παλιών καταγραφών ή 
αναφορών. Εμπεριέχει όμως αρκετές δυσκολίες ειδικά στην αναγνώριση γεφυριών ή την 
ταυτοποίηση των  σημείων που είχαν ανεγερθεί και που δεν υπάρχουν σήμερα. 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί μια σύντομη αναφορά για το ποιοι και πως 
συνέβαλαν στην ανέγερση ενός γεφυριού καθώς και κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με 
την μορφολογία και την οικοδομική τους ή σχετικά με τον τρόπο δόμησής τους.  

Το γιατί τα έκτιζαν είναι προφανώς αυτονόητο. Εάν δεν υπήρχαν γεφύρια, η επικοινωνία 
και το εμπόριο θα διεκπεραιωνόντουσαν με τεράστιες δυσκολίες ή και καθόλου ειδικά τον 
χειμώνα. Η ανάγκη λοιπόν, ώθησε στην δημιουργία των εξαιρετικών και μοναδικών αυτών έργων 
υποδομής. Για να υλοποιηθεί όμως το έργο, έπρεπε να υπάρξει χρηματοδότηση και συνεργείο 
μαστόρων με την κατάλληλη τεχνογνωσία. 

Η δαπάνη για την ανέγερση και την εξασφάλιση κονδυλίων για την συντήρηση ήταν 
ανάλογη των αναγκών που θα εξυπηρετούσε το γεφύρι. Θα κάλυπτε ανάγκες τοπικής εμβέλειας 
ή θα εξυπηρετούσε μεγάλους οδικούς άξονες για εμπορική ή και στρατιωτική χρήση; Θα 
γεφύρωνε μεγάλο ή μικρό ποτάμι; θα ήταν σε βραχώδες και ορεινό σημείο ή πεδινό με ιλυώδες 
έδαφος; Πολλές και δύσκολες οι συνιστώσες που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα και λίγοι 
οι ειδικοί που ήταν ικανοί να τις διαχειριστούν. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που είναι διαφορετικοί 
σε κάθε σημείο που θα χτιζόταν ένα γεφύρι, κάνουν και το κάθε γεφύρι μοναδικό σαν δακτυλικό 
αποτύπωμα. Πολλά, σίγουρα έχουν ομοιότητες και σχεδόν όλα κατασκευάστηκαν με την ίδια 
τεχνογνωσία και παρόμοια υλικά του τόπου, αλλά μορφολογικά είναι απίθανο να υπάρξουν δύο 
πανομοιότυπα, διότι το καθένα προσαρμόζεται στην γεωμορφολογία του σημείου ανέγερσής 
του.  

 Ένας από τους πρώτους μελετητές των πέτρινων γεφυριών της Ηπείρου, ο οποίος εξέδωσε τα δύο πρώτα του  65

βιβλία την δεκαετία του 1980 δημοσιεύοντας άγνωστο και πρωτογενές υλικό από την επιτόπια έρευνα του και τις 
μαρτυρίες που κατέγραψε σχετικά με τα πέτρινα γεφύρια, είναι ο Σπύρος Μαντάς. Στην συνέχεια ίδρυσε το 
Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών (ΚΕ.ΜΕ.ΠΠΕ.Γ). Οργάνωσε ημερίδες για τα πέτρινα γεφύρια με την 
συμμετοχή πολλών διακεκριμένων επιστημόνων και συνεχίζει ακόμα το συγγραφικό του έργο σχετικά με αυτά.

 Στο βιβλίο του Λαμπρίδη με τα αγαθοεργήματα στην Ήπειρο αντλούνται πολύτιμες πληροφορίες για τεχνικά έργα 66

που κάποια υφίστανται σήμερα και πολλά άλλα όχι. Μια από τις αξιοσημείωτες πληροφορίες είναι η καταγραφή 4 
οδών και 23 γεφυρών στο Ζαγόρι που χρηματοδοτήθηκαν από αγαθοεργίες τον 18ο και τον 19ο αι. 
[πηγή:Λαμπρίδης, Ι. ,  Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων, Μέρος δεύτερον, εν Αθήναις τύποις Γεωργίου Κιούση, 
1880. σελ. 79 - 83.]
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Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους, ερμηνεύονται ευκολότερα και οι  
πληροφορίες από τις γραπτές πηγές  για τους χρηματοδότες.  67

Συνήθως χορηγοί ήταν εύποροι Έλληνες και Οθωμανοί, αξιωματούχοι, τοπικοί μπέηδες 
γαιοκτήμονες, έμποροι, άνδρες της εκκλησίας, τοπικές κοινότητες και βέβαια η κεντρική 
εξουσία, ιδίως για σημεία στρατηγικής θέσης στα οποία ήταν αναγκαίο το έργο της 
γεφύρωσης .  68

Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχε και «συν χρηματοδότηση» με υποχρεωτικό ή μη, τρόπο . 69

Συχνά προσέφεραν χορηγίες όσοι είχαν οικονομική δυνατότητα, ενώ παράλληλα υπήρχε και η 
οικονομική συμβολή και εργασία από κατοίκους των γύρω χωριών οι οποίοι θα επωφελούντο από 
την ανέγερση του γεφυριού.  Χαρακτηριστικά, αναφέρει ο Λαμπρίδης το 1880 στο βιβλίο του για 
τα αγαθοεργήματα: 

 «Ο δε εκ Ματσουκίου της Μονής Βίλζης ηγούμενος Αγάπιος (1746) δι’ 175 
ενετικών Φλωρίων ανήγειρε την κατά την θέσιν Παπά Στάθη γέφυραν, υφ’ην ο 
Άραχθος διέρχεται. Σημειωτέον δε, ότι και αι πέριξ κοινότητες έτερα 175 φλωριά 
ενετικά προς αποπεράτωση του αξιόλογου τούτου έργου προσήνεγκον.»  70

Από τις πολύτιμες αυτές πηγές του 19ου αιώνα, το παραπάνω απόσπασμα μαζί με πολλά 
άλλα παρόμοια, μας δίνουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τις χρονολογίες ανέγερσης και τους 
χορηγούς αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για τους κατασκευαστές. Δυστυχώς δεν αναφερόταν 
πάντα το όνομα του πρωτομάστορα και κατά κανόνα το γεφύρι έπαιρνε το όνομα του χορηγού, 
του μετέπειτα χορηγού τυχόν επισκευής του, ή του αντίστοιχου τοπωνυμίου ή χωριού .  71

Τα γεφύρια τα έχτιζαν συνεργεία μαστόρων - κουδαραίων  (κτιστάδων) τα λεγόμενα 72

«ισνάφια-συνάφια»  ή «μπουλούκια» . Επικεφαλής ήταν ο πρωτομάστορας ο οποίος φρόντιζε 73 74

για την εύρεση της εργασίας , τις εισπράξεις, τις πληρωμές, την φορολογία και φυσικά είχε την 75

επίβλεψη και την ευθύνη του έργου . Υπήρχε εσωτερική οργάνωση των μελών με ιεραρχία 76

καθώς και διαφορετικές ειδικότητες μαστόρων όπως πετράδες, μαραγκοί και σιδεράδες. 
Υπήρχαν και οι μαθητευόμενοι, ανειδίκευτοι στην αρχή εργάτες, τα «τσιράκια» που ξεκινούσαν  
κουβαλώντας υλικά, φτιάχνοντας την λάσπη και σπάζοντας τις πέτρες. Όσοι μάθαιναν την τέχνη 
καλά, ανέβαιναν στην ιεραρχία. Οι κουδαραίοι ήταν κλειστές κομπανίες συχνά με μέλη της ίδιας 
οικογένειας και μιλούσαν σε γλώσσα μυστική τα λεγόμενα «κουδαρίτικα», ώστε να μην τους 

 Ειδικά τα βιβλία του Ι.Λαμπρίδη σχετικά με τα Αγαθοεργήματα, στα οποία έγινε αναφορά,  μας έχουν δώσει πλούσιο 67

υλικό για πολλούς χορηγούς. 
 Μακρής - Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 87. και Πετρονώτης, Α., «Πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα», στο: Φύση και έργα 68

ανθρώπων, Κόνιτσα, εκδ. ΥΠΕΠΘ-ΕΙΝ, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας, Κόνιτσα 2001. σελ. 244. 
 Για γέφυρες, η κατασκευή των οποίων ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση μεγάλων δημόσιων έργων, όταν δεν 69

ήταν επαρκής η δημόσια χρηματοδότηση, επέβαλαν στους εύπορους κατοίκους και στους τοπικούς άρχοντες να 
γίνονται χορηγοί. [πηγή: Ζιώγας, Β, Θ., Τα θολογυριστά πετρογέφυρα της Επαρχίας Κόνιτσας (όσα υπάρχουν και 
αυτά που μνημονεύονται), εκτυπώσεις Κάπα Θεσσαλονίκη, Αθήνα 2017. σελ. 19]

 Λαμπρίδης, ΗΑ, Α’ 1880, σελ. 56. 70

 Μακρής - Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 8771

 Ονομασία των κτιστάδων στην Ήπειρο και την Μακεδονία72

 Προέρχεται από τη Αραβοπερσική και τουρκική ονομασία του συνεταιρισμού «ισνάφ», «εσναφ» ή «ενσαφ» [πηγή: 73

Μουτσόπουλος, Ν., Μαθήματα αρχιτεκτονικής μορφολογίας - Μακεδονική αρχιτεκτονική, συμβολή εις την μελέτην 
της Ελληνικής οικίας (Δεύτερος κύκλος μαθημάτων), Θεσσαλονίκη, 1971. σελ. 97]

 Μαμμόπουλος, Α.Χ., Λαϊκή Αρχιτεκτονική Ηπειρώτες Μάστοροι και Γεφύρια, Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας 74

Αθηνών, αρ.40, Αθήναι 1973. σελ. 11. 
 Κάλυπταν κάθε οικοδομική δραστηριότητα όχι μόνο γεφύρια. [πηγή: Μουτσόπουλος ό.π., σελ. 99 ]75

 Μουτσόπουλος, ό.π., σελ. 99. και Μαμμόπουλος ό.π., σελ. 1176
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καταλαβαίνουν και αντιγράψουν την τέχνη τους . Τα συνεργεία αυτά δεν έχτιζαν βέβαια μόνο 77

γεφύρια αλλά και απλά σπίτια, αρχοντικά, δημόσια κτίρια, υδραγωγεία, βρύσες, δεξαμενές,  
εκκλησίες, τζαμιά, χρησιμοποιώντας κατά κανόνα τα τοπικά δομικά υλικά .  78

Για τα μεγάλα και σημαντικά έργα γινόταν διαγωνισμός με υπογραφή σύμβασης και 
ανάληψη της εργολαβίας από τον πρωτομάστορα ο οποίος είχε και την συνολική ευθύνη του 
έργου . Για μικρότερα έργα γινόντουσαν απευθείας αναθέσεις με επιλογή του συνεργείου από 79

τον χρηματοδότη. Υπήρχαν όμως και οι γνωστές «αγγαρείες» ή «καταναγκαστικά έργα» από 
τους Πασάδες και την Οθωμανική διοίκηση όταν είχαν την ανάγκη έμπειρων τεχνιτών αλλά και 
ανειδίκευτων εργατών . Μία άλλη πολύτιμη πληροφορία είναι ότι τα συνεργεία των μαστόρων, 80

είχαν το ελεύθερο να κυκλοφορούν από το ένα πασαλίκι στο άλλο και προστατεύονταν από τις 
τοπικές οθωμανικές διοικήσεις, οι οποίες είχαν και την ευθύνη της ζωής τους . 81

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι ελάχιστες οι αναφορές στις γραπτές πηγές για 
τους κατασκευαστές των γεφυρών. Μέσα όμως από την πολύ διεξοδική έρευνα του Αργύρη 
Πετρονώτη και του Βασίλη Παπαγεωργίου για τους μαστόρους και τα γεφύρια έχουμε ένα 
παράδειγμα σπάνιου τεκμηρίου  σχετικά με την ανάθεση του έργου κατασκευής γέφυρας στην 82

θέση Μπαλτούμα στο δρόμο από τα Ιωάννινα στο Μέτσοβο: 
«Εκτεθείσης εις μειοδοτικόν διαγωνισμόν της κατασκευής της γεφύρας ΠΑΛΔΟΥΜΑΣ 

παρουσιάστηκαν με την εγγύησιν του τραπεζίτου κ. Ι.ΛΟΥΛΗ ο κάλφας Γεώργιος 
Φουρουτζης εκ Πυρσόγιαννης και Ευάγγελος εκ Μολίστης, εις ους θέλει γίνει η 
παραχώρησις»  83

Από έρευνες των προαναφερθέντων μελετητών και από μαρτυρίες που πρόλαβαν να 
καταγράψουν από παλιούς μαστόρους ή απογόνους τους, προκύπτει ότι από τα μέσα του 18ου 
αι. δεν ήταν όλοι οι μαστόροι αγράμματοι. Υπήρχε ένα είδους μαθητείας μέσα στα συνεργεία 
τους και από μικρά παιδιά, τσιράκια, μάθαιναν ανάγνωση, γραφή, οικοδομική και σχέδιο στα 
οποία έδιναν και αυστηρές εξετάσεις .  84

Η τεχνογνωσία του κτισίματος ενός πέτρινου γεφυριού ταξίδεψε και εξελίχθηκε στην 
πορεία της ιστορίας. Η τέχνη της γεφυροποιίας μεταφερόταν από γενιά σε γενιά αξιοποιώντας 
τα υλικά κάθε τόπου, εξελίσσοντας ταυτόχρονα τις μεθόδους και τις μορφές.  

Τα δύσκολα σημεία στην κατασκευή ενός γεφυριού ήταν η θεμελίωση και το τόξο, ή τα 
τόξα στις περιπτώσεις των πολύτοξων. Τα μονότοξα είχαν μικρότερο βαθμό δυσκολίας διότι δεν 
είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έδρασης των μεσαίων ποδαρικών (μεσόβαθρα) του 
γεφυριού μέσα στην κοίτη του ποταμού και είχαν να κατασκευάσουν ένα μόνο τόξο. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει ότι ήταν απλή η κατασκευή τους, διότι είναι πολλοί οι παράγοντες που μπορούν να 

 Πετρονώτης, Α., «Μαστοροχώρια», Εθνικό θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Τα πετρογέφυρα της 77

Ελλάδας», Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, Μακρινίτσα, Ιούνιος 2011. σελ. 23 
 Μουτσόπουλος, ό.π., σελ. 102. και Μαμμόπουλος ό.π., σελ. 19. 78

 Παπαγεωργίου, Γ.,Πετρονώτης, Α., ό.π., και Ζιώγας, Β, Θ., ό.π., σελ. 161. 79

 Μαμμόπουλος ό.π., σελ. 2080

 Μαμμόπουλος ό.π., σελ. 13. 81

 Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι την πληροφορία την βρήκε ο μελετητής Αν.Ευθυμίου στην ελληνοτουρκική εφημερίδα 82

των Ιωαννίνων «Γιάνγια-Ιωάννινα», στο φύλλο της 19ης Απριλίου 1871. 
 Παπαγεωργίου, Γ.,Πετρονώτης, Α., ,«Ο Πυρσογιαννίτης πρωτομάστορας Ζώγας Φρόντζος και τα έργα του 83

(Μάστοροι και Γεφύρια)», ανάτυπο από τον Συλλογικό τόμο «Η Επαρχία Κόνιτσας στο χώρο και το 
χρόνο» (Εισηγήσεις στο Α’ επιστημονικό συνέδριο), Δήμος Κόνιτσας Πνευματικό Κέντρο, Κόνιτσα, 1996. σελ. 244. 

 Παπαγεωργίου, Γ.,Πετρονώτης, Α., ό.π., σελ. 222. 84



112 μέρος Α΄_Ήπειρος 

αυξήσουν το βαθμό δυσκολίας ανέγερσής τους, όπως είναι η απόσταση γεφύρωσης και η 
ποιότητα του εδάφους στις όχθες του ποταμού ή της ρεματιάς .  85

Στις περιπτώσεις των μονότοξων γεφυριών γινόταν πρώτα η επιλογή των κατάλληλων 
σημείων για την θεμελίωση των ακρόβαθρων στις όχθες, οριζοντιώνοντας το βραχώδες έδαφος 
όπου θα έχτιζαν το κάθε ποδαρικό της γέφυρας. Με την βοήθεια του αλφαδιού τοποθετούσαν 
τις  γενέσεις των τόξων σε κάθε πλευρά στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο, μετρούσαν στην συνέχεια 
την οριζόντια απόσταση και έτσι είχαν την διάμετρο του κύκλου για την χάραξη του ημικυκλικού 
τόξου ώστε να κατασκευάσουν τον ξυλότυπο ή αψιδότυπο. Μετά την κατασκευή του από τους 
ξυλουργούς στο έδαφος σε κάποιο κοντινό ανοιχτό χώρο, ο αψιδότυπος στηνόταν στην κοίτη του 
ποταμού ή αγκυρωνόταν στα ακρόβαθρα, ώστε να ξεκινήσει ταυτόχρονα από τις δύο πλευρές 
το χτίσιμο  του τόξου με την τοποθέτηση των θολιτών. Στις περιπτώσεις που υπήρχε κενό μεταξύ 
της αρχής του τόξου και του βράχου ή του τοίχου πίσω από αυτό, συμπληρωνόταν με λιθόκτιστη 
κατασκευή η οποία λειτουργούσε ως θεμέλιο και εμπόδιζε την ολίσθηση του αψιδότυπου . 86

Στα πολύτοξα πεδινά γεφύρια η μεγάλη δυσκολία ήταν η θεμελίωση των μεσόβαθρων στην 
κοίτη του ποταμού, όπου τα εδάφη ήταν χαλαρά και έπρεπε να σταθεροποιηθούν.  Η μέθοδος 
που ακολουθούσαν (γνωστή από τους ρωμαϊκούς χρόνους)  ήταν η έμπηξη ξύλινων πασσάλων 87

από δρυ ή καστανιά, στο έδαφος της κοίτης ώστε να το σταθεροποιήσουν και στη συνέχεια 
κατασκεύαζαν από πάνω τους μια ξύλινη πάλι σχάρα, τον κεφαλόδεσμο, πάνω στον οποίο 
έχτιζαν το λίθινο θεμέλιο του μεσόβαθρου . Με αυτόν τον τρόπο θεμελιώθηκε και η γέφυρα της 88

 Άρτας της οποίας οι ξύλινοι πάσσαλοι έχουν μήκος 3,20 - 4,50 μ.  89

Η μορφή του τόξου ενός γεφυριού εξαρτιόταν, από γεωμετρικές και στατικές 
παραμέτρους αλλά και από πρακτικές, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση. Για παράδειγμα, είναι 
γνωστό ότι ένα παραβολικό τόξο συμπεριφέρεται καλύτερα σε δυνάμεις κάμψης, είναι πιο 
στέρεο και μεταφέρει καλύτερα τις τάσεις στα θεμέλια της κατασκευής. Όπου ήταν δυνατή η 
εφαρμογή του, χωρίς να είναι απαγορευτικό το ύψος για την διέλευση, το κατασκευάζαν και 
προέκυπταν γεφύρια με πιο οξυκόρυφα τόξα [Εικ_4.16]. Αντίστοιχα όπου μπορούσαν να 
κατασκευάσουν ημικυκλικά τόξα προέκυπταν άλλης μορφής γεφύρια [Εικ_4.17]. Όπου όμως δεν 
επέτρεπαν τα μεγέθη των ανοιγμάτων γεφύρωσης, οι όχθες και το βάθος της κοίτης, να 
κατασκευάσουν τα πιο ανθεκτικά παραβολικά η ημικυκλικά τόξα, ήταν αναγκασμένοι να 
χαμηλώσουν την καμπύλη του τόξου, με αποτέλεσμα να προκύψουν τα χαμηλωμένα ή τα 
λεγόμενα «αμπασωτά» τόξα [Εικ_4.18] τα οποία ήταν πιο επιρρεπή στις πτώσεις . 90

 Πετρονώτης, Α., «Πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα»,… ό.π., σελ. 150. 85

 Παπάζογλου, Ν.,Ισ., «Το χτίσιμο ενός πετρογέφυρου - Μια προσέγγιση στις σκέψεις και την φαντασία του 86

πρωτομάστορα με πρότυπο το γεφύρι του Κοντοδήμου- Λαζαρίδη (1753) στο Κεντρικό Ζαγόρι» στο: Περί 
Πετρογέφυρων…, Μαστόροι και Γεφύρι, Πρακτικά Γ’ Επιστημονικής συνάντησης ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ, Αθήνα 25 
Νοεμβρίου 2006, επιμ. έκδοσης Σπύρος Μαντάς, Γιάννης Ψιλόπουλος,  Αθήνα 2009. σελ. 141. 

 Πετρονώτης, Α., «Πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα»,… ό.π., σελ. 171-172. 87

 Γαλερίδης, Α., «Πετρογέφυρα στον Θεσσαλικό κάμπο», στο ένθετο της εφημ. Καθημερινή Επτά Ημέρες, αφιέρωμα 88

στα Πέτρινα Γεφύρια, 13 Φεβρουαρίου 2000, σελ. 28-29. 
 Βέτας, Π.Ν., «Υποθεμελίωση και προστασία βάθρων παλιάς γέφυρας Άρτας», πρακτικά 1ου Πανελληνίου συνεδρίου 89

γεωτεχνικής μηχανικής, Αθήνα 3-5 Φεβρουαρίου 1988, ΤΕΕ, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία εδαφομηχανικής και 
θεμελιώσεων, σελ. 314.   

 Ζιώγας, Β, Θ., Τα θολογυριστά πετρογέφυρα της Επαρχίας Κόνιτσας [όσα υπάρχουν και αυτά που μνημονεύονται], 90

εκτυπώσεις Κάπα Θεσσαλονίκη, Αθήνα 2017. σελ. 16-17. 



κεφάλαιο 04_ μορφές, χαρακτηριστικά οδικού δικτύου 
113

Εικόνα_4.16: Οξυκόρυφο τόξο γεφυριού Κάντσικου [1717] στο Σαραντάπορο ποταμό στην Επαρχία Κόνιτσας 
[πηγή: «Τα πετρογέφυρα της Ηπείρου»,έκδοση ΥΠΠΟ- ΥΝΜΤΕΗ και Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα 2012-2013. σελ. 80] 

Εικόνα_4.17: Ημικυκλικό τόξο γεφυριού Βροσίνας στον Καλαμά ποταμό στη Επαρχία Ζίτσας [πηγή: «Τα 
πετρογέφυρα της Ηπείρου», ό.π., σελ. 92]

Εικόνα_4.18: Χαμηλωμένο «αμπασωτό» τόξο γεφυριού Κλειδωνιάς [1853]  στον Βοϊδομάτη ποταμό στην 
Επαρχία Κόνιτσας [πηγή: «Τα πετρογέφυρα της Ηπείρου», ό.π., σελ. 76]
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Μετά την κατασκευή του τόξου (μονού ή διπλού), έχτιζαν τους πλευρικούς ή τοίχους 
πρόσβασης, τα στηθαία ή τους αρκάδες και στο τέλος το καλντερίμι του καταστρώματος.  

Η αφαψίδωση γινόταν περίπου ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του χτισίματος ώστε να 
έχουν σκληρύνει τα κονιάματα και να ελαχιστοποιηθούν οι μετακινήσεις των θολιτών . 91

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το χτίσιμο ενός πέτρινου γεφυριού 
αντλήθηκαν από τις μελέτες πάνω στο θέμα, των πολιτικών μηχανικών Νίκου Σ. Παπάζογλου , 92

και Θωμά Β. Ζιώγα , καθώς και από το πολλών δεκαετιών έργο και μέσα από τα βιβλία και τις 93

σημειώσεις των διαλέξεών του αρχιτέκτονα μηχανικού Αργύρη Πετρονώτη  για την 94

Νεοελληνική Παραδοσιακή Γεφυροποιία - ήτοι το χτίσιμο ενός πετρογέφυρου . 95

Το εύρος του πεδίου μελέτης των πέτρινων γεφυριών είναι μεγάλο διότι υπάρχει η 
δυνατότητα προσέγγισής τους από αρκετά διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Ειδικά στον χώρο 
της Ηπείρου προσφέρεται η δυνατότητα να μελετηθούν, τουλάχιστον με δύο τρόπους. Μια 
προσέγγιση είναι η μελέτη της λειτουργίας τους ή μάλλον της χρήσης τους συνολικά ως τμήμα 
των τεχνικών έργων υποδομής που συμπληρώνουν και καθιστούν λειτουργικό το δίκτυο 
κυκλοφορίας και μια άλλη είναι, η μελέτη του κάθε γεφυριού ξεχωριστά με την ανάλυση των 
αρχιτεκτονικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών σε συνδυασμό βέβαια και με την στατική του 
λειτουργία. Εκεί που συναντιόνται οι δυο αυτές προσεγγίσεις είναι η επιλογή του σημείου 
ανέγερσης του γεφυριού, διότι το σημείο που είναι κατάλληλο για την ανέγερση έχει άμεση 
επίδραση στην κατασκευή και την μορφολογία, όπως και στην χάραξη του δρόμου.  

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται να σημειωθεί ο ρόλος των γεφυριών στο παλαιό οδικό 
δίκτυο ως σημαντικό τμήμα των έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των 
μετακινούμενων. Η ποικιλία των μορφών είναι μεγάλη και ο τρόπος που χρησιμοποιούνταν τα 
γεφύρια διαφέρει ανάλογα με το σημείο και το πως γινόταν η μετακίνηση. Υπήρχαν βαθμοί 
δυσκολίας στο πέρασμα ενός γεφυριού και ορισμένα χαρακτηριστικά τους, σε κάποιες 
περιπτώσεις καθιστούσαν απαγορευτική την διάβασή τους. Για παράδειγμα, τα γεφύρια από τα 
οποία μπορούσε να περάσει άμαξα ή κάρο έπρεπε να έχουν ομαλές κλίσεις και ικανό πλάτος, 
γεγονός που ελαχιστοποιούσε τις επιλογές του δρόμου που θα ακολουθούσαν όσοι τα 
χρησιμοποιούσαν για την μεταφορά τους.  

Συνήθως η πρώτη βασική κατάταξη που χαρακτηρίζει τα πέτρινα γεφύρια είναι ο 
διαχωρισμός τους σε πεδινά και ορεινά. Τα πεδινά κατά κανόνα γεφυρώνουν με πολλά τόξα 
ποτάμια με μεγάλο εύρος, έχοντας ως πλεονέκτημα την άνετη διέλευση και μειονέκτημα την 
κατασκευαστική δυσκολία της θεμελίωσης των ενδιάμεσων βάθρων στην κοίτη του ποταμού. Τα 

 Παπάζογλου, Ν.,Ισ., «Το χτίσιμο ενός πετρογέφυρου…, ό.π., σελ. 151-157]91

 Παπάζογλου Νίκος: Ήταν καθηγητής και προϊστάμενος στο Τμήμα πολιτικών έργων υποδομής των ΤΕΙ και στο 92

άρθρο του για το «Χτίσιμο ενός πετρογέφυρου» μελετά και αναλύει διεξοδικά την διαδικασία χτισίματος έχοντας 
ως παράδειγμα εφαρμογής το γεφύρι του Κοντοδήμου-Λαζαρίδη στο Ζαγόρι [βλ. παραπάνω βιβλιογραφία]

 Ζιώγας Θωμάς: Κονιτσιώτης πολιτικός μηχανικός που έχει μελετήσει διεξοδικά τα πέτρινα γεφύρια της επαρχίας 93

Κόνιτσας [Βλ. βιβλιογραφία]
 Πετρονώτης Αργύρης: Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός και Αρχαιολόγος, Καθηγητής Ιστορίας Αρχιτεκτονικής στο 94

Τμήμα Αρχιτεκτόνων και την Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ από όπου συνταξιοδοτήθηκε το 1991. Έχει πλούσιο 
ερευνητικό και συγγραφικό έργο πάνω στα αρχιτεκτονικά μνημεία με παρουσιάσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 
Συνεχίζει ακούραστα το επιστημονικό και  ερευνητικό του έργο. Γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1924. 

 Η πρώτη παρουσίαση της διάλεξης αυτής έγινε το 2012 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας και 95

η δεύτερη εμπλουτισμένη και με πρόσθετο υλικό και πληροφορίες έγινε το 2018 στην Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του ΕΜΠ, στο πλαίσιο διαλέξεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Προστασία Μνημείων».  Το υλικό 
της διάλεξης είναι υπό έκδοση. 
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ορεινά συνήθως γεφυρώνουν μικρότερα ανοίγματα, έχουν λιγότερα τόξα και μεγαλύτερες 
κλίσεις, αλλά θεμελιώνονται συνήθως σε στέρεους βράχους. Η γεωμορφολογία όμως της 
Ηπείρου έχει τόσο μεγάλη ποικιλία και γρήγορες εναλλαγές στις διαδρομές, που πολύ δύσκολα 
μπορεί να προκύψει αυστηρή καταγραφή της τυπολογίας τους. Ίσως μια πιο ασφαλής 
κατηγοριοποίηση εάν θελήσει κάποιος να τα κατατάξει, είναι βάσει του αριθμού των τόξων τους 
ή τις διαδρομές που εξυπηρετούν.  

Υπήρχαν τα γεφύρια που ήταν πάνω στους μεγάλους εμπορικούς άξονες και 
εξυπηρετούσαν κάθε είδους μετακινούμενο, άμαξες, καραβάνια με μουλάρια, έφιππους, πεζούς 
και άλλα, σε δευτερεύοντες δρόμους, με δυνατότητα εξυπηρέτησης μόνο πεζών ή ζώων για 
διαφορετικές ανάγκες. Η θέση όμως στην οποία κατασκευάζονται, μαζί με το τοπογραφικό 
ανάγλυφο, συμβάλουν στην τελική μορφή του οδικού δικτύου της εποχής. Σήμερα, όσα από τα 
γεφύρια έχουν απομείνει, βοηθούν στο να αναγνωρίσουμε τις παλιές χαράξεις των δρόμων που 
έχουν περάσει σε αχρησία ή καταστραφεί από άλλες νεότερες, ώστε να γίνει κατανοητή η παλιά 
μορφή του οδικού δικτύου.  

Στο πλαίσιο αυτής της διατριβής έγινε μια προσπάθεια ταύτισης των γεφυριών που 
περιγράφονται στους δρομοδείκτες και τα οδοιπορικά κείμενα, με αυτά που σημειώνονται στους 
χάρτες του 18ου και του 19ου αιώνα για την περιοχή της Ηπείρου. Διαπιστώθηκε ότι τα γεφύρια 
που αναφέρονται στις γραπτές πηγές ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που ήταν σημειωμένα 
στους χάρτες, οι οποίοι είχαν κατά κανόνα σημειωμένα τα πιο γνωστά και κομβικής σημασίας. 
Λογικό να συμβαίνει αυτό, διότι ο χαρτογράφος και ο συγγραφέας των οδοιπορικών δεν ήταν 
συνήθως το ίδιο πρόσωπο  και με τα μέσα της εποχής ήταν βέβαια πολύ δύσκολο να 96

τοποθετηθεί κάθε γεφύρι ή μικρό γεφυράκι που περιέγραφαν στα κείμενα, σε χάρτες που είχαν 
ήδη σοβαρά λάθη και ανακρίβειες. Επίσης, κατά τον 19ο αιώνα κατασκευάστηκαν, αλλά και 
αφανίστηκαν  πολλά γεφύρια, οπότε το ποια και πόσα ήταν σημειωμένα σε αντίστοιχο χάρτη 97

της εποχής εξαρτιόταν και από την χρονιά που σχεδιαζόταν ο χάρτης.  
Μελετώντας κάποιους από τους ιστορικούς χάρτες του 19ου αιώνα, οι οποίοι αποδίδουν, 

τις σχέσεις πόλεων, χωριών και δρόμων, όσο πιστά επέτρεπαν τα μέσα της εποχής,  
παρατηρήθηκε ότι οι πιο συνεπείς ως προς την σημείωση των γεφυριών ήταν, από τους ξένους 
χαρτογράφους, ο H.Kiepert  στον χάρτη του 1871-80 και από τους Έλληνες ο 98

Μ.Χρυσοχόου , ο οποίος τα εμφανίζει στους περισσότερους χάρτες του, αλλά και πάλι όχι όλα 99

σύμφωνα με τις αναφορές που βρίσκουμε στα κείμενα των περιηγητών. 

 Σε πολλούς τίτλους χαρτών σημειώνεται ότι ο χάρτης σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα κείμενα ή τα απομνημονεύματα 96

ενός συγκεκριμένου συγγραφέα. Για παράδειγμα στον χάρτη του 1827 του Γάλλου Συνταγματάρχη Pierre Lapie, 
γράφει στον τίτλο-υπόμνημα, ότι ο χάρτης σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του F.Pouqueville “Carte 
de la partie Septentrionale de la Grèce moderne, Dressée principalement sur les Mémoires de F.Pouqueville” 

 Ο Ι. Λαμπρίδης, στο βιβλίο του για τα Αγαθοεργήματα στην Ήπειρο αναφέρει το εξής σε μια υποσημείωση «Ένεκα 97

των ασυνήθων πλημμυρών (1878-1879) πλείστοι και εκ των σπουδαιότερων της Ηπείρου γεφυρών 
κατεστράφησαν» [πηγή:Λαμπρίδης, Ι. ,  Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων, Μέρος πρώτον, εν Αθήναις τύποις 
Γεωργίου Κιούση, 1880, σελ 16.]

 Βλ. υποσημείωση 1098

 Μιχαήλ Θ. Χρυσοχόου [1834 - 1921]: Χαρτογράφος, Ιστοριοδίφης και συγγραφέας από την Ζίτσα που ζούσε στη 99

Λάρισα. Δημιουργός πολλών χαρτών της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Ηπείρου καθώς και γεωγραφικών 
συγγραμμάτων. Έχοντας ως υπόβαθρα τους χάρτες του Kiepert σχεδίασε την σειρά χαρτών «Μεσημβρινής 
Ηπείρου και Θεσσαλίας» που χρησιμοποιήθηκαν το 1881 από την Ελληνική αντιπροσωπεία στο θέμα της 
οριοθέτησης των συνόρων. [πηγές: Λιβιεράτος Ε., Η Ελληνική χαρτογραφία το β’ μισό του 19ου αιώνα, Δεκέμβριος 
2011 και  Χρυσοχόου, Μ., Ιστορική έκθεσις των έργων του, Εκ σελίδων 80, ημιτελής συνεπεία θανάτου του επισυμβάντος 
τη 11 Μαρτίου 1921, Εν Αθήναις 1921., σελ. 12]
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Στο σημείο αυτό οφείλεται να γίνει αναφορά σε έναν από τους χάρτες που περιέχει η 
«Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου»  των Κ. Θεσπρωτού  και Α. Ψαλίδα , όπου 100 101 102

σημειώνονται οι βασικές οδικές αρτηρίες με κομβικής σημασίας γεφύρια, πάνω στους 
σχεδιασμένους δρόμους, αλλά και κάποια σημειωμένα έκτος των δρόμων. Ο χάρτης αυτός είναι 
σχεδιασμένος πριν το 1833  και παρ’ όλα τα εμφανέστατα γεωγραφικά λάθη και την 103

παραμόρφωση που έχει, οι πληροφορίες που μας δίνει για το δίκτυο των πόλεων, δρόμων, 
ποταμών και γεφυρών ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, η τοποθέτηση της 
πληροφορίας στον χάρτη έχει λάθη, αλλά η πληροφορία είναι σωστή. Στον Χάρτη_4.05 
σημειώνονται οι θέσεις των γεφυριών. 

 Θεσπρωτού Κ,. – Ψαλίδα Α., Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου. Εξ’ανεκδότου χειρογράφου του Κοσμά Θεσπρωτού 100

με τοπογραφικά σκαριφήματα και γεωγραφικούς χάρτας του ιδίου, προλεγόμενα και σημειώσεις Αθ. Χ. 
Παπαχαρίση, Β’ έκδοση, Εκδ. Ε.Η.Μ, Ιωάννινα 1964. 

 Κοσμάς Θεσπρωτός [1780 - 1848 ή 1852]: Ιεροδιάκονος και δάσκαλος, μαθητής του Ψαλίδα και συγγραφέας της 101

Γεωγραφίας Αλβανίας και Ηπείρου. 
 Αθανάσιος Ψαλίδας [1767 - 1829]: Λόγιος, συγγραφέας, δάσκαλος, σημαντική μορφή του Ελληνικού 102

διαφωτισμούς. Ιδρυτής της Καπλανίου Σχολής στα Ιωάννινα και σημαντικός παράγοντας της πόλης. Πολύγλωσσος 
και έμπιστος διπλωμάτης του Αλή Πασά. Γνωριζόταν με τον Λόρδο Βύρωνα, τον Pouqueville και τον Holland. Ήταν 
δάσκαλος του Κοσμά Θεσπρωτού. 

 Ο Α.Χ. Παπαχαρίσης, εκδότης της Γεωγραφίας των Θεσπρωτού-Ψαλίδα και συγγραφέας των προλεγομένων στο 103

εν λόγω βιβλίο [του 1964] , συμπεραίνει με όσα τεκμηριωμένα δεδομένα υπάρχουν, ότι τα κείμενα του Θεσπρωτού 
ολοκληρώθηκαν το 1832 ή 1833. Τα κείμενα του Ψαλίδα ήταν γραμμένα από το 1795, αλλά δεν τα εξέδωσε, 
οπότε τα συγκέντρωσε ο Θεσπρωτός και τα συμπλήρωσε στην έκδοση του 1833. Σχετικά με τους χάρτες 
σημειώνει ο Θεσπρωτός στην έκδοση : «Ο παρών γεωγραφικός της Αλβανίας χάρτης έγινε με την δυνατήν 
επιμέλειαν και ακρίβειαν παρ’εμού, με τα ανήκοντα διαστήματα των πόλεων, βουνών, ποταμών, λιμνών, οδών, 
γεφυρών, και εξής, πλην όχι με μίλια ή στάδια, αλλά με ώρες, ως συνηθίζεται εις όλην  την Ευρωπαία 
Τουρκίαν. ωσαύτως και της Ηπείρου τους οποίους εθέσαμε εις το τέλος της παρούσας περιγραφής» [πηγή: 
Κοσμά, Θ. – Αθανασίου Ψ., ό.π., στα προλεγόμενα και στο παράρτημα των σχεδίων]. 

Χάρτης_4.05: «Χάρτης Γενικός της Ηπείρου» [;1832] [πηγή: ένθετος στην Γεωγραφία Αλβανίας και 
Ηπείρου των Θεσπρωτού και Ψαλίδα. Σχεδίαση από τον Κ.Θεσπρωτό]
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Ο Χάρτης_4.05 του Κ. Θεσπρωτού ήταν συνοδευτικός της γεωγραφίας που εξέδωσε το 
1833 και σημειώνει σε αυτόν ότι αναφέρθηκε παραπάνω. Συγκρίνοντας τις πληροφορίες αυτού 
του χάρτη με εκείνες των πιο όψιμων χαρτών του 19ου αιώνα και τα κείμενα των περιηγητών 
μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα για γεφύρια των οποίων δεν γνωρίζουμε ακριβώς το 
χρόνο ανέγερσής, καταστροφής ή αντικατάστασής τους από άλλα, διαφορετικής μορφολογίας. 
Θα πρέπει βέβαια να υπάρχει μια επιφύλαξη ως προς την πλήρη αξιοπιστία των 
συμπερασμάτων, διότι δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τα κριτήρια με τα οποία σημείωναν ή δε 
σημείωναν τα γεφύρια στους χάρτες. Η πληροφορία όμως που αντλείται από αυτόν τον χάρτη 
για το ποιόν δρόμο ακολουθεί ο ταξιδιώτης και ποια ποτάμια θα περάσει, με ή χωρίς γεφύρι, για 
να πάει από έναν προορισμό σε έναν άλλο, είναι ξεκάθαρη [Χάρτης_4.06]. 

Για παράδειγμα, εάν εστιάσουμε και μεγεθύνουμε το σημείο που συναντά ο δρόμος τον 
ποταμό Αώο [σημείο 1 στη λεπτομέρεια του χάρτη], εκεί που θα κτιστεί 37 χρόνια αργότερα, το 
πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας, θα διαπιστώσουμε ότι έχει σημειώσει ένα είδος «γεφύρωσης» του 
ποταμού με ευθεία γραμμή και όχι με καμπύλη όπως στα υπόλοιπα, που μάλλον υποδηλώνει την 
ύπαρξη του οριζόντιου ξύλινου γεφυριού που υπήρχε στην ίδια θέση πριν την ανέγερση του 
πέτρινου.  

Χάρτης_4.06: Λεπτομέρεια του Χάρτη_4.05 με τα γεφύρια στον Αώο και Σαραντάπορο κοντά στην Κόνιτσα
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Σε άλλα σημεία όπου δεν υπήρχε γεφύρι και πιθανότατα διέσχιζαν τον ποταμό με λέμβους 
ή μέσα από την κοίτη, όπως έχει ήδη εξηγηθεί, σημείωνε στον χάρτη το πέρασμα του ποταμού 
διακόπτοντας την χάραξη της κόκκινης γραμμής του δρόμου,  αλλά χωρίς την διακοπή της μπλε 
γραμμής του ποταμού [Χάρτης_4.07] σε αντίθεση με τα σημεία που έχει σχεδιάσει τα γεφύρια. 
[Χάρτης_4.06] 

Χάρτης_4.07: Λεπτομέρεια από τον Χάρτη_4.05 με τα σημεία που τέμνονται δρόμοι και 
ποτάμια χωρίς γεφύρια 
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Παρατηρώντας αυτές τις λεπτομέρειες κατανοούμε και την διαφορά μεταξύ του 
χαρτογράφου που ξέρει την περιοχή και εκείνου που την σχεδιάζει από τα κείμενα των 
περιηγητών ή που έχει ζήσει για βραχύ διάστημα στην περιοχή. Είναι προφανές ότι οι χάρτες του 
Θεσπρωτού υστερούν σε γεωγραφική ακρίβεια σε σχέση με τους αντίστοιχους των Ευρωπαίων 
χαρτογράφων, αλλά δίνουν άλλου είδους πληροφορίες και είναι προσανατολισμένοι περισσότερο 
στην διδασκαλία της γεωγραφίας παρά στην καθοδήγηση της πορείας των ξένων περιηγητών ή 
στην εξυπηρέτηση των στρατιωτικών βλέψεων μελλοντικών κατακτητών.  

Μια άλλη διαφορά που παρατηρήθηκε, είναι ότι στο χάρτη του Θεσπρωτού δεν είναι 
σημειωμένα τα Χάνια, ενώ στον χάρτη του H.Kiepert που παρατίθεται στη συνέχεια, τα 
σημειωμένα χάνια είναι πολύ περισσότερα από τα σημειωμένα γεφύρια, που δεν αναφέρονται 
ούτε στο υπόμνημα. Αναφορά στα χάνια που υπήρχαν στο οδικό δίκτυο θα γίνει στη συνέχεια. 

Ο τελικός χάρτης, Ηπείρου και Θεσσαλίας του H.Kiepert, ολοκληρώθηκε μετά από 
διορθώσεις το 1880, και εκτός από το κανονικό υπόμνημα [Εικ_4.19] όπου σημειώνονται οι 
πορείες των περιηγητών και οι γραφικές κλίμακες, υπάρχει και μια επεξηγηματική σημείωση 
σχετικά με σημειώσεις που υπάρχουν πάνω στον χάρτη με προτάσεις της Τουρκίας, Αγγλίας, 
Γαλλίας και Ελλάδας για την τοποθέτηση της οριοθετικής γραμμής των συνόρων [Εικ_4.20]. 

Εικόνα_4.19: Λεπτομέρεια του υπομνήματος χάρτη H.Kiepert 1880 [πηγή: Gallica/BNF]



120 μέρος Α΄_Ήπειρος 

 Πρόκειται για ένα χάρτη που έχει σχεδιαστεί με τα πιο σύγχρονα μέσα της εποχής, και 
όπου φαίνονται ακόμα και τα τριγωνομετρικά σημεία. Σύμφωνα με το υπόμνημά του, έχει 
σημειωμένες διαδρομές περιηγητών από το 1804 μέχρι το 1865. 

Μια από τις λίγες πληροφορίες στην οποία υστερεί ο χάρτης του Kiepert είναι τα γεφύρια.
[Χάρτης_4.08]. Ο χάρτης του Θεσπρωτού συγκρινόμενος με αυτόν, μπορεί να φαίνεται 
«απλοϊκός» αλλά έχει πιο λεπτομερή καταγραφή των γεφυριών [Χάρτης_4.05] και δεν πρόκειται 
για γεφύρια που υπήρχαν το 1833 και δεν υπήρχαν το 1880, διότι τα συναντάμε και στους 
μεταγενέστερους χάρτες του Μ.Χρυσοχόου. 

Η έλλειψη σημείωσης των γεφυρών παρατηρείται σε βασικές αρτηρίες και κομβικά σημεία, 
όπως σε μία από τις δύο βασικές διαδρομές Ιωαννίνων - Τεπελενίου και το πολυσύχναστο 
πέρασμα του Αώου και του Σαραντάπορου κοντά στην Κόνιτσα, το οποίο παρουσιάστηκε στον 
Χάρτη_4.05 στην λεπτομέρεια του χάρτη του Θεσπρωτού.  

Εικόνα_4.20: Επεξηγηματική σημείωση στον ίδιο χάρτη για τις προτάσεις της οριοθετικής γραμμής.[πηγή: 
Gallica/BNF]



κεφάλαιο 04_ μορφές, χαρακτηριστικά οδικού δικτύου 
121

Όπως επισημαίνεται με τις κίτρινες περιοχές, δεν υπάρχει ούτε ένα σημειωμένο γεφύρι σε 
αυτές τις κομβικής σημασίας διαδρομές, σε αντίθεση με τον επόμενο χάρτη του Χρυσοχόου 
όπου φαίνεται η πυκνότητα των γεφυριών στις ίδιες διαδρομές. Ο χάρτης είναι σε άλλη κλίμακα 
αλλά η κίτρινη γραμμή υποδεικνύει την ίδια διαδρομή [Χάρτες_4.08 και 4.09]. 

Συγκρίνοντας τους δύο χάρτες παρατηρείται η σαφής έλλειψη βασικών γεφυριών στον 
χάρτη του Kiepert, ο οποίος επιλέχθηκε για τις ανάγκες της σύγκρισης ως ο χάρτης με τις 
περισσότερες σημειώσεις πέτρινων γεφυριών μεταξύ των χαρτών των ξένων χαρτογράφων.  

Χάρτης_4.08: Τα γεφύρια σε τμήμα χάρτη της Ηπείρου του 1880 του H.Kiepert. Με κίτρινο οι 
περιοχές που παρατηρήθηκε η παράληψη σημείωσης γεφυριών [πηγή: Gallica/BNF]
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Ολοκληρώνοντας τις παρατηρήσεις για τα γεφύρια στους χάρτες του 19ου αιώνα θα γίνει 
μια αναφορά στους χάρτες της Μεσημβρινής Ηπείρου και Θεσσαλίας του Μ.Χρυσοχόου 
του 1881  οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν και από την Ελληνική αντιπροσωπεία για την οριοθετική 104

γραμμή και την χαρτογράφηση των συνόρων .  105

 Υπάρχει σχετική αναφορά παραπάνω στην υποσ.98. Η πηγή των ψηφιακών αντιγράφων των χαρτών αυτών είναι 104

από το αποθετήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας : BnF Catalogue générale [https://catalogue.bnf.fr/
rechercher.do?index=AUT3&numNotice=16497244&typeNotice=p]

 Λιβιεράτος Ε., Η χαρτογραφική συγκρότηση της Ελλάδας μεταξύ δύο καταστροφών, 1897-1922, ΑΠΘ 2014, σελ. 105

31-33. 

Χάρτης_4.09: Τα γεφύρια στον χάρτη της Ηπείρου του 1895 του Μ.Χρυσοχόου [πηγή: Αρχείο 
Κ.Παπαζήση]
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Οι χάρτες αυτοί του Χρυσοχόου είναι σχεδιασμένοι με εξαιρετικό τρόπο και μεγάλη 
λεπτομέρεια, σε τέσσερα ξεχωριστά φύλλα και περιλαμβάνουν την Ήπειρο και τμήματα της 
Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Ξεκινώντας από την ανάγνωση του υπομνήματος (που 
βρίσκεται σε ένα από τα τέσσερα φύλλα) καλλιεργείται η προσδοκία της επίλυσης πολλών 
ερωτηματικών σχετικά με τα γεφύρια διότι υπάρχει η σημείωση «Γέφυρα Λιθίνη» και «Γέφυρα 
Ξυλίνη». Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει η ανάλογη συνέπεια της σημείωσης του διαχωρισμού 
πάνω στο χάρτη και ούτε είναι διακριτή η διαφορά μέσω του τρόπου σχεδίασης. Υπάρχουν 
γεφύρια με την επισήμανση «Λ» για Λίθινο, «Ξ» για Ξύλινο και ορισμένα χωρίς καμία σημείωση, 
οπότε πάλι δεν μπορεί να προκύψει ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα ως προς το είδος των 
γεφυριών. [Εικ_4.21 και Χάρτης_4.10]. Παράλληλα δεν βοηθούν πολύ και τα κείμενα των 
περιηγητών που μπορεί από τον ίδιο συγγραφέα, στο ίδιο κείμενο, να υπάρχει αναφορά της 
λέξης «γέφυρα» ή «γεφύρι» χωρίς κάποιον προσδιορισμό του υλικού κατασκευής παρά μόνο 
περιστασιακά να προσθέτει τις λέξεις πέτρινο, λίθινο ή ξυλογέφυρο.  

Παρ’όλες τις μικρές αυτές δυσκολίες, από τους χάρτες και τα κείμενα, είναι δυνατή η 
εκτίμηση της πυκνότητας των γεφυριών στο οδικό δίκτυο της εποχής.  

Για την σχεδίαση των χαρτών του, ο Μ.Χρυσοχόου περπάτησε σε αυτές τις περιοχές και 
αν και αυτοδίδακτος χαρτογράφος απέδωσε με εξαιρετική λεπτομέρεια τις πληροφορίες .  106

 Λιβιεράτος Ε., Η χαρτογραφική συγκρότηση..… ό.π., σελ. 31. 106

Εικόνα_4.21: Το υπόμνημα από τον χάρτη της Μεσημβρινής Ηπείρου και της Θεσσαλίας, του 1881 του Μ. 
Χρυσοχόου [πηγή: Gallica/BNF]
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Στην συνέχεια της προσπάθειας παρουσίασης των γεφυριών της Ηπείρου  που έχουν 107

καταγραφεί σε χάρτες του 19ου αι., σημειώθηκαν σε αποσπάσματα από τα τέσσερα φύλλα  των 
χαρτών του 1881 του Χρυσοχόου τα γεφύρια από το Τεπελένι μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο, ώστε 
να αποδοθεί η γενική εικόνα σε σύγκριση και με τους προηγούμενους χάρτες [Χάρτης_4.11].  

Όπως έχει γράψει και ο ίδιος ο Χρυσοχόου στην έκθεση των έργων του, οι χάρτες της 
συλλογής του 1881, σχεδιάστηκαν έχοντας ως υπόβαθρο τον χάρτη του Kiepert και ενός 
Αυστριακού (δεν αναφέρει ποιου), αλλά με προσθήκες και διορθώσεις δικές του . 108

Προφανώς αυτές οι προσθήκες περιελάμβαναν και την λεπτομερή τοποθέτηση των 
γεφυριών καθώς και πολλών ακόμα πληροφοριών όπως φαίνεται στο τμήμα του χάρτη που έχει 
μεγεθυνθεί [Χάρτης_4.10].  

 Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι για τον 19ο αι. στον όρο «Ήπειρο» συμπεριλαμβάνεται και η σημερινή Ν. 107

Αλβανία. Στους χάρτες του Χρυσοχόου συνήθως μέχρι το Τεπελένι και σε άλλους, όπως του Kiepert μέχρι την 
Αυλώνα. 

 Χρυσοχόου, Μ., Ιστορική έκθεσις των έργων του, Εκ σελίδων 80, ημιτελής συνεπεία θανάτου του επισυμβάντος τη 108

11 Μαρτίου 1921, Εν Αθήναις 1921. σελ. 12. 

Χάρτης_4.10: Λεπτομέρεια από τον Χάρτη του Μ.Χρυσοχόου του 1881, με τις 
ενδείξεις των Λίθινων (Λ) και Ξύλινων (Ξ) γεφυριών. [πηγή: Gallica/BNF]
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Τα σημειωμένα γεφύρια στους χάρτες δίνουν την πυκνότητά τους και εύκολα παρατηρείται 
ότι υπήρχαν τόσο πολλά σε κάποιες διαδρομές, ώστε μόνον αυτά να προδίδουν την χάραξη του 
δρόμου [Χάρτης_4.11]. Σχετικό παράδειγμα αποτελούν οι δύο δρόμοι Ιωαννίνων - Τεπελενίου, που 
διακρίνονται στην 

Χάρτης_4.11: Τα σημειωμένα γεφύρια σε αποσπάσματα από τα τέσσερα φύλλα των χάρτών του Χρυσοχόου 
του 1881 [πηγή: Gallica/BNF]
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Εκτός από τους χάρτες η άλλη πηγή πληροφοριών για τις θέσεις των γεφυριών στο οδικό 
δίκτυο του 18ου και 19ου αι. είναι τα κείμενα των περιηγητών, οι δρομοδείκτες και τα 
στρατιωτικά οδοιπορικά. Πολύτιμο ντοκουμέντο, με πρωτογενείς πληροφορίες είναι και τα βιβλία 
του Ι.Λαμπρίδη [Εικ_4.22] στα οποία καταγράφει τα αγαθοεργήματα στην Ήπειρο μέχρι το 1880, 
όπου βέβαια συμπεριλαμβάνονται και οι χρηματοδοτήσεις για την ανέγερση πολλών γεφυριών.  

Άλλη πηγή πληροφοριών για διαδρομές και γέφυρες που δεν υπάρχουν πια είναι οι 
στρατιωτικοί οδοιπορικοί πίνακες, όπως της Εικόνας_4.23, όπου δεν αναφέρεται και το όνομα 
του συγγραφέα .  109

 Σύμφωνα με τα λεγόμενα του γεωγράφου και ιστορικού Α.Μηλιαράκη [1841-1905] πρόκειται για τον Λοχαγό του 109

πυροβολικού Πάνο Θ. Κολοκοτρώνη [πηγή: Καραβάς Σ. ό.π., σελ. 151-152]

Εικόνα 4.22: Εξώφυλο και απόσπασμα από το βιβλίο του Λαμπρίδη με την καταγραφή των Αγαθοεργημάτων 
[πηγή: Ανέμη]
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου έχουν μελετηθεί διεξοδικά 
από πολλούς ερευνητές διαφορετικών ειδικοτήτων και από τη σκοπιά πολλών επιστημονικών 
πεδίων, από τη λαογραφία μέχρι τη στατική τους λειτουργία και την ανάλυση των κονιαμάτων 
τους, αφήνοντας μια πλούσια βιβλιογραφία. Έχουν εκδοθεί φωτογραφικά λευκώματα, έχουν 
γραφτεί βιβλία και έχουν γίνει συστηματικές και μη, καταγραφές ανά περιοχή και συνολικά. 
Σκοπός του παρόντος κειμένου ήταν να γίνει μια σύντομη αναφορά στις πληροφορίες αυτές και 
να αποδοθεί η εικόνα της παρουσίας τους στο οδικό δίκτυο των δυο περασμένων αιώνων. 
Δυστυχώς ο αριθμός τους σήμερα έχει μειωθεί πολύ αλλά με την βοήθεια όσων ακόμα στέκονται 
και τις πληροφορίες από τις ιστορικές πηγές για όσα έχουν αφανιστεί, έρχονται στην επιφάνεια 
και τα δευτερεύοντα τμήματα του παλιού οδικού δικτύου που δεν απεικονίζονται  πάντα στους 
χάρτες, αλλά και πολύτιμες πληροφορίες για τα ίδια τα γεφύρια.  

Εικόνα 4.23: Περιγραφή της διαδρομής από την Πρεμετή στα Ιωάννινα [πηγή: Ανέμη]
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4.4. Χάνια και Σταθμοί 
Μια άλλη απαραίτητη υποδομή για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του ταξιδιού που 

γινόταν με ζώα ή με τα πόδια, ήταν οι σταθμοί ανάπαυσης και ανεφοδιασμού, τα γνωστά 
χάνια  ή καραβάν-σεράι , τα οποία υπήρχαν πάνω στους δρόμους αλλά και μέσα στις 110 111

πόλεις. 
Αναφορές για την ύπαρξη οργανωμένων σταθμών ανεφοδιασμού ως κτιριακά 

συγκροτήματα , πάνω στις μεγάλες οδικές αρτηρίες, υπάρχουν από την εποχή της Πρώτης 112

Περσικής Αυτοκρατορίας  (Περίοδος Αχαιμενιδών, τον 6ο αι. π.Χ.) αλλά και από τον 113

Ηρόδοτο και τον Πλάτωνα . Μια αρχική μορφή αυτών των σταθμών, είχε εμφανιστεί σε 114

περιοχές με έρημο στην Εγγύς Ανατολή και την Βόρεια Αφρική, όπου νομαδικές φυλές 
αξιοποιούσαν τα σημεία όπου υπήρχαν τα πολύτιμα πηγάδια, κατασκευάζοντας μια περίφραξη 
γύρω τους που στη συνέχεια εξελισσόταν σε κτιριακό συγκρότημα , εξασφαλίζοντας έτσι 115

ασφάλεια και παροχές.  
Στην συνέχεια της ιστορίας βέβαια, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν θα υστερούσε στην 

δημιουργία και εξέλιξη των υποδομών στις οδικές της αρτηρίες, οπότε εμφανίζονται και οι 
διαφοροποιήσεις στις υπηρεσίες που παρείχαν, ανάλογα με την οικονομική ευχέρεια του 
ταξιδιώτη . Τα πανδοχεία και ξενοδοχεία των Βυζαντινών είχαν και αυτά διαφοροποιήσεις στις 116

προσφερόμενες υπηρεσίες, ενώ συχνά υπήρχε και ο θεσμός της δωρεάν φιλοξενίας για τους 
φτωχούς.  117

Μετά την παρακμή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και σύμφωνα με το άρθρο του 
Α.Mehlan για τους Εμπορικούς δρόμους στα Βαλκάνια, κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους δεν 
υπήρχαν κτίρια με αυτή την λειτουργία στους εμπορικούς δρόμους και οι ταξιδιώτες έκαναν 
στάσεις όπου εύρισκαν νερό και κάποιου είδους φυσική προστασία στα υπαίθρια σημεία που 
επέλεγαν να σταματήσουν. Περιγράφει χαρακτηριστικά ότι σχηματίζαν ένα κύκλο με τα 
υποζύγια, με τα κεφάλια τους προς τα έξω και στη μέση έβαζαν τα πολύτιμα φορτία για να τα 
προστατεύουν κατά την διάρκεια της νύχτας .  118

 Chan - Khan - Khân: Λέξη Περσικής προέλευσης που σημαίνει «Σπίτι» [πηγή: Mehlan, A., ό.π., σελ. 405 110

υποσημείωση 290]
 Karban-sarai: Επίσης λέξη Περσικής προέλευσης που σημαίνει «αυλή των καραβανιών» ή «σπίτι των 111

καραβανιών». Ο Mehlan στην σχετική σημείωση που έχει στο κείμενό του αναφέρει 11 παραλλαγές της λέξης με 
τις αντίστοιχες πηγές. [πηγή: Mehlan, A., ό.π., σελ. 405 στην υποσημείωση 289]

 Γαβρά, Ε., «Χάνια και Καραβάν Σεράγια από την Θεσσαλονίκη έως την πόλη των Σερρών και γύρω από αυτήν από 112

το 1774 έως το 1913», Μακεδονικά, τχ.25, εδκ. Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 149. 
 Σύμφωνα με σχετική υποσημείωση των Μακρή-Παπαγεωργίου, παράδειγμα μεγάλης οδικής αρτηρίας με 113

ενδιάμεσους σταθμούς ήταν αυτή που ένωνε τις Σάρδεις με τα Σούσα. Το δίκτυο ήταν οργανωμένο από την 
κεντρική εξουσία ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη των εμπορικών, διοικητικών και ταχυδρομικών αναγκών με 
τοποθετημένους σταθμούς ανά 10 ώρες περίπου πεζοπορίας, δηλ. ένα ημερήσιο ταξίδι. Την ίδια λογική των 
ημερησίων στάσεων υιοθέτησε στην συνέχεια και η Οθωμανική αυτοκρατορία για τους έφιππους ταχυδρόμους της.
[πηγή: Μακρής, Γ., Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., υποσ. 4, σελ. 99-100]. 

 Γαβρά, Ε., ό.π., σελ. 149. 114

 Μακρής,Γ., Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 101. 115

 Η Ε. Γαβρά μας πληροφορεί ότι σύμφωνα με πηγές της εποχής υπήρχαν από απλά πανδοχεία μέχρι πολυτέλειας 116

που προσέφεραν και λουτρό. Έφεραν και ονομασίες με σύμβολα συνήθως ζώων ,τις οποίες αναρτούσαν σε 
επιγραφές στις όψεις των κτιρίων. [πηγή: Γαβρά, Ε., ό.π., σελ. 149.]

 Γαβρά, Ε., ό.π., σελ. 150-151. 117

 Στην σχετική υποσημείωση για την πληροφορία αυτή, αναφέρει ως πηγές τα κείμενα συγγραφέων - περιηγητών του 118

19ου αι. [πηγή: Mehlan, A., ό.π., σελ. 384 και  υποσημείωση 283]
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Επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας, με την εξέλιξη του εμπορίου και ιδίως του 
διαμετακομιστικού, δημιουργήθηκε η ανάγκη κατασκευής καταλυμάτων στο οδικό δίκτυο, 
ειδικότερα στους σημαντικούς εμπορικούς άξονες αλλά και μέσα στις πόλεις. Τα πρώτα 
καταλύματα ήταν τα «Ιμαρέτ» , που κατασκευάστηκαν, αρχικά για χρήση  αποκλείστηκα από 119

ασθενείς και δεινοπαθούντες, ενώ στη συνέχεια, μπορούσε να βρει σε αυτά, τροφή και 
κατάλυμα δωρεάν, για τρεις ημέρες, όποιος χτυπούσε την πόρτα τους . Σύμφωνα με τα 120

γραφόμενα του Mehlan, οι σταθμοί με τις ονομασίες καραβάν-σεράι και χάνι  εμφανίζονται 121

στην Οθωμανική αυτοκρατορία μετά το 1550. Τα καραβάν-σεράι βέβαια ως σταθμοί για τα 
καραβάνια σε δρόμους, είναι πολύ παλιότερα και γνωστά από τον 11ο αι. στην Μικρά Ασία .  122

Τα δημόσια αυτά κτίρια ήταν 
μνημειώδη [Εικ_4.24] και υπήρχαν 
σε όλες τις σημαντικές πόλεις της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας από 
τα πρώτα χρόνια της κατάκτησης 
με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
τ α ξ ι δ ι ω τ ώ ν , α ρ χ ι κ ά 
αφ ι λ ο κ ε ρ δώ ς  α λ λ ά σ τ α 123

νεότερα χρόνια με αντίτιμο. Ήταν 
συνήθως τετράγωνα, ορθογώνια ή 
και πολυγωνικά διώροφα κτίρια με 
εσωτερική αυλή, και περιμετρικές 
στοές . Στον όροφο υπήρχαν 124

συνήθως οι χώροι ανάπαυσης των 
αξ ιωματούχων κα ι των π ιο 
εύπορων ταξιδιωτών, ενώ στους 
χώρους του ισογείου υπήρχαν 
αποθήκες, στάβλοι, καταστήματα, 
χώροι εστίασης και βέβαια οι 
χ ώ ρ ο ι δ ι α μ ο ν ή ς τ ω ν 
φτωχότερων .  125

 Ιμαρέτ: ετυμ. Εγκατάσταση, κτίριο. Χαρακτηρίζονται και ως φτωχοκομεία. Ήταν κτιριακά συγκροτήματα που είχαν 119

κουζίνα, τραπεζαρία, υπνοδωμάτια, τζαμί, ιερατική σχολή, νοσοκομείο. Πιθανολογείται ότι το παλιότερο χτίστηκε 
το 1390 στην Αδριανούπολη και υπήρχαν αρχικά μόνο στους δρόμους της Θράκης. [πηγή: Mehlan, A., ό.π., σελ. 
384. ]

 Mehlan, A., ό.π., σελ. 384. 120

 ό.π., 121

 Γαβρά, Ε., ό.π., σελ. 152. 122

 Μακρής,Γ., Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 101. 123

 Ανδρούδης, Π., «Το μεγάλο Καραβάν-Σεράι (Büyük Kervansarayi) της Θεσσαλονίκης. Ιστορικές και αρχαιολογικές 124

μαρτυρίες», Μακεδονικά, τχ. 35, εκδ. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1986, σελ.65-66
 Μακρής,Γ., Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 101. και Ανδρούδης, Π., ό.π., σελ. 66. 125

Εικόνα_4.24: Κάτοψη και τομή Koza Han στην Προύσα [πηγή: 
Ανδρούδης, Π., «Το μεγάλο Καραβάν-Σεράι …», Μακεδονικά, τχ. 35, 

Θεσσαλονίκη 1986, σελ.95]
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Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των καραβάν-σεράι και των χανιών ήταν στο είδος της 
παροχής υπηρεσιών και των εμπορικών δραστηριοτήτων οι οποίες ήταν ποιοτικά ανώτερες στα 
καραβάν-σεράι. Μαγαζιά και εμπορικές δραστηριότητες καθώς βέβαια και η δυνατότητα 
διαμονής, υπήρχαν και στα δύο, αλλά στην πορεία του χρόνου παρατηρείται ότι στα Χάνια 
έμεναν για μεγαλύτερα διαστήματα και σε κάποιες περιπτώσεις νοίκιαζαν μέσα σε αυτά 
κατοικίες και αποθήκες .  Επίσης τα χάνια υπήρχαν στους δρόμους αλλά και μέσα στον αστικό 126

ιστό, ενώ τα καραβάν-σεράι κατά κανόνα ήταν μέσα στις πόλεις της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Ορισμένα δε και ιδίως αυτά της Κωνσταντινούπολης της Προύσας και της 
Αδριανούπολης ήταν κτίρια εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και οικοδομικής ποιότητας με πλούσια 
διακόσμηση . 127

 Mehlan, A., ό.π., σελ. 384. 126

 Ανδρούδης, Π., ό.π., σελ. 64. 127

Εικόνα_4.25: «Το εσωτερικό ενός Χανιού ή Καραβάν Σεραγιού» Χαρακτικό του J.B. Hilaire στο “Voyage 
pittoresque de la Grèce” του Choiseul-Gouffier, 1809, Tome II, planche 7  [πηγή:U.H/Library]
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Αντιπροσωπευτική απεικόνιση των δρώμενων μέσα σε ένα καραβανσεράι ή χάνι, (όπως 
σημειώνεται και στη λεζάντα [Εικ_4.25]), στα τέλη του 18ου αι., παρουσιάζεται στο βιβλίο του 
Choiseul-Gouffier  “Voyage pittoresque de la Grèce”  στον Β’ τόμο που εκδόθηκε το 128 129

1809, το οποίο περιέχει και μια τυπική κάτοψη [Εικ_4.26]   

 Marie-Gabriel-Florens-August comte de Choiseul Gouffier [1752 - 1817]: Γάλλος ευγενής, διπλωμάτης, 128

συγγραφέας, αρχαιολόγος που περιηγήθηκε για ένα χρόνο, το 1776 στην Ελλάδα με την συνοδεία καλλιτεχνών και 
βοηθών για την αποτύπωση των αρχαίων μνημείων και την καταγραφή του ελληνικού πολιτισμού. Επιστρέφοντας 
στην Γαλλία εξέδωσε το 1782 τον πρώτο τόμο του χρονικού του ταξιδιού του με πολλές χαλκογραφίες και κείμενα, 
γνωρίζονται μεγάλη επιτυχία. Οι επόμενοι δύο τόμοι είχαν χαρακτήρα αρχαιολογικού λευκώματος και ήταν στην 
ουσία συλλογικοί τόμοι με τους συνεργάτες του, τους οποίους όμως δεν αναφέρει ως συγγραφείς και παρουσιάζει 
όλο το έργο σαν δικό του. Σε κάποιους χάρτες ή πίνακες έχει βάλει κάπου στην άκρη τα ονόματα των δημιουργών. 
[πηγή: Σιμόπουλος Κ., Ξένοι ταξιδιώτες….. ό.π., τομ. Β’, σελ. 356 - 387]

 Choiseul-Gouffier, Marie-Gabriel-Auguste-Florent, Voyage pittoresque de la Grèce, tome II, Paris Tilliard et de Bure, 129

1809 [https://doi.org/10.11588/diglit.1113]

Εικόνα_4.26: «Η κάτοψη τμήματος ισογείου και ορόφου ενός χανιού ή καραβάν σεράι» Αποτύπωση και σχέδιο 
του Kauffier στο “Voyage pittoresque de la Grèce” του Choiseul-Gouffier 1809, Tome II, planche 6  

[πηγή:U.H/Library]
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Με αφορμή τις δύο παραπάνω εικόνες από το βιβλίο του Choiseul-Gouffier και 
διαβάζοντας το κείμενο που τις συνοδεύει, αξίζει να σημειωθούν πολύ συνοπτικά και σε 
ελεύθερη απόδοση, οι περιγραφές και οι εντυπώσεις του Γάλλου περιηγητή, όπως τις έζησε 
κατά τις επισκέψεις του στα τυπικά χάνια ή καραβάν-σεράι της εποχής του ταξιδιού του: 

Αρχίζει γράφοντας ότι, «γενικώς λέμε Χάνια τους δημόσιους χώρους όπου 
εισέρχονται ταξιδιώτες και ειδικότερα δίνουμε το όνομα Καραβάν-Σεράι στα πολύ 
μεγάλα κτίρια που υποδέχονται στρατιές εμπόρων και πολυπληθή καραβάνια. Τα κτίρια 
αυτά δημιουργήθηκαν από πασάδες ή από πλούσια άτομα θέτοντάς τα υπό την 
προστασία της θρησκείας, αφιερώνοντας στα τζαμιά το χαμηλό τους εισόδημα. 

Τα καραβαν-σεράι σχεδόν πάντα σχηματίζονται από τέσσερα κτίρια που 
περικλείουν μια τεράστια αυλή που έχει μια κρήνη με άφθονο νερό και πλούσια 
διακόσμηση, καθώς και υπέροχα πλατάνια που προσφέρουν την σκιά τους στους 
κουρασμένους ταξιδιώτες. Είναι ένα ενδιαφέρον θέαμα το χάνι, καθώς προς το τέλος 
της ημέρας πληθαίνουν τα καραβάνια από τα διαφορά μέρη για να περάσουν τη νύχτα. 
Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο χώρο, ακούγονται πολλές διαφορετικές γλώσσες, ο 
κόσμος χαίρεται που συναντιέται και γίνονται αγοραπωλησίες και συζητήσεις για τους 
κίνδυνους που συνάντησαν στον δρόμο του ταξιδιού τους. Όλα τα έθνη και όλες οι 
θρησκείες ενώνονται από τα κοινά τους ενδιαφέροντα .  130

Ένας ηλικιωμένος κάθεται στην είσοδο, είναι ο επόπτης του Χανιού και έχει ως 
καθήκον την διατήρηση της τάξης. Υποδέχεται τους ταξιδιώτες και ανταποδίδει τους 
χαιρετισμούς και τις ευχές που του δίνουν. Φροντίζει τους φιλοξενούμενους, τους 
υποδεικνύει τις θέσεις τους στο χώρο και προλαμβάνει τις διχόνοιες· και αν μετά από 
όλες αυτές τις πλούσιες συνοδείες από αυτά τα μακρινά  μέρη, βρεθούν, κάτι που δεν 
συμβαίνει συχνά, κάποιοι δυστυχείς που έχουν στερηθεί τα πάντα στο όνομα του Θεού 
και του Μωάμεθ, τους συμπεριφέρονται σαν αδέρφια που ολοκληρώνουν το 
προσκύνημα της ζωής πιο επίπονα από άλλους. Δεν έχουν φόβο να εισέλθουν διότι 
πάνω από την πόρτα διαβάζουν αυτές τις χρυσές εγχάρακτες λέξεις:   

«Ο παράδεισος είναι γι’ αυτούς που ταΐζουν, για την αγάπη του Θεού, τους 
δυστυχισμένους άπορους, τα ορφανά και τους σκλάβους» » [Εικ_4.27] 131

 Όλη αυτή η ατμόσφαιρα απεικονίζεται στην γκραβούρα του J.B. Hialire στην Εικόνα_4.25130

 Choiseul-Gouffier, Marie-Gabriel-Auguste-Florent, ό.π., σελ. 57-58. 131

Εικόνα_4.27.: Απόσπασμα από το λεύκωμα του Choiseul-Gouffier  με την φράση από το Κοράνι που ήταν 
χαραγμένη στην είσοδο του Χανιού που περιγράφει.1809, Tome II, σελ. 58 [πηγή:U.H/Library]
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Η περιγραφή  του Choiseul-Gouffier δίνει μια πολύ παραστατική εικόνα ενός ενδεικτικού 132

χανιού ή καραβάν-σεράι (χωρίς να το τοποθετεί γεωγραφικά ), χρησιμοποιώντας μέσα στο 133

κείμενο και τις δύο ονομασίες. Δίνει την εικόνα μιας ανθρώπινης διάστασης και των δρώμενων 
μέσα σε αυτό, εκθειάζοντας στην συνέχεια του κείμενου του, το πνεύμα της φιλοξενίας και 
συνύπαρξης όλων των φυλών, σε αυτούς τους χώρους.  

Μετά από την παραπάνω «ειδυλλιακή» περιγραφή του Γάλλου περιηγητή, μας πληροφορεί 
ο Δ.Ανωγιάτης-Πελέ ότι ένας άλλος έμπειρος ταξιδιώτης και συμπατριώτης του, ο Pouqueville,  
έχει άλλη άποψη περί των ανέσεων στα καραβάν-σεράι της Τουρκίας και τον ειρωνεύεται 
λέγοντας ότι «αυτά τα καραβανσεράι τα συναντά κανείς μόνο στις αφηγήσεις του κου De 
Choiseul Gouffier…»  134

Διαβάζοντας και τις περιγραφές από άλλους περιηγητές, ειδικά για την Ήπειρο, μάλλον ο 
Pouqueville, είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, όπως θα περιγραφεί και στη συνέχεια.  

Στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων η παρακμή των μεγάλων αυτών κτιριακών 
συγκροτημάτων ξεκίνησε μαζί με αυτήν της οθωμανικής εξουσίας και μετά την απελευθέρωση 
πολλά από αυτά τα κτίρια καταστράφηκαν . Εκτός από την έλλειψη της κρατικής μέριμνας για 135

την συντήρηση και την φροντίδα για τον καθαρισμό τους, ένας άλλος λόγος που συνέβαλε στην 
παρακμή τους ήταν η εμφάνιση και άλλων σταθμών φιλοξενίας, όπως αυτή των ταχυδρομικών 
κτιρίων, αλλά και των ιδιωτικών χανιών σε περιοχές με περισσότερο χριστιανικό πληθυσμό .  136

 Έχει κάνει αναφορά στην συγκεκριμένη περιγραφή και ο Δ.Ανωγιάτης-Πελέ [βλ. παρακάτω σημείωση 134]132

 Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι ίσως να ήταν κάποιο Χάνι κοντά στην Πέργαμο διότι στο επόμενο κεφάλαιο του 133

βιβλίου γράφει ότι φεύγει από την Πέργαμο και επόμενος σταθμός θα είναι το νησί της Λέσβου.
 Ανωγιάτης-Πελέ, Δ., Δρόμοι και διακίνηση… ό.π., σελ. 169 , 173 και 176. 134

 Mehlan, A., ό.π., σελ. 385. 135

 Mehlan, A., ό.π., σελ. 385. 136
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4.4.1. Τα χάνια στην Ήπειρο 
Τον 19ο αι. αλλάζει η μορφή, μαζί με την κλίμακα μεγέθους των κτιρίων. Η εξέλιξή τους 

γενικότερα στον Βαλκανικό χώρο και ειδικότερα στην Ήπειρο, απέχει πολύ από την εικόνα που 
είχαν στις προηγούμενες ιστορικές περιόδους. Υπάρχει επίσης μεγάλη αρχιτεκτονική/
μορφολογική και λειτουργική διαφοροποίηση ανάμεσα στα αστικά χάνια και αυτά της υπαίθρου, 
τα οποία και θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια σε σχέση με τον ρόλο τους στην ομαλή 
λειτουργία του οδικού δικτύου.   

Η λογική της λειτουργιάς των χανιών στους ορεινούς δρόμους της Ηπείρου αλλά και της 
Μακεδονίας είναι παρόμοια, αλλά η κατάστασή τους δεν έχει καμία σχέση με όσα αναφέρθηκαν 
προηγουμένως. Γράφει ο Κ. Σιμόπουλος για το ταξίδι του τελευταίου απεσταλμένου του 
Λουδοβίκου ΙΔ’, του Paul Lucas , ότι το 1714 ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη για να 137

διασχίσει την Μακεδονία όπου διανυκτέρευε σε χάνια και σημειώνει: 
 «Κάθε ταξιδιώτης βρίσκει το γιατάκι  του, μαγειρεύει μόνος του το φαΐ του, 138

ετοιμάζει τα στρωσίδια του και φροντίζει τα άλογά του. Εδώ δεν υπάρχουν ανέσεις 
που βρίσκει κανείς στις λοκάντες  της Ευρώπης.»   139 140

Τα χάνια της Ηπείρου εμπίπτουν και αυτά στην παραπάνω περιγραφή και γενικά δεν 
διαφέρουν στις συνθήκες που επικρατούσαν σε αυτά, από τα άλλα χάνια στον Ελλαδικό χώρο, 
εκτός ορισμένων περιπτώσεων.  

Όπως και με το οδικό δίκτυο, η συμβολή του Αλή Πασά στην κατασκευή νέων και την 
συντήρηση των υπαρχόντων χανιών ήταν σημαντική, διότι έπρεπε να καλύπτονται οι ανάγκες 
των μετακινούμενων και του εμπορίου, που ήταν σημαντικά για την διατήρηση της επικοινωνίας  
και την αύξηση του πλούτου στο κράτος του, που εκτεινόταν από την Πελοπόννησο μέχρι την 
Αχρίδα (ή Οχρίδα) . Ήταν πολύ σημαντική η επικοινωνία και η σύνδεση της πρωτεύουσας του 141

κράτους του, των Ιωαννίνων, με τις άλλες μεγάλες πόλεις που ήταν εμπορικά κέντρα, οπότε 
φρόντισε να καλύπτονται οι βασικοί εμπορικοί οδικοί άξονες με χάνια, σε αποστάσεις της μιας 
ώρας, με ορισμένα από αυτά να έχουν και δωμάτια για ταξιδιώτες της «ανώτερης τάξης», όπως 
περιγράφεται στο παρακάτω απόσπασμα από το οδοιπορικό του W.M.Leake για την διαδρομή 
από τα Ιωάννινα προς τα Τρίκαλα , στις 14 Νοεμβρίου του 1805: 142

«Ο Αλή Πασάς έδωσε οδηγία να τοποθετηθούν τα χάνια με τον ίδιο τρόπο σε 
διαστήματα της μιας ώρας κατά μήκος όλης της διαδρομής από τα Ιωάννινα στα 
Τρίκαλα , αλλά μόνο αυτά του Δρίσκου , Τριών Χανίων , Μαλακασίου και 
Κοντοβαζδίου, έχουν δωμάτια για ταξιδιώτες των ανώτερων τάξεων.»  143

 Paul Lucas [1664-1737]:  Έμπορος, αρχαιοθήρας, αρχαιοκάπηλος, πανούργος τυχοδιώκτης και μια από τις πιο 137

περίεργες περιηγητικές μορφές του 18ου αιώνα κατά τον Σιμόπουλο. Έκανε τέσσερα ταξίδια στην Ελλάδα και 
άνοιξε κατάστημα στο Παρίσι που πουλούσε τις αρχαιότητες και τους θησαυρούς που κράτησε για τον εαυτό του. 
Το τελευταίο ταξίδι το έκανε για λογαριασμό του Λουδοβίκου ΙΕ’.  [πηγή: Σιμόπουλος, Κ., ό.π., τομ. Β’, σελ. 27-40]. 

 Γιατάκι: τόπος κατάλληλος για ύπνο ή ανάπαυση/κατάλυμα [πηγή: Μπαμπινιώτης, Γ., 1998, σελ. 421.]138

 Λοκάντα: Πανδοχείο - εστιατόριο [πηγή: Μπαμπινιώτης, Γ., 1998.,σελ. 1026.]139

 Σιμόπουλος, Κ., ό.π., τομ. Β’, σελ. 37. 140

 Μακρής-Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 110. 141

 Ανωγιάτης-Πελέ, Δ., Δρόμοι και διακίνηση…. ό.π., σελ. 166. 142

 “Aly Pasha has caused khans to be established in the same manner, at intervals of about an hour along the 143

whole route from Ioannina to Trikkala, but only those of Drysko, Tria Khania, Malakasi, and Kotovázdhi, have 
chambers for travellers of the higher classes” [πηγή: Leake, W.M., ό.π., Vol.I., ch. IX, σελ. 417.]
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Στο απόσπασμα από τον χάρτη του J.D.Barbie du Bocage  του 1820 με τίτλο «Ιωάννινα 144

και τα Περίχωρα (σε μια ακτίνα 6 λευγών)»  [Χάρτης_4.12] είναι σημειωμένα τουλάχιστον 8 145

χάνια πάνω στο δρόμο για μια διαδρομή διάρκειας 10-12 ωρών, γεγονός που αποδεικνύει ότι 
είναι ορθά όσα περιγράφει ο Leake, ότι σε κάθε μια ώρα πεζοπορίας υπήρχε χάνι (ο δρόμος 
στον συγκεκριμένο χάρτη δεν είναι ολόκληρος μέχρι το Μέτσοβο, αλλά επιλέχτηκε λόγω της 
ευκρίνειας και της λεπτομέρειας που αποδίδει).  

 Jean-Denis Barbie du Bocage [1760-1825]: Γάλλος χαρτογράφος και ελληνιστής με χαρτογραφικό έργο σαράντα 144

ετών σχετικό με την Ελλάδα. Εκτός από την γενική χαρτογράφηση του ελληνικού χώρου, έφτιαξε χάρτες που 
συνόδευαν βιβλία περιηγητών όπως του Pouqueville και του Choiseul-Gouffier από το 1780 έως το 1822. 
Αντιπρόσωπος της Γαλλίας στην γεωγραφική επιστήμη, κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις σε υπουργεία, πανεπιστήμια, 
την γεωγραφική εταιρεία της οποίας ήταν ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος, καθώς και μέλος σχεδόν όλων των 
Ευρωπαϊκών ακαδημιών. [πηγή: Τόλιας, Γ., «Στη σκιά των περιηγητών, το ελληνικό γεωγραφικό και χαρτογραφικό 
έργο του Jean-Denis Barbie du Bocage (πρώτη βιβλιογραφική καταγραφή)», στο: Περιηγητικά Θέματα, επιμ. Λουκία 
Δουλιά, Κ.Ν.Ε.- Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1993.σελ.326-326]

 “IANINA ET SES ENVIRONS (dans un rayon de six lieues” Par J.D.BARBIE DU BOCAGE, Membre, de l’Institut Royal 145

de France 1820 [πηγή: BNF, département Cartes et plans, GE D-14471]

Χάρτης_4.12: Απόσπασμα από τον χάρτη του Barbie de Bocage του 1820  όπου 
είναι σημειωμένα κάποια από τα χάνια της διαδρομής Ιωαννίνων - Μετσόβου 

[πηγή:Gallica/BNF]
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Τα χάνια στα οποία αναφέρεται ο Leake ότι έχουν δωμάτια για την «υψηλή τάξη» και 
φαίνονται σε αυτό το απόσπασμα του Χάρτη 4.12, είναι του Δρίσκου ή Χάνι Κυράς και των 
Τριών Χανίων.  

Στον ευρύτερο όμως χώρο των Βαλκανίων, τα χάνια ή τα καραβαν-σεράι, συνήθως 
βρίσκονται σε αποστάσεις μιας ημέρας ταξιδιού. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας 
του Δ. Ανωγιάτη-Πελέ, υπήρχε θεωρητικά ένα χάνι ανά 15 ώρες βάδην . Υπήρχαν όμως 146

διάφοροι παράγοντες που έπαιζαν ρόλο στην επιλογή του σημείου ανέγερσης ενός χανιού ή 
σταθμού στον δρόμο, οι οποίοι θα περιγραφούν στην συνέχεια.  

Σε μια προσπάθεια απόκτησης μιας γενικής γεωγραφικής εικόνας για τις θέσεις των χανιών 
στην Ήπειρο του 19ου αιώνα τοποθετήθηκαν με πράσινα στίγματα τα χάνια που είναι 
σημειωμένα στον χάρτη του Χρυσοχόου του 1881 [Χάρτης 4.13]. Είναι ο ίδιος χάρτης [Χάρτης 4.11] 
στον οποίο, στην προηγούμενη ενότητα, είχαν σημειωθεί με κόκκινα στίγματα τα γεφύρια. 

 Ανωγιάτης-Πελέ, Δ., Δρόμοι και διακίνηση…., ό.π., σελ. 169. 146

Χάρτης_4.13: Τα σημειωμένα χάνια και γεφύρια στο χάρτη του Χρυσοχόου του 1881 [πηγή: 
Gallica/BNF]
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Επιλογή θέσης  
Μελετώντας τις θέσεις των γεφυριών και των χανιών στον χάρτη του 1881 του 

Χρυσοχόου [Χάρτης_4.13] παρατηρείται ότι σε πολλές περιπτώσεις στο ίδιο σημείο του δρόμου 
υπάρχει γεφύρι και χάνι και ότι ο αριθμός τους είναι τόσος, ώστε να υποδεικνύουν σε κάποιες 
περιπτώσεις, όπως και τα γεφύρια, την χάραξη του δρόμου. Παρ΄όλο που αυτός ο χάρτης 
σχεδιάστηκε περίπου 60 χρόνια μετά τον χάρτη του Bocage [Χάρτης_4.12] και την πτώση του 
Αλή Πασά, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στον αριθμό και στις θέσεις τους, όπως 
μαρτυρούν άλλωστε και τα κείμενα των περιηγητών από τις αρχές του 19ου έως τις αρχές του 
20ου αιώνα.  

Παρατηρείται επίσης ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχει μεγάλος αριθμός χανιών και αλλού, 
μέχρι και ανυπαρξία για παρόμοιες αποστάσεις. Ένας από τους παράγοντες που επηρέαζαν την 
πυκνότητα των χανιών και γενικά των σταθμών ήταν το πόσο σημαντικός ήταν ο δρόμος και ο 
αριθμός των ταξιδιωτών που έπρεπε να εξυπηρετηθούν . Όπου υπήρχε μεγάλη κίνηση 147

προφανώς και δεν επαρκούσε ένα χάνι ανά ημέρα δρόμου ταξιδιού. Εκτός όμως από την 
σημαντικότητα του δρόμου και το πλήθος των μετακινούμενων, η μεγάλη ή μικρή απόσταση 
μεταξύ των σταθμών εξαρτιόταν και από την γεωμορφολογία του εδάφους. Παρατηρείται ότι 
στις ορεινές περιοχές, όπου οι δρόμοι και τα μονοπάτια έχουν έντονες κλίσεις, υπάρχει πύκνωση 
των χανιών διότι οι ταξιδιώτες είχαν ανάγκη από ξεκούραση κατά την διάρκεια της πορείας 
τους . Σημειώνεται επίσης ότι συνήθως, στις ορεινές διαδρομές που συνδέουν δυο 148

προορισμούς, είναι διαφορετικές οι ανάγκες για στάση και ανάπαυση ανάλογα με την 
κατεύθυνση, όπως διαφέρουν και οι ώρες πορείας από και προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό έχει ως 
συνέπεια την ανάγκη ύπαρξης χανιού σε διαφορετικά σημεία της διαδρομής ανάλογα με το εάν η 
πορεία είναι ανηφορική και δύσκολη ή το αντίθετο.  

Μια από τις βασικότερες και απαραίτητες προϋποθέσεις για την δημιουργία μιας στάσης 
στη διαδρομή, ήταν η ύπαρξη νερού . Οπότε είναι λογικό να βρίσκονται τα χάνια σε μέρη με 149

νερό (φυσικές πηγές ή πηγάδια) και σκιά (μεγάλα πλατάνια κοντά σε ποτάμια), αλλά και σε 
σημαντικούς κόμβους όπως διασταυρώσεις, γεφύρια και περάσματα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 
η επιλογή της θέσης προέκυπτε από τις ανάγκες των μετακινούμενων και τη γεωμορφολογία του 
τόπου. 

Πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική περιγραφή, σχετικά με τις στάσεις και τα χάνια, 
δίνει, για ακόμη μια φορά, ο Leake, στην περιγραφή του ταξιδιού του, από τα Ιωάννινα προς τα 
Γρεβενά που ξεκίνησε το πρωί της 31ης Αυγούστου 1805. Έφυγε από τα Ιωάννινα, 
ακολουθώντας την «υπερυψωμένη»  οδό και σε δύο ώρες έφτασε στο χάνι της Αρδομίστας 150

(σημ. Λογγάδες), κοντά στους πρόποδες του Δρίσκου, όπου μας πληροφορεί ότι υπήρχαν εκεί 
χωράφια με καλαμπόκι και πεπόνια. Ξεκουράστηκε για μιάμιση ώρα στο χάνι και στη συνέχεια 
χρειάστηκε τρία τέταρτα της ώρας για να ανέβει στην κορυφογραμμή του Δρίσκου και άλλο ένα 
τέταρτο για να φτάσει στο χάνι του Δρίσκου, στην ανατολική πλευρά του βουνού. Σχολιάζει 

 Μακρής-Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 116-117. 147

 Καρανάτσης, Κ., ό.π., σελ. 210. 148

 Στην επιτόπια έρευνα που έκαναν την δεκαετία του 1980 οι Γ. Μακρής και Σ. Παπαγεωργίου στα κατάλοιπα 6 149

χανιών πάνω σε δύο από τις βασικότερες αρτηρίες της εποχής (Ιωαννίνων-Μετσόβου και Ιωαννίνων-Άρτας)  
διαπίστωσαν ότι η θέση των πηγαδιών ή της πηγής του νερού βρισκόταν συνήθως έξω και κοντά στο κτίσμα [πηγή: 
Μακρής, Γ.,-Παπαγεωργίου, Σ.., ό.π., σελ. 111]. 

 Εννοεί τον υπερυψωμένο λιθόστρωτο αμαξιτό δρόμο ανάμεσα στις βαλτώδεις όχθες της λίμνης των Ιωαννίνων και 150

του λόφου της Καστρίτσας που ήταν ένα από τα έργα οδοποιίας του Αλή Πασά.
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επίσης ότι η ονομασία Δρίσκος ή Δρύσκος  προέρχεται από το γεγονός ότι η περιοχή είχε 151

πολλά δέντρα Δρυς (Βελανιδιές) ή ότι η λέξη είναι συντόμευση της λέξης Δρύσκιος που το 
ερμηνεύει ως «μέρος που έχει σκιά από δρυς», συμπληρώνοντας ότι οι δρυς στο παρελθόν, 
ίσως ήταν πολύ μεγαλύτερες και πιο πολλές στην περιοχή από ότι είναι τώρα, χωρίς να 
τεκμηριώνει την άποψή του. Κλείνει τα σχόλιά του λέγοντας για το χάνι του Δρίσκου:  

«Το Χάνι φαίνεται ότι τοποθετήθηκε εδώ, χάρη σε μια πηγή με άφθονο νερό, για την 
οποία ο Τάταρος, που με συνοδεύει και έχει μακράν εμπειρία, δηλώνει ότι είναι η καλύτερη 
που υπάρχει μεταξύ Ιωαννίνων και Κωνσταντινούπολης.»  152

Οι πληροφορίες που αντλούνται από την μισή σελίδα ενός κειμένου που γράφτηκε το 1805 
από την προσωπική εμπειρία ενός αξιόπιστου περιηγητή είναι πολλές, ενδιαφέρουσες και 
διαφωτιστικές (ακόμα και για πληροφορίες, άσχετες με το αντικείμενο που μας απασχολεί, όπως 
το γεγονός ότι καλλιεργούσαν καλαμπόκια και πεπόνια στην περιοχή).  

Μια παρόμοια πληροφορία για το χάνι του Δρίσκου ή της Κυράς  υπάρχει και στα 153

«Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας»  του 1880, του Επιτελικού γραφείου του Υπουργείου 154

των Στρατιωτικών, όπου περιγράφεται η ίδια διαδρομή, λίγο πιο αργή σε χρόνο από αυτή του 
Leake, από την οποία όμως πληροφορούμαστε και την χορηγό για το κτίσιμο του χανιού:  

«…Από των προπόδων μέχρι της κορυφής η οδός ανέρχεται ελικοειδώς και 
αποτόμως επί 11/2 ώραν μέχρις της κορυφής του όρους Δρύσκου, αφ’ής κατέρχεται εις το 
χάνι της Κυράς (κατ’ άλλους χάνι του Δρύσκου) κτισθέν υπό της γυναικός του Σουλεϊμάν Πασά 
προκατόχου του Αλή Πασσά . Αυτόθι υπάρχει βρύσις αφθονωτάτου πόσιμου ύδατος.»  155 156

Πολύ κοντά στο χάνι του Δρίσκου (ή Κυράς) υπήρχε και το χάνι της Μπαλντούμας. Στην 
Εικόνα_4.28 απεικονίζεται το χάνι με την ομώνυμη γέφυρα ή γέφυρα της Κυράς  στο βάθος,  157

όπως τo αποτύπωσε στο σκίτσο του ο E. Lear  στο πρώτο του ταξίδι στην Ήπειρο κατά τα έτη 158

 Σε κάποια κείμενα του 19ου αι. γράφουν την λέξη Δρίσκος με «υ» όπως ο Αραβαντινός στον δεύτερο τόμο  στην 151

«Χρονογραφία της Ηπείρου» του 1857, στον αλφαβητικό πίνακα που έχει συντάξει με τα εθνικά και τοπικά 
ονόματα, το γράφει και το ετυμολογεί ως έξης «Δρύσκος: Θέσις βουνώδης προς το ΒΑ. των Ιωαννίνων εξ ης ο 
προς τον Πίνδο διευθυνόμενος αναποφεύκτως διέρχεται» [πηγή:Αραβαντινός, Π., Χρονογραφία…, τομ.Β, σελ. 48]

 “The Khan seems to have been placed here for the sake of a copious source of water, which the tatár, who 152

accompanies me, and who has had long experience, declares to be the best between Ioannina and 
Constantinople” [Leake, W.M., ό.π., Vol.I, chapt. VI, σελ. 291]

 Το χάνι είχε δυο ονομασίες, η μια από την τοποθεσία και η άλλη από την χορηγό για το κτίσιμό του, για την οποία 153

υπάρχει αναφορά στη συνέχεια.
 Κοκίδης, Ιφ., Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας/ υπό του παρά το Υπουργείοω των Στρατιωτικών Επιτελικού 154

Γραφείου, εκ του Εθνικού τυπογραφείου, εν Αθήναις 1880.
 Ο προκάτοχος του Αλή Πασά ήταν ο Αληζότ Πασάς και όχι ο Σουλεϊμάν Πασάς, ο οποίος αποκεφαλίστηκε λόγω 155

της φαύλης διοίκησης του και τον διαδέχθηκε ο Αληζότ το 1786 για δύο μόνο χρόνια μέχρι την εκτόπισή του από 
τον Αλή το 1788 (ίσως το σύντομο διάστημα παραμονής του στη θέση του πασά να μπέρδεψε τον Κοκκίδη). Η «Κυρά», 
η χορηγός του χανίου, το όνομα της οποίας ήταν «Αησέ» ήταν αρχικά σύζυγος του Σουλεϊμάν Πασά και μετά τον 
αποκεφαλισμό του έγινε σύζυγος του Αληζότ Πασά. Άρα είναι πολύ πιθανό ότι το χάνι κτίσθηκε πριν το 1786, όσο 
ήταν σύζυγος του πλούσιου Σουλεϊμάν. [πηγή:Αραβαντινός, Σπ.Π., Ιστορία του Αλή Πασά …1895. σελ. 52-53 και 
Σαλαμάγκας, Δ., Άπαντα. τόμος 2ος: Ιστοριοδιφικά. εκδ.Παπαζήση, 19…. , σελ. 124] 

 Κοκίδης, Ιφ., ό.π.,  σελ. 25. 156

 Η «γέφυρα της Κυράς» χτίστηκε το 1762 με χορηγία της μητέρας του Καλιό (Μεχμέτ) Πασά και της Αησέ (είναι η 157

ίδια Αησέ που έγινε αναφορά παραπάνω) [πηγή: Λαμπρίδης, Ι., Αγαθοεργήματα….., μέρος Β’, 1880, σελ. 72]
 Edward Lear [1812-1888] : Άγγλος ζωγράφος και σατυρικός συγγραφέας με πολύ πλούσιο έργο. Έζησε για πολλά 158

χρόνια στα Ιόνια νησιά. Μιλούσε ελληνικά και έκανε τρία ταξίδια στην Ελλάδα κατά την διάρκεια των οποίων 
σκίτσαρε και ζωγράφιζε τα τοπία πάντα από την καλύτερη δυνατή οπτική γωνία. Δημιούργησε πάνω από 3000 
έργα με τοπία από όλη την Ελλάδα. Το 1851 εξέδωσε το βιβλίο του με τις περιγραφές και τις εικόνες των ταξιδιών 
του 1848 και 1849. Το 1856-57 επισκέφτηκε και το Ζαγόρι στο τρίτο του ταξίδι, του οποίου οι περιγραφές 
ανακτήθηκαν από τα γράμματα που έστελνε στην αδερφή του, πολλά από τα οποία όμως δυστυχώς έχουν χαθεί. 
[πηγές: Ιόλη Βιγγοπούλου https://eng.travelogues.gr και Rowena Fowler http://www.rowenafowler.com/362750982]

https://eng.travelogues.gr
http://www.rowenafowler.com/362750982
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1848-49, στην πορεία του από τα Ιωάννινα προς το Μέτσοβο. Η περιγραφή του για το 
συγκεκριμένο χάνι, όπου έκανε την μεσημεριανή του στάση, αποδίδει εξαιρετικά το πόσο 
εντυπωσιασμένος ήταν με το σκηνικό και το τοπίο σε σημείο που να γράφει ότι «…όλα τα 
δρώμενα γύρω από το χάνι είναι πολύ ενδιαφέροντα αλλά, το σκηνικό γύρω μου έχει μια 
βαρύτητα και ένα μεγαλείο απροσδιόριστης μορφής, που με δυσκολία αποτυπώνεται στο 
χαρτί» . Αποτύπωσε όμως στο χαρτί το σκηνικό του χανιού με τον περιβάλλοντα  χώρο και 159

έτσι, είμαστε σήμερα σε θέση να έχουμε μια εικόνα του μικρού συγκροτήματος με τις θέσεις των 
κτιρίων γύρω από την σκιά του πλατάνου κοντά στο ποτάμι [Εικ_4.28]. 

Συνήθως στα κείμενα των περιηγητών οι αναλυτικές περιγραφές για την θέση και το τοπίο 
γύρω από τα χάνια δεν ήταν συχνές. Κατά κανόνα αναφέρουν το όνομα του χανιού στο οποίο 
έκαναν την στάση και πιο συχνά τις συνθήκες διαβίωσης, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Το 
σκηνικό και το τοπίο όμως στο χάνι της Μπαλντούμας, θα πρέπει να ήταν πολύ ιδιαίτερο, καθώς 
αναφέρεται σε αυτό και ο H.Holland ως εξής, στο ταξίδι του το 1812-13: 

«Φτάσαμε στις όχθες του ποταμού, κοντά στο μικρό χάνι της Μπαλντούμας, ένα 
γραφικό και πανέμορφο σημείο, κάτω από την σκιά των φύλλων μεγάλων δένδρων, το οποίο 
φαίνεται σαν να είναι αποκομμένο από τον κόσμο, από το αμφιθέατρο των βουνών γύρω 
του.»  160

  “…all these are matters of interest, though the actual scenery around me has rather a cumbrous air with 159

undefined forms of hugeness not very adaptable to paper” [πηγή:Lear, E., Journals of a landscape painter in 
Albania, etc, Richard Bentley. Publisher in ordinary to her Majesty, London M.D.CCC.LI. (1851). σελ. 387.]

 “We reached the banks of the river near the small Khan of Balduni, a picturesque and beautiful spot, shaded 160

by the foliage of large plane trees, and appearing as if secluded from the world by the amphitheatre of 
mountains which surround it” [πηγή: Holland, H., Travels…, ό.π., σελ. 302]

Εικόνα_4.28: Το χάνι της Μπαλντούμας και η γέφυρα της Μπαλντούμας ή Κυράς σε σκίτσο του  E. Lear του 
1849 [πηγή: Αρχείο Φ. Βρακά]
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Μορφολογικά, τυπολογικά χαρακτηριστικά και συνθήκες διαβίωσης - εξυπηρέτησης  
Από την επιτόπια και βιβλιογραφική έρευνα που έκαναν οι Γ.Μακρής-Σ.Παπαγεωργίου και 

σε συνδυασμό με τις περιγραφές και ζωγραφικές απεικονίσεις των περιηγητών που 
επισκέφθηκαν και διανυκτέρευσαν στα χάνια της Ηπείρου, προκύπτουν κάποια γενικά 
συμπεράσματα για την χωροθέτηση, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και τις 
συνθήκες διαβίωσης σε αυτά.  

Τα κτίρια κατά κανόνα ήταν ισόγεια ή και με όροφο, τετραγωνικής ή παραλληλόγραμμης 
κάτοψης, χωροθετημένα γύρω από μια αυλή με πύλη εισόδου ή γύρω από δέντρα με πλούσια 
σκιά χωρίς περίφραξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν πηγάδια, αλλά πολύ συχνά η επιλογή 
της θέσης για την ανέγερση ενός χανιού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εξαρτιόταν και από την 
ύπαρξη φυσικών πηγών και κρηνών. Συνήθως το ισόγειο ενός διώροφου χανιού είχε χώρους 
σίτισης, διημέρευσης και ύπνου, ενώ τα δωμάτια στον όροφο ήταν για τους πιο πλούσιους και 
εκλεκτούς ταξιδιώτες . Συχνά, δίπλα σε αυτά τα κτίσματα υπήρχαν χώροι για τα ζώα. 161

Οι ιδιοκτήτες των χανιών, οι λεγόμενοι «χανιτζήδες» ή «χαντζήδες»  ήταν συνήθως 162

ντόπιοι από κάποιο κοντινό χωριό και έπρεπε να ήταν άνθρωποι κοινής αποδοχής από όλους και 
από την νόμιμη οθωμανική εξουσία, αλλά και από τους ληστές της περιοχής για να μπορεί να 
επιβιώσει η επιχείρησή τους. Για παράδειγμα οι περισσότεροι χαντζήδες των χανιών του 
μεγάλου εμπορικού δρόμου Μετσόβου - Βουκουρεστίου ήταν από το Μέτσοβο. Στις αυτές τις 
μεγάλες κεντρικές αρτηρίες ήταν απαραίτητοι και σταθμοί όπου ήταν δυνατή και η αλλαγή 
αλόγων . 163

Τα χάνια λειτουργούσαν και ως τόποι συναντήσεων, διασκέδασης, εμπορικών συναλλαγών, 
και συχνά ως τόποι αγοράς βασικών προϊόντων , όπως μας πληροφορεί, ο W.M.Leake στις 12 164

Νοεμβρίου 1805, για το χάνι του Δρίσκου: «Το μαγαζί που ήταν σε επαφή με το χάνι 
προμηθεύει ρακί, αυγά και φρέσκο κρασί.»  165

Πολύ βασικό ήταν να υπάρχει τροφή για τα άλογα προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι 
τους. Οι υπηρεσίες και το φαΐ ήταν με χρέωση και υπήρχε αντίτιμο για κάθε ζώο, με υποχρέωση 
του χαντζή να κρατάει και βιβλία στα οποία σημείωνε τον αριθμό των ζώων και το όνομα του 
ιδιοκτήτη τους.  166

Οι συνθήκες διαβίωσης στα χάνια της Ηπείρου, σύμφωνα με τις περιγραφές των ξένων 
περιηγητών, ήταν απαράδεκτες με συνέπεια να κατατάσσονται μεταξύ των χειρότερων των 
Βαλκανίων . Είναι πάρα πολλές οι γραπτές μαρτυρίες για τις συνθήκες, ενώ οι περισσότεροι 167

εστιάζουν στην πληθώρα των ζωυφίων, στη βρώμα και στην φασαρία. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
ταξιδιώτες κουβαλούσαν τα κρεβάτια τους και φρόντιζαν οι ίδιοι να βρουν ξύλα για να ανάψουν 
φωτιά και να μαγειρέψουν . Ο H.Ηolland στις σύντομες οδηγίες που είχε ενσωματώσει στο 168

βιβλίο του, γράφει ότι «…τα φορητά κρεβάτια είναι απαραίτητα για τον ταξιδιώτη, 

 Μακρής, Γ.-Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 110-111.161

 Οι χαντζήδες μαζί με τους κιρατζήδες (αγωγιάτες) είχαν ιδρύσει και συντεχνία στα Ιωάννινα για την προστασία και 162

τα δικαιώματα τον επαγγελμάτων τους, γεγονός που φανερώνει ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός επαγγελματιών. 
[πηγή: Ηπειρος, 4000 χρόνια,….. ό.π., σελ. 302]

 Κωστή, Μ., «Μέτσοβο: Μεταφορές – επικοινωνία κατά τον 19ο αιώνα, αρχές 20ου», Ανάτ. Πρακτικά Γ’ Συνεδρίου 163

Μετσοβίτικων Σπουδών, επιμέλεια Τριαντάφυλλου Δ. Παπαζήση, Αθήνα 2000. σελ. 279. 
 Μακρής, Γ.-Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 118 και Κωστή, Μ., ό.π., σελ.297. 164

 “The shop attached to the khan supplies rakí, eggs, and new wine” [Leake, W.M., ό.π., Vol.I, chapt. ΙΧ, σελ. 410]165

 Κωστή,Μ., ό.π., σελ. 298. 166

 Παπαγεωργίου, Γ.,«Οι χερσαίες επικοινωνίες ….» ό.π., σελ. 176167

 Ανωγιάτης-Πελέ, Δ., Δρόμοι και διακίνηση…., ό.π., σελ. 173. 168
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καθώς δεν θα συναντήσει πουθενά, κρεβάτι που μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
κρεβάτι, παρά μόνο στα σπίτια των Ελλήνων της υψηλής τάξης» . 169

Οι συνθήκες αυτές ήταν πρωτόγνωρες και αποκρουστικές, για τους ξένους ταξιδιώτες, 
σύμφωνα με τις περιγραφές τους, και δίνουν μια πολύ αρνητική εικόνα της κατάστασης, η οποία 
όμως ήταν εναρμονισμένη με την ζωή των ντόπιων ταξιδιωτών “των χαμηλών τάξεων”, διότι δεν 
απείχε από την καθημερινότητά τους και τις δικές τους συνθήκες διαβίωσης. Εξάλλου οι 
περισσότεροι ταξιδιώτες δεν ήταν ξένοι αριστοκράτες, αλλά ντόπιοι αγωγιάτες, έμποροι, 
εποχικοί εργάτες, υπάλληλοι, αξιωματούχοι και όσοι άλλοι είχαν λόγο να μετακινηθούν  και οι 170

οποίοι βέβαια δεν έγραψαν  βιβλία για να μας μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους. 
Εκτός των συνθηκών διαβίωσης, από τις περιγραφές των ξένων αλλά και των Ελλήνων 

συγγραφέων, αντλούνται πληροφορίες και για την διαφορετική κατάσταση στην οποία μπορεί να 
βρίσκονταν τα κτίρια σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα στον πολυσύχναστο 
δρόμο Ιωαννίνων-Μετσόβου, για το συγκρότημα των «Τριών Χανιών» υπάρχουν τέσσερις 
μαρτυρίες, από τις οποίες μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με τις οικοδομικές 
φάσεις και την αναγκαιότητα ύπαρξής τους, ώστε να τα επισκευάζουν ή και να τα ανοικοδομούν. 
Οι μαρτυρίες αυτές, που δίνονται στη συνέχεια, αναφέρονται στο διάστημα μεταξύ της αρχής και 
του τέλους του 19ου αι. 

Το 1805 ο W.M.Leake, αναφέρει ότι διανυκτέρευσε στα Χάνια και σε μια μικρή ιστορική 
αναφορά, γράφει ότι στο ίδιο σημείο υπήρχαν από την ρωμαϊκή εποχή τρεις ταβέρνες.  Δεν δίνει 
πληροφορίες για τα κτίρια παρά μόνο ότι οι γύρω λόφοι ήταν γεμάτοι αμπέλια και δάση για  
ξυλεία . Άρα, είναι προφανές, ότι τα χάνια λειτουργούσαν το 1805. 171

 Ο E.Lear στο πρώτο του ταξίδι στην Ήπειρο, στο χρονικό διάστημα 1848-1849 (περίπου 
40 χρόνια μετά τον Leake), στο δρόμο του προς το Μέτσοβο γράφει φτάνοντας στο σημείο:  

«Ήλπιζα να μείνω στα Τρία Χάνια, όπου όπως λέει και το όνομά τους υπάρχουν 
τρία χάνια· αλλά φτάνοντας εκεί βρήκαμε, στην προχωρημένη ώρα των τεσσάρων 
μ.μ., ότι κανένα δεν ήταν κατοικήσιμο, και λόγω των περσινών πλημμυρών το ένα 
από αυτά παρασύρθηκε και τα άλλα δύο έμειναν άσκεπα και ξεχαρβαλωμένα.»   172

Οι πληροφορίες που μας δίνει το κείμενο του ο Lear είναι πολύτιμες και μοναδικές. Αυτό 
που ενδιαφέρει σε αυτό το κεφάλαιο, είναι ότι τα χάνια ήταν κατεστραμμένα την συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή που πέρασε από το σημείο.  

Η τρίτη μαρτυρία προκύπτει για το χρονικό διάστημα 1896-1897 (50 χρόνια μετά τον Lear 
και 90 μετά τον Leake), από τον Έλληνα αυτή τη φορά στρατιωτικό Ν.Σχινά, στο Οδοιπορικό της 
Ηπείρου, ο οποίος κάνει την διαδρομή από το Μέτσοβο προς τα Ιωάννινα και σημειώνει: «…η 
οδός…, φέρει εις Τρία Χάνια Διώροφα έχοντα ανά δύο δωμάτια χωρούν τα δε 1000 άνδρας 
και 200 κτήνη και διατηρούσα αποθήκας τροφών και νομής»  173

Προφανώς γίνεται αντιληπτό ότι το συγκρότημα των τριών χανιών αποκαταστάθηκε και 
επαναλειτούργησε κάποια στιγμή μεταξύ των δυο μαρτυριών. Επειδή όμως αυτός ο δρόμος ήταν 

 “Portable beds are indispensable to the traveller, as he will never meet with the bedding of any description, 169

except in the houses of Greeks of the higher class” [πηγή: Holland, H., Travels…,εκδ.1819, ό.π., σελ. 295]
 Μακρής, Γ.-Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 123 170

 Leake, W.M., ό.π., Vol.I, chapt. VI, σελ. 293-294171

 “I had hoped to lodge at Triakhánia, where there are, as the name implies, three khans; but we found on 172

arriving there, as late as four pm, that none were inhabited, and owing to lasta year’s inundations one was 
carried away, and the other two left roofless and dilapidated” [πηγή:Lear, E., Journals of a landscape painter…, 
ό.π., σελ. 388]

 Σχινάς, Ν., Οδοιπορικόν Ηπείρου. …. ό.π., σελ. 26. 173
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σημαντική και πολυσύχναστη αρτηρία, η αποκατάστασή του συγκροτήματος πρέπει να ήταν 
άμεση, διότι το 1851 όταν ιχνηλατούσε την περιοχή ένας από τους πρώτους Έλληνες 
στρατιωτικούς, ο Β.Νικολαΐδης το αναφέρει κανονικά στο κείμενό του με τον ίδιο τρόπο που 
ανέφερε και όλα τα υπόλοιπα χάνια που συναντούσε, δίνοντας και την πληροφορία ότι ήταν 
«εκατέρωθεν» του ποταμού: «…και 2ωρ από Μετσόβου φθάνει εις τα Τρία χάνια 
λεγόμενα, κείμενα εκατέρωθεν του ποταμού.»  174

Γίνεται κατανοητό ότι η ύπαρξη αυτών των σταθμών, ήταν ζωτικής σημασίας ώστε να 
αποκαθίστανται ακόμα και σε δύσκολες εποχές που η περιοχή δεν είχε την υποστήριξη του Αλή 
Πασά και η κατάσταση στους δρόμους δεν ήταν πολύ ασφαλής. 

Πολύτιμες πληροφορίες για την χωρητικότητα στα χάνια δίνει στα οδοιπορικά του ο 
Ν.Σχινάς ο οποίος συνήθως σημειώνει εάν αυτά είναι ισόγεια ή έχουν και όροφο όπως και τον 
αριθμό των ανθρώπων και των ζώων που μπορούν να εξυπηρετηθούν, όπως στην παραπάνω 
περιγραφή που έδωσε για τα Τρία Χάνια. Δίνει και μια άλλη πολύτιμη πληροφορία για τους 
ενοικιαστές δωματίων στο χάνι του Καρβασαρά στο δρόμο Ιωαννίνων - Άρτας που βρισκόταν 
κοντά στο χωριό Μουλιανά:  

«…η οδός … φέρει εις το χάνιον Καρβασαρά, ισόγειον χωρούν 70 ζώα, έχον, 
τέσσερα μεν δωμάτια για τους οδοιπόρους, δύο δ’ έτερα κατέχονται διαρκώς υπό 
των ενοικιαστών του χωριού Μουλιανά.»  175

Το χάνι του Καρβασαρά και των Πέντε Πηγαδιών που βρισκόντουσαν πάνω σε αυτή τη 
διαδρομή [Χάρτης_4.14] ήταν από τα μεγαλύτερα που υπήρχαν, ήταν πολύ σημαντικοί σταθμοί και 
σημεία στρατιωτικής σημασίας. Το χάνι του Καρβασαρά (το όνομα προέρχεται από το Καραβαν-
σεράι λόγω του μεγέθους του και όχι από την χρήση) είχε αψιδωτή πύλη με εσωτερική αυλή 
[Εικ_4.29] και πηγάδι, ενώ εκείνο των Πέντε πηγαδιών ήταν μέσα στην αυλή του ομώνυμου 
φρουρίου , του Αλή Πασά και τα πηγάδια ήταν εκτός, αλλά σε κοντινή απόσταση από το 176

χάνι . 177

Ο Ηοbhouse ο οποίος πέρασε από το χάνι των πέντε Πηγαδιών το 1809-1810 μας 
πληροφορεί ότι: «…φτάσαμε σε ένα χάνι στο δρόμο, που είχε μια αυλή και στάβλο, 
καταλύματα για να κοιμηθούν οι ταξιδιώτες και ένα μικρό καπηλειό. Το λένε Πέντε 
Πηγάδια. Σε αυτό το μέρος καταβάλει διόδια τεσσάρων παράδων κάθε Έλληνας 
ταξιδιώτης» .  178

Αναφορά στα διόδια κάνει και ο Pouqueville  λέγοντας ότι «είναι ένας συνηθισμένος 179

τόπος ανάπαυσης των καραβανιών και όπου το δημόσιο ταμείο έχει εγκαταστήσει και 
διατηρεί σταθμό με αποστολή να εισπράττει το φόρο των διοδίων» . 180

 Νικολαΐδης, Β., Στρατιωτική γεωγραφία…,., σελ. 385. 174

 Σχινάς, Ν., Οδοιπορικόν Ηπείρου. …. ό.π., σελ. 183. 175

 Μακρής, Γ.-Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 115 και 154176

 Holland, H., Travels…,εκδ.1819, ό.π., σελ. 90177

 “…we arrived at a han by the roadside, containing a yard and a stable, a barrack for passengers to sleep in, 178

and a little wine-house. It is called Pente Pegadhia - The five Fountains. At this place four paras are 
demanded as a toll from every Greek passenger” [πηγή: Broughton, J.C., Hobhouse, Baron, Travels in Albania and 
other provinces of Turkey in 1809 & 1810, Vol.I,  Albemarle street, London, 1858. σελ. 41]

 Υπενθυμίζουμε ότι και ο Pouqueville όπως και ο Hobhouse, ταξίδευαν επί ηγεμονίας Αλή Πασά. 179

 Πουκεβίλ, Φ.Κ.Ο.Λ., Ταξίδι στην Ελλάδα: Ήπειρος….., ό.π.,  σελ. 235. 180
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Χάρτης_4.14: Το χάνι Καρβασαρά [1] και Πέντε πηγαδιών [2] στο χάρτη του Χρυσοχόου 
του 1881 [πηγή: Gallica/BNF]
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Για τα δύο αυτά σημαντικά χάνια και την υψίστης στρατιωτικής σημασίας οχυρή τους θέση, 
αναφέρεται και ο Β. Νικολαΐδης [1851] στην στρατιωτική γεωγραφία προσθέτοντας ότι 
υπάρχουν όντως αυτά τα πέντε πηγάδια που δίνουν την ονομασία στο φρούριο και το χάνι, αλλά 
και ότι υπάρχει και πηγή «υποχθονίου ύδατος» . 181

Στον χάρτη του Χρυσοχόου του 1881 είναι σημειωμένα και τα δύο χάνια της αρτηρίας 
Ιωαννίνων Άρτας.  

Στη λιθογραφία του Beresford του 1855, 30 περίπου χρόνια μετά την πτώση του Αλή 
Πασά η εικόνα που δίνει για το χάνι του Καρβασαρά είναι αυτή της παρακμής και της κακής 
κατάστασης των κτιρίων. Όπως φαίνεται όμως, οι ταξιδιώτες των διαφόρων εθνικοτήτων, 
κάνουν κανονικά την στάση τους χωρίς να πτοούνται από τα μισογκρεμισμένα κτίρια, την 
απεριποίητη εσωτερική αυλή και την αψιδωτή πύλη χωρίς πόρτα.  

Οι πληροφορίες και οι περιγραφές που υπάρχουν από τους περιηγητές για τα χάνια, είναι 
πολλές και ποικίλες, διότι ο κάθε συγγραφέας εστιάζει σε αυτό που τον εντυπωσιάζει και στο 
σκοπό για τον οποίο γράφει. Το μεγαλύτερο όφελος όμως από όλα αυτά τα κείμενα είναι η 
πρωτογενής πληροφορία για την κατάσταση των χανιών, τις συνθήκες διαβίωσης και την κίνηση 
στους δρόμους της εποχής. Αντιθέτως οι Έλληνες στρατιωτικοί περιηγητές που εμφανίζονται 

Νικολαΐδης, Β., Στρατιωτική γεωγραφία…, ό.π., σελ. 399. 181

Εικόνα_4.29: «Χάνι στον Καρβασαρά» Λιθογραφία του G.Beresford, 1855 [πηγή:Travelogues/ΙΑΛ]
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μετά τα μέσα του 19ου αι. δεν σχολιάζουν καθόλου τις συνθήκες διαβίωσης και περιορίζονται 
στις περιγραφές και τα χωρικά χαρακτηριστικά. 

 Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι εκτός από τα χάνια πολλοί ταξιδιώτες διανυκτέρευαν ή 
στάθμευαν και στην ύπαιθρο, σε πρόχειρα αυτοσχέδια καταλύματα, κάτω από δέντρα, κοντά σε 
βρύσες ή κάτω από κιόσκια που υπήρχαν στις διαδρομές, ορισμένα από τα οποία ήταν 
κατασκευασμένα από τις αρχές κάθε περιοχής .  182

Η γενική εικόνα που υπάρχει για τους παρόδιους σταθμούς στον χώρο της Ηπείρου τον 
18ο και τον 19ο αι. είναι, ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν χάνια τα οποία δεν είχαν 
καμία σχέση με τα μεγαλόπρεπα Καραβαν-σεράι και χάνια της Ανατολής, ακόμα και της 
Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης.  

Ήταν χαμηλής ποιότητας κτίρια όπως και οι υπηρεσίες που προσέφεραν και παρέμεναν 
ενεργά, σε καλή ή κακή κατάσταση όσο ήταν οι δρόμοι σε χρήση. Εξυπηρετούσαν όλους τους 
ταξιδιώτες φτωχούς και πλούσιους, προσφέροντας και προστασία από τους ληστές, τα ζώα και 
τα καιρικά φαινόμενα. 

Σε κάποιες περιπτώσεις οι ταξιδιώτες (συνήθως οι επίσημοι και οι ξένοι) αναζητούσαν 
φιλοξενία και σε σπίτια, ή μάλλον οι ιδιοκτήτες των σπιτιών ήταν υποχρεωμένοι να προσφέρουν 
την «φιλοξενία» στους επίσημους επισκέπτες . Οι απλοί ντόπιοι ταξιδιώτες μπορούσαν να 183

φιλοξενηθούν και σε φιλικά ή συγγενικά σπίτια.  
Τέλος, δεν μπορούμε να παραλείψουμε και την βοήθεια που προσέφεραν στους 

ταξιδιώτες τα μοναστήρια, τα οποία φιλοξενούσαν καραβάνια αλλά και μεμονωμένους 
ταξιδιώτες ή οποιονδήποτε βρισκόταν σε ανάγκη .  184

Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι υπήρχαν και τα χάνια που βρίσκονταν μέσα στις 
πόλεις, όπως και οι σταθμοί ανεφοδιασμού και τροφοδοσίας των αλόγων, τα οποία όμως 
αποτελούν αντικείμενο μελέτης σε άλλο πλαίσιο. 

4.4.2. Οι εμποροπανηγύρεις στο οδικό δίκτυο 
Ένας θεσμός που είχε διαφορετική σχέση με το οδικό δίκτυο, ήταν οι εμποροπανηγύρεις 

που γίνονταν σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ενώ τα 
χάνια, τα καραβάν-σεραϊ και οι πρόχειρες στάσεις, στο σημείο που βρίσκονταν, εξυπηρετούσαν 
το οδικό δίκτυο καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, με τις εμποροπανηγύρεις γινόταν ακριβώς το 
αντίθετο. Το οδικό δίκτυο εξυπηρετούσε τις ανάγκες λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων, 
ορισμένες ημέρες κάθε έτους. 

Ήταν ένας συνδυασμός εμπορικών δραστηριοτήτων μεγάλων αποστάσεων, που επέτρεπε 
την επικοινωνία και την σύνδεση του Οθωμανικού εμπορίου με τον υπόλοιπο εμπορικό κόσμο της 
εποχής . 185

Τα εμπορικά προϊόντα που διατίθεντο στις πόλεις ήταν ανεπαρκή και οι εμποροπανηγύρεις 
συμπλήρωναν τις ανάγκες, με αγαθά από άλλους τόπους στους οποίους υπήρχε δυσκολία 
πρόσβασης. Όσο μεγαλύτερη ήταν η συμμετοχή εμπόρων στις εμποροπανηγύρεις, τόσο 
μεγάλωνε κι η εμβέλεια προέλευσης των εμπόρων και των προϊόντων, κάνοντας ορισμένα από 

 Ανωγιάτης-Πελέ, Δ., Δρόμοι και διακίνηση…. ό.π., σελ. 180. 182

 Ανωγιάτης-Πελέ, Δ., Δρόμοι και διακίνηση…. ό.π., σελ. 183. 183

 Ανωγιάτης-Πελε, Δ. «Σχέσεις δρόμου και χωριών ….», ό.π., σελ. 407. 184

 Καρανάτσης, Κ., «Οι Εμποροπανηγύρεις στα Βαλκάνια 18ος-19ος: το όχημα μετάβασης στην παγκόσμια 185

οικονομία», ανακοίνωση στο 1ο Διεθνές συνέδριο για τον Ελληνικό Πολιτισμό με θέμα «Η Πανήγυρις: Μια 
διαχρονική ματιά στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό της ρόλο”, Σουφλί Νοέμβριος 2005. Σελ 3. 
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αυτές διάσημες και καθοριστικές για την οικονομία των Βαλκανίων και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας . 186

Οργανώνονταν κατά κανόνα πάνω σε διασταυρώσεις σημαντικών οδικών αξόνων, κοντά 
και εκτός των πόλεων  από τις οποίες έπαιρναν και το όνομα τους. Οι τοποθεσίες συνήθως 187

ήταν σε ανοιχτές περιοχές, όπου υπήρχε χώρος και εύκολη πρόσβαση. 
Ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων ήταν ένα «νοητό δίκτυο» που βασιζόταν στην ύπαρξη 

του οδικού δικτύου για να μπορέσει να εξελιχθεί και να μετακινηθεί από τόπο σε τόπο. Η ύπαρξη 
του θεσμού ήταν πολύ σημαντική για πολλούς εμπλεκόμενους, αλλά και για την οικονομία, οπότε 
έπρεπε να είναι απρόσκοπτη και ασφαλής η κίνηση των εμπόρων και των προϊόντων τους. 

Λάμβαναν χώρα συνήθως από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο  και υπήρχε μια συνέχεια 188

στην διεξαγωγή τους, δηλαδή δεν συνέπιπταν οι ημερομηνίες αλλά μεταφέρονταν οι 
συμμετέχοντες από το ένα στο άλλο. Συνήθως κάθε μια συνέπιπτε με μια θρησκευτική εορτή, 
χωρίς όμως να υπάρχει θρησκευτικός χαρακτήρας σε αυτές .  189

Πολλές πόλεις των Βαλκανίων έγιναν διάσημες λόγω της εμβέλειας των πανηγυριών τους 
και των εμπορικών συναλλαγών που συνέβαιναν σε αυτές. Στο άρθρο του Κ. Καραγάτση 
υπάρχει αναφορά του Evliya Celebi για την διάσημη εμποροπανήγυρη της «Πωγώνιανης» στην 
Ήπειρο, στην οποία αναφέρει ότι «έρχονται έμποροι από τα πέρατα της γης…» . 190

Εκτός βέβαια της μαρτυρίας του Celebi υπάρχουν και μεταγενέστερες που δίνουν 
περισσότερες λεπτομέρειες για τους συμμετέχοντες και τους τόπους προέλευσής τους. 

 Αλευράς, Γ.,«Οι Εμποροπανηγύρεις Της Μακεδονίας Κατά Την Οθωμανική Περίοδο (18ος-19ος Αι.): Το 186

Παράδειγμα Της Σαμαρίνας Και Του Μαυρονόρους Γρεβενών», Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου  Ιστορίας Δυτικής 
Μακεδονίας, σ. 207-221.” "Η Δυτική Μακεδονία Στους Νεότερους Χρόνους”. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου  Ιστορίας 
Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά 2-5 Οκτωβρίου 2014, [Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετὠν, Επιστημονικές 
Εκδόσεις 1], Γρεβενά 2015, 2015, 207–21. Σελ 207-220. 

 ό.π., σελ. 219. 187

 Με εξαίρεση των Σερρών και της Στρούγγας (Αλβανία) που γινόντουσαν τον Φεβρουάριο [πηγή: Καρανάτσης, Κ. 188

ό.π., σελ 10]
 ό.π., σελ 11189

  ό.π., σελ 14190
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Κεφάλαιο 5 - Το οικιστικό δίκτυο στο Ζαγόρι και η ιστορική 
του εξέλιξη 

5.1. Πληροφορίες από τις πρώτες γραπτές πηγές 
Οι γραπτές πηγές από τις οποίες οι ιστορικοί και ερευνητές έχουν αντλήσει τις 

πληροφορίες για την ιστορική εξέλιξη των χωριών του Ζαγορίου χρονολογούνται από τον 14ο 
αιώνα έως και τον 19ο. Οι πρώτες αναφορές συναντώνται σε χρυσόβουλα αυτοκρατόρων του 
14ου αιώνα και οι υπόλοιπες ως επί το πλείστο σε χρονικά πόλεων, οικογενειών, μοναστηριών, 
Οθωμανικά διατάγματα, Οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα (δεφτέρια - defter) και σαλναμέδες . 1

Από τους πρώτους που μελέτησαν ορισμένα από αυτά τα κείμενα ήταν ο Ιωάννης Λαμπρίδης  2

και ο Παναγιώτης Αραβαντινός  οι οποίοι, εκτός των ιστορικών πληροφοριών, δίνουν και 3

πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του οικιστικού δικτύου αλλά και των τεχνικών έργων της 
εποχής. 

Οι σύγχρονοι ιστορικοί και ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με την ιστορική εξέλιξη των 
οικισμών στο Ζαγόρι έχουν βασιστεί στα γραπτά των δύο παραπάνω συγγραφέων του 19ου 
αιώνα οι οποίοι είχαν πρόσβαση σε μέρος του πρωτογενούς υλικού που δεν υπάρχει σήμερα, 
καθώς και σε Οθωμανικά κατάστιχα τα οποία σώθηκαν.  

Για να προκύψει μια συνολική εικόνα της ιστορικής οικιστικής εξέλιξης των χωριών του 
Ζαγορίου, γίνεται μια προσπάθεια συγκρότησης των πληροφοριών από τους μελετητές του 19ου 
αιώνα αλλά και των σύγχρονων ιστορικών.  

Ένας τρόπος αποκωδικοποίησης των πληροφοριών είναι η συμπλήρωση ενός χρονολογίου 
[Πιν_5.03] που να περιέχει έγκυρες ημερομηνίες ιστορικών γεγονότων και συγγραμμάτων στα 
οποία αναφέρεται η ύπαρξη των χωριών. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ανά τους αιώνες 
πολλά χωριά αλλάζουν και ονομασίες. Η μετονομασία των χωριών  θεσμοθετήθηκε με μια σειρά 4

από διατάγματα τα οποία εκδόθηκαν σε ΦΕΚ από το 1927 έως το 1955 . 5

Στην παρούσα διατριβή τα χωριά θα αναφέρονται με τις ονομασίες που είχαν πριν από το 
1926 (δηλ. τις ονομασίες που είχαν την χρονική περίοδο που μελετάται 18ος – 20ος αι.)  καθώς 6

και με την γεωγραφική κατανομή που απαντάται στις πηγές του 19ου αι. 
Στην γεωγραφική περιγραφή του Ζαγορίου (Κεφάλαιο 1) έγινε μια πρώτη αναφορά για τον 

αριθμό των χωριών και την γεωγραφική τους κατανομή με ποσοτικά δεδομένα. Στον 
Πίνακα_5.01 παρουσιάζεται η αναλυτική ονομαστική κατηγοριοποίηση, έτσι ώστε να είναι 
κατανοητή η περιγραφή της οικιστικής εξέλιξης που ακολουθεί. 

	 Επετηρίδες1

	 Ιωάννης Λαμπρίδης (1839-1891): Ιατρός από τα Άνω Σουδενά και συγγραφέας βιβλίων σχετικών με την ιστορία, 2

τα αγαθοεργήματα και άλλων μελετών σχετικών με την περιοχή του Ζαγορίου και της Ηπείρου.
	 Παναγιώτης Αραβαντινός (1811-1870): Λόγιος, ιστοριοδίφης και συγγραφέας ο οποίος ασχολήθηκε με την  3

μελέτη της ιστορίας και της λαογραφίας της Ηπείρου και διετέλεσε διευθυντής του Ελληνικού σχολείου των 
Ιωαννίνων 

 	 20 χωριά άλλαξαν όνομα4

	 Ε.Κ.Τ- Ε.Ι.Ε- Έργο Πανδέκτης http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/4968/simple-search?query=5

	 Κρίθηκε σκόπιμο να γίνεται η αναφορά στα χωριά με τα παλαιά τους ονόματα διότι αυτά ήταν τα αρχικά και   6

	 επίσης διότι μαρτυρούν και γεωγραφικά ή φυσικά χαρακτηριστικά.  
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Πίνακας 5.01: Τα Ζαγοροχώρια - Ονόματα και μετονομασίες

α/α Ονομασία προ του 1927 Μεταβατική ονομασία Νεότερη ονομασία Παρατηρήσεις
Ανατολικό Ζαγόρι (Βλαχοζάγορο)

1 1 Βωβούσα -
2 2 Γρεβενίτι -
3 3 Δόλιανη Νέο Αμαρούσιο (1955) Δόλιανη (1984)
4 4 Δραγάρι Καστανώνας (1927)
5 5 Μακρίνο -
6 6 Λαϊστα -
7 7 Λεσινίτσα Βρυσοχώρι (1927)
8 8 Ντομπρίνοβο Ηλιοχώρι (1927)
9 9 Ντρεστενίκο Τρίστενο (1927)

10 10 Παλαιοχώρι Λάϊστας - Δεν υφίσταται
11 11 Τσερνέσι Ελατοχώρι (1927)
12 12 Φλαμπουράρι -

Κεντρικό Ζαγόρι (Βοϊνίκο)
13 1 Βίτσα (Άνω Μαχαλάς)

Βίτσα Μέχρι και την απογραφή του 
1951 είναι Άνω και Κάτω14 2 Βίτσα (Κάτω Μαχαλάς)

15 3 Βραδέτο -
16 4 Δοβρά Ασπράγγελοι (1927)
17 5 Καβαλλάρι -
18 6 Καλωτά -
19 7 Καμνιά Ανθρακίτης (1947)
20 8 Καπέσοβο -
21 9 Κουκούλι -
22 10 Λιασκοβέτσι Λεπτοκαρυά (1927)
23 11 Λιγκιάδες - Εκτός γεωγραφικής ενότητας

24 12 Μανασή -
25 13 Μονοδέντρι -
26 14 Μπάγια Κήποι (1928)
27 15 Μπούλτση Ελάτη (1926)
28 16 Νεγάδες -
29 17 Σκαμνέλι -
30 18 Σιοποτσέλι (Σωποτσέλι) Αμπέλια (1927) Δίλοφο (1928)
31 19 Στολοβό Μέγα Ανήλιο (1928) Διπόταμο (1929)
32 20 Τσεπέλοβο -
33 21 Τσοντήλα Δίκορφο (1927)
34 22 Φραγκάδες -

Δυτικό Ζαγόρι (Παπιγγινό ή Κατούμενα)
35 1 Άγιος Μηνάς -
36 2 Αρτσίστα (Αρτσίτη) Αρίστη (1929)
37 3 Αληζότ Τσιφλίκι Γεροπλάτανος (1927) Εκτός γεωγραφικής ενότητας
38 4 Βιτσικό Βίκος (1955)
39 5 Μαυροβούνι - Εκτός γεωγραφικής ενότητας
40 6 Μεσοβούνι -
41 7 Πάπιγκο -
42 8 Άνω Ραβένια - Εκτός γεωγραφικής ενότητας
43 9 Κάτω Ραβένια - Εκτός γεωγραφικής ενότητας
44 10 Άνω Σουδενά Άνω Κάμπος (1928) Άνω Πεδινά (1929)
45 11 Κάτω Σουδενά Κάτω Κάμπος Κάτω Πεδινά (1929)
46 12 Τσερβάρι Ελαφότοπος (1928)
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[σημ. τα ονόματα των χωριών αποδίδονται όπως τα κατέγραψε ο Π.Αραβαντινός  το 1856, 7

διότι υπάρχουν αρκετές παραλλαγές τους στα κείμενα του 19ου αι. Για παράδειγμα, το χωριό με 
την σημερινή ονομασία Δίλοφο το βρίσκουμε Σοποτζέλι, Σοποτζίλι, Σομποτσέλ, Σιοποτσέλι, 
Σωποτσέλι, Σιουποτσέλ, Σομποτσέλιο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και ο ίδιος 
συγγραφέας μπορεί να  το γράφει με διαφορετικό τρόπο στο ίδιο βιβλίο. Επίσης στον προφορικό 
λόγο μπορεί να αποδίδεται και πάλι διαφορετικά .] 8

Πριν από την ανάλυση και καταγραφή της εμφάνισης και εξέλιξης των οικισμών στην 
περιοχή του Ζαγορίου κρίνεται σκόπιμο να δοθεί μια επεξήγηση σχετικά με τις ιστορικές πηγές 
και ειδικά αυτές του 14ου αιώνα. 

Είναι γνωστό ότι η περιοχή κατοικείται από τους αρχαίους χρόνους αλλά συμπεράσματα 
για την οικιστική εξέλιξη μπορούν να εξαχθούν από την χρονική στιγμή που υπάρχει γραπτή 
αναφορά. Τρεις γραπτές πηγές του 14ου αιώνα δίνουν τις πρώτες πληροφορίες : 9

- Το Α’ Χρυσόβουλο του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου το οποίο εκδόθηκε τον Φεβρουάριο 	
	      του 1319 και αναφερόταν στις δικαιοδοσίες της πόλης των Ιωαννίνων . 10

- Το Β’ Χρυσόβουλο του ιδίου Αυτοκράτορα το οποίο εκδόθηκε τον Ιουνίου του 1321 και         
      αναφερόταν στις δικαιοδοσίες της Ιεράς Μητρόπολης των Ιωαννίνων . 11

- Το Γ’ Χρυσόβουλο του Αυτοκράτορα Συμεών του 1361 σχετικό με δικαιοδοσίες 		 	   
      τμημάτων της περιφέρειας των Ιωαννίνων . 12

- Το Χρονικό της οικογένειας των Τόκκων (1375 – 1422)  13

Τα δύο πρώτα Χρυσόβουλα εκδόθηκαν για πρώτη φορά από τον Α. Μουστοξύδη  το 14

1845. Η δεύτερη έκδοση που ήταν ανατύπωση της έκδοσης Μουστοξύδη, έγινε από τον 
Π.Αραβαντινό  το 1856-57 με σχόλια και η τρίτη έκδοση το 1887 χωρίς σχόλια, από τους Fr. 15

Miklosich και I.Muller . Το τρίτο Χρυσόβουλο του 1361 εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Βενετία 16

το 1686 από τον J.Grandi  και μετά από τους Μουστοξύδη, Αραβαντινό και Miklosich-Muller. 17

Οι αναφορές που υπάρχουν για το Ζαγόρι στα παραπάνω χρυσόβουλα είναι ελάχιστες 
αλλά σημαντικές, γιατί αποδεικνύεται η ύπαρξη των οικισμών. Πιο συγκεκριμένα στο Α’ 
Χρυσόβουλο του 1319 υπάρχει αναφορά στο χωριό Τριστεανίκον  (Δρεστενίκον, σημερινό 18

Τρίστενο) το οποίο βρίσκεται στο Ανατολικό Ζαγόρι, καθώς και σε άλλα που δεν υπάρχουν 
σήμερα. 

	 ΠΑΠ, Χρονογραφία, τ.Β’,1857, σελ. 332 - 3347

	 Είναι αξιοσημείωτο ότι οι Ζαγορίσιοι ακόμα και σήμερα, αναφέρονται πολλές φορές σε αυτά με τις παλιές  8

   	 ονομασίες.
	 Βρανούσης, Λ., Χρονικά της Μεσαιωνικής και Τουρκοκρατούμενης Ηπείρου: εκδόσεις και χειρόγραφα, εκδ. 9

Ε.Η.Μ., Ιωάννινα 1962.
	 ΠΑΠ, Χρονογραφία, τ.Β’,1857, σελ. 294.10

	 ΠΑΠ, Χρονογραφία, τ.Β’,1857, σελ. 307.11

	 ΠΑΠ, Χρονογραφία, τ.Β’,1857, σελ. 311.12

 Το διάστημα αυτό είναι τα χρόνια στα οποία αναφέρεται η αφήγηση μέσα στο χρονικό και όχι η διάρκεια που έμεινε 13

στην εξουσία ο οίκος των Τόκκων. 
 Βρανούσης, Λ., Χρονικά της Μεσαιωνικής και Τουρκοκρατούμενης Ηπείρου: εκδόσεις και χειρόγραφα, εκδ.  Ε.Η.Μ., 14

Ιωάννινα 1962, σελ. 57.
	 ΠΑΠ, Χρονογραφία, τ.Β’,1857, σελ. 294-307.15

	 Fr.Miklosich, I.Muller, Acta et Diplomata, τομ V, (Acta et Diplomata monasteriorum et ecclesiarum Orientis, tomus 16

secondus), Vindobonae 1887, σελ 77-84.
	 Βρανούσης, Λ., Χρονικά της Μεσαιωνικής και Τουρκοκρατούμενης Ηπείρου: εκδόσεις και χειρόγραφα, εκδ.  17

Ε.Η.Μ., Ιωάννινα  1962, σελ 69.
	 Π.Α.Π., τ.Β’, σελ 304.18



152 μέρος Β΄_ Ζαγόρι 

Στο Β’ Χρυσόβουλο του 1321 αναφέρεται ότι τα Ιωάννινα είχαν πέντε ενορίες, από τις 
οποίες μια είναι αυτή του Ζαγορίου . Στο Γ’ Χρυσόβουλο του 1326 αναφέρονται τα χωριά 19

Σουδενά Άνω και Κάτω (Άνω και Κάτω Πεδινά), το Τσερβάρι (Ελαφότοπος) και η Βελίτζα (ίσως 
η σημερινή Βίτσα) κατά τον Αραβαντινό , τα οποία ανήκουν στο Κεντρικό Ζαγόρι. 20

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μη αναφορά άλλων οικισμών δεν σημαίνει και τη μη ύπαρξή 
τους. Στα Χρυσόβουλα κατέγραφαν συνήθως τις ιδιοκτησίες και τα προνόμια της μητρόπολης 
και όχι τους οικισμούς που υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Η καταγραφή των οικισμών σε 
κατάστιχα και επετηρίδες ξεκινά μετά το 1430, όταν αυτά τα εδάφη κατακτήθηκαν από τους 
Οθωμανούς.  

Εκτός από τα Χρυσόβουλα, την ίδια χρονική περίοδο υπάρχουν αναφορές για το Ζαγόρι σε 
τρεις ακόμα πηγές: 

1)	 Ένα ιδρυτικό έγγραφο των ετών 1326-28  στο οποίο αναφέρεται το Πάπιγκο «και το 	 	21

	 	 προσδιορίζει ως το νοτιότατο σημείο της περιφέρειας του βυζαντινού διοικητή Κομνηνού 	
	 	 Παλαιολόγου»  22

2)	 Tο «Χρονικόν των Ιωαννίνων» ή «Χρονικόν Κομνηνού και Πρόκλου»  στο οποίο 		 	23

	 περιγράφονται ιστορικά γεγονότα και ιδιοκτησιακά καθεστώτα της εποχής. Σε αυτές τις 		
	 περιγραφές υπάρχουν αναφορές σε χωριά και περιοχές από τις οποίες συμπεραίνεται ότι           
το	Πάπιγκο είναι αυτόνομη επαρχία  και ότι υπήρχαν δύο Ζαγόρια, τα μικρά και τα μεγάλα .  24 25

3)	 Το «Χρονικό των Τόκκων» , στο οποίο μνημονεύονται τα Ζαγόρια και το Πάπιγκο ως 	 	
	 	 ξεχωριστές επαρχίες που καθεμία είχε το κάστρο της . 26

Η ύπαρξη των δύο Ζαγορίων, εκτός από την αναφορά τους στο Χρονικό των Ιωαννίνων, 
επιβεβαιώνεται και στο «Κατάστιχο της Αρβανιτιάς»  του 1431 αλλά και στους χάρτες των 27

Χρυσοχόου (1895) και Θεσπρωτού - Ψαλίδα  (1833;), όπου εμφανίζονται τα 28

«Ζαγόρια» (νοτιοανατολικά του Τεπελενίου ) [περιοχή 1 στον Χάρτη 5.01] και το 
«Ζαγόριον» [περιοχή 2 στον Χάρτη 5.01] μεταξύ Κόνιτσας και Ιωαννίνων.  

Δύο ακόμα πηγές που δίνουν πληροφορίες για την οικιστική εξέλιξη, είναι το «Defter»  του 29

1564 στο οποίο σημειώνονται 58 φοροϋπόχρεα χωριά  και το αυτοκρατορικό διάταγμα του 30

1678 που αναφέρει την ύπαρξη 60 χωριών στο Ζαγόρι  (η ίδια πληροφορία επιβεβαιώνεται κατά 31

τον Λαμπρίδη και στον Χρονικό της Βοτσάς).  

	 ΠΑΠ, Χρονογραφία, τ.Β’,1857, σελ.309.19

	 ΠΑΠ, Χρονογραφία, τ.Β’,1857, σελ.313.20

	 Οικονόμου, Κ., Τοπωνυμικό Ζαγορίου, Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 1986,σελ 11.21

	 Παπαγεωργίου, Γ., Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί στον ορεινό χώρο: Ζαγόρι (μέσα 18ου – αρχές 20ου αι.), 22

Εκδ. Ριζαρείου Σχολής, Ιωάννινα 1995, σελ. 11-12.
	 Βρανούσης, Λ., Χρονικά της Μεσαιωνικής και Τουρκοκρατούμενης Ηπείρου: εκδόσεις και χειρόγραφα, εκδ. Ε.Η.Μ., 23

Ιωάννινα  1962.
	 Αυτό επιβεβαιώνεται και από Οθωμανικά κατάστιχα του 16ου αι. στα οποία το Πάπιγκο είναι ξεχωριστός  Ναχιγιές 24

από το Ζαγόρι (Οικονόμου, Κ.,ό.π., ,σελ.161) και από το Χρονικό των Τόκκων όπως αναφέρεται αμέσως μετά.
	 Παπαγεωργίου, Γ., ό.π., σελ.12. και Βρανούση, Λ., «Χρονικό των Ιωαννίνων»,  σελ10025

	 Κορδώσης Σ., Πάπιγκο και Ζαγόρια στην ύστερη Βυζαντινή περίοδο, σελ 4-5.26

	 Παπαγεωργίου, Γ., ό.π.,  σελ. 12-13. (το παλαιότερο από τα τιμαριωτικά κατάστιχα της Ρούμελης)27

	 Κοσμά, Θ. – Αθανασίου Ψ., Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου. Εξ’ανεκδότου χειρογράφου του Κοσμά Θεσπρωτού 28

με τοπογραφικά σκαριφήματα και γεωγραφικούς χάρτας του ιδίου, προλεγόμενα και σημειώσεις Αθ. Χ. 
Παπαχαρίση, Β’ έκδοση, Εκδ. Ε.Η.Μ, Ιωάννινα 1964.

  Οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο το οποίο αναφέρεται στο Ζαγόρι.29

	 Παπαγεωργίου, Γ., ό.π.,  σελ. 15.30

	 Λαμπρίδης, Ι.,Η.Μ., ο.π., τ.8, σελ. 38.31
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Παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται μεγαλύτερος αριθμός χωριών σε αυτές τις πηγές, δεν θα 
ήταν ασφαλές να υποτεθεί ότι αυξήθηκε ο αριθμός τους για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι 

πηγές του 14ου και 15ου αιώνα δεν αφορούν σε καταγραφές, οπότε δεν μπορεί να υπάρχει 
ολοκληρωμένη εικόνα για τον αριθμό των χωριών και ο δεύτερος είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος 
μεγάλος και σημαντικός παράγοντας κοινωνικός, οικονομικός ή πολιτικός που να δικαιολογεί 
τόσο μεγάλη αύξηση πληθυσμού και χωριών. Άρα ενδεχομένως τα χωριά αυτά να υπήρχαν και 
κατά τον 15ο αι. 

Η μετάβαση από μια χρονική περίοδο σε άλλη και η τύχη των οικισμών δυστυχώς δεν είναι 
πολύ ξεκάθαρη λόγω έλλειψης ακριβέστερων στοιχείων, όπως επίσης και η ταυτοποίηση πολλών 
οικισμών είναι πάρα πολύ δύσκολη . Μεγάλο μέρος του πρωτογενούς υλικού έχει χαθεί ή 32

καταστραφεί και ορισμένα από τα Οθωμανικά κείμενα βρίσκονται στα χέρια Τούρκων 
επιστημόνων που συνεργάζονται με Έλληνες συναδέλφους για την έκδοσή τους . 33

	 Παπαγεωργίου, Γ., ό.π.,  σελ. 15.32

	 Παπαγεωργίου, Γ., ό.π.,  σελ. 13.33

Χάρτης_5.01: «Τα Ζαγόρια και το Ζαγόρι στον «Γενικό Χάρτη της Ηπείρου» στην Γεωγραφία των Θεσπρωτού 
και Ψαλίδα»
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Στον Πίνακα_5.02 γίνεται μια χρονολογική καταγραφή των ιστορικών πηγών από τις οποίες 
έχουν αντληθεί οι πληροφορίες για την ιστορική εξέλιξη των οικισμών, ενώ στον Πίνακα_5.03 
σημειώνονται αντίστοιχα τα χωριά και οι πηγές στις οποίες έχουν αναφερθεί. 

Πίνακας 5.02: Χρονολογικός πίνακας γραπτών πηγών

Χρονολογία Έγγραφο Περιεχόμενο Πηγή

1319
Α’ Χρυσόβουλο 
Αυτοκράτορα 
Ανδρόνικου

Δικαιοδοσίες της Πόλης των Ιωαννίνων Μουστοξύδης – 
Αραβαντινός

1321
Β’ Χρυσόβουλο 
Αυτοκράτορα 
Ανδρόνικου

Δικαιοδοσίες της Ιεράς Μητρόπολης των Ιωαννίνων Μουστοξύδης – 
Αραβαντινός

1361
Γ’ Χρυσόβουλο 
Αυτοκράτορα 
Συμεών

Δικαιοδοσίες τμημάτων της Περιφέρειας Ιωαννίνων
J. Grandi – 

Μουστοξύδης – 
Αραβαντινός

1375 - 1422 Χρονικό των Τόκκων
Περιγραφή ιστορίας οικογένειας των Τόκκων και 
γεγονότων ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα 
στην Δ. Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά

Θ. Σανσαρίδου - 
Hendrickx

Τέλη 14ου – 
αρχές 15ου 

Χρονικό Κομνηνού 
και Πρόκλου ή 
Χρονικό των 
Ιωαννίνων

Καταγραφή ιστορικών γεγονότων της εποχής Λ.Βρανούσης

14ος-15ος (;)
Χρονικό του 
Παπίγκου (τοπαρχίας 
Παπίγκου)

Περιέγραφε συμβάντα της επαρχίας του Παπίγκου 
κατά τον 14ο και 15ο αι. Γνωρίζουμε την ύπαρξή του 
επειδή το μνημονεύουν άλλα χρονικά της εποχής 
αλλά και ο Αραβαντινός που μας πληροφορεί και για 
απώλειά του.

Λ.Βρανούσης

1430 Συνθήκη Βοϊνίκου
Τα πρώτα 14 Ζαγοροχώρια που υπέγραψαν την 
συνθήκη μαζί με των αριθμό των ανδρών που 
έστελναν και το χρηματικό ποσό

Π.Αραβαντινός

1431 Κατάστιχο της 
Αρβανιτιάς

Τιμαριωτικό κατάστιχο της Ρούμελης (στο οποίο 
υπάρχουν αναφορές για χωριά του Ζαγορίου) Γ.Παπαγεωργίου

1564
Defter του Ναχιγιέ 
Ζαγορίου του Λιβά 
Ιωαννίνων 

Οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο στο οποίο 
καταγράφονται χωριά του Ζαγορίου Γ.Παπαγεωργίου

1678 Αυτοκρατορικό 
διάταγμα

Το διάταγμα αυτό αναφέρει ότι το Ζαγόρι 
απαρτιζόταν από 60 χωριά, το οποίο επιβεβαιώνει και 
το Χρονικό της Βοτσάς, κατά τον Ι. Λαμπρίδη 
( Ηπειρωτικά Μελετήματα, μέρος Α’, τ.8,σελ 38) 

Ι.Λαμπρίδης

18ος αιω. Χρονικό Μονής 
Βοτσάς

Χειρόγραφο του 18ου αιώνα βασισμένο σε 
παλαιότερες πηγές. Εξιστορούσε ιστορικά συμβάντα 
της Ηπείρου και ιδίως των  Ζαγοροχωρίων.  Περιείχε 
στοιχεία για το σύστημα αυτοδιοίκησης, τα 
φορολογικά κατάστιχα μαζί με λεπτομερή 
απαρίθμηση των σωζόμενων και εξαφανισμένων 
χωριών . Το πήρε από την Μονή Βοτσάς ο 
Λαμπρίδης, το αποδελτίωσε και σήμερα αγνοείται η 
τύχη του.

Λ.Βρανούσης  

 Ι.Λαμπρίδης

19ος αιω.
Π.Αραβαντινός Τα βιβλία του (βλ.βιβλιογραφία)

Ι.Λαμπρίδης Τα βιβλία του (βλ.βιβλιογραφία)
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Πίνακας 5.03: Αναφορές χωριών σε ιστορικές πηγές

α/α Χωριό
Πηγές

14ος 
Χρονικό 
Τόκκων 

1375-1422
Βοϊνίκο 1431 Defter 1564 Διάταγμα 

1678
Χρονικό Βοτσάς 

18ος

Ανατολικό Ζαγόρι (Βλαχοζάγορο)
1 1 Βωβούσα
2 2 Γρεβενίτι
3 3 Δόλιανη +
4 4 Δραγάρι
5 5 Μακρίνο +
6 6 Λαϊστα
7 7 Λεσινίτσα
8 8 Ντομπρίνοβο
9 9 Ντρεστενίκο +
10 10 Παλαιοχώρι Λάϊστας
11 11 Τσερνέσι +
12 12 Φλαμπουράρι

Κεντρικό Ζαγόρι (Βοϊνίκο)
13 1 Βίτσα (Άνω Μαχαλάς) + +
14 2 Βίτσα (Κάτω Μαχαλάς)
15 3 Βραδέτο +
16 4 Δοβρά +
17 5 Καβαλλάρι
18 6 Καλωτά + + + +
19 7 Καμνιά
20 8 Καπέσοβο
21 9 Κουκούλι + +
22 10 Λιασκοβέτσι
23 11 Λιγκιάδες
24 12 Μανασή +
25 13 Μονοδέντρι
26 14 Μπάγια +
27 15 Μπούλτση
28 16 Νεγάδες +
29 17 Σκαμνέλι +
30 18 Σιοποτσέλι (Σωποτσέλι) + +
31 19 Στολοβό +
32 20 Τσεπέλοβο
33 21 Τσοντήλα + +
34 22 Φραγκάδες +

Δυτικό Ζαγόρι (Παπιγγινό ή Κατούμενα)
35 1 Άγιος Μηνάς
36 2 Αρτσίστα (Αρτσίτη)
37 3 Αληζότ Τσιφλίκι
38 4 Βιτσικό
39 5 Μαυροβούνι
40 6 Μεσοβούνι
41 7 Πάπιγκο +
42 8 Άνω Ραβένια
43 9 Κάτω Ραβένια
44 10 Άνω Σουδενά +
45 11 Κάτω Σουδενά +
46 12 Τσερβάρι + +
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5.2. Τα Ζαγοροχώρια από τον 15ο έως και τον 18ο αιώνα 
Η ουσιαστική καταγραφή των χωριών ξεκινά με την κατάκτηση της Ηπείρου από τους 

Οθωμανούς το 1430. Είναι ήδη γνωστό ότι στο δυτικό Ζαγόρι υπάρχει η επαρχία του Πάπιγκου, 
ενώ το 1431 επιβεβαιώνεται και η ύπαρξη 14 χωριών στο Κεντρικό Ζαγόρι με την εκούσια 
υποταγή τους στον Καρά Σινάν Πασά, ο οποίος διοικούσε τότε την Ήπειρο, με μια συνθήκη που 
υπέγραψαν, την «Συνθήκη του Βοϊνίκου»  34

Στον Πίνακα_5.04  και στον Χάρτη_5.02 παρουσιάζονται τα πρώτα 14 χωριά που 35

υπέγραψαν την συνθήκη. Τα 4 από τα 14 χωριά δεν υπάρχουν σήμερα. Πληροφορίες και 
στοιχεία για την διάλυση τους αναφέρονται στον πίνακα των εξαφανισμένων χωριών του 
Ζαγορίου [Πιν._5.05]. 

	 Οι 14 εκπρόσωποι των χωριών δήλωσαν υποταγή στον Καρά Σινάν Πασά στέλνοντας κάθε χρόνο στην 34

Κωνσταντινούπολη χρήματα  ή έναν  αριθμό αντρών (ανάλογα με τον πληθυσμό τους) οι οποίοι θα υπηρετούσαν 
ως ιπποκόμοι τον στρατό του Σουλτάνου για 1-2 μήνες, με αντάλλαγμα την αυτονομία την αυτοδιοίκηση και άλλα 
προνόμια.

	 ΠΑΠ, Χρονογραφία, τ.Β’,1857, σελ.34.35

Πίνακας 5.04: Τα πρώτα 14 χωριά της Συνθήκης του Βοϊνίκου το 1431

α/α Ονομασία προ του 1927 Νεότερη 
ονομασία 

Ετήσια 
προσφορά 
ατόμων

Χρήματα 
(Άσπρα)* Παρατηρήσεις

1 Βεΐτζα Βίτσα 13 700

2 Βισσικόν Καλωτά 12 400 Το Βισσικό διαλύθηκε μετά τον 16ο αιώνα και 
ενσωματώθηκε στην Καλωτά [Πιν_5.05]

3 Κουκούλι - 7 400

4 Μανασή - 29 2100

5 Μπάγια Κήποι 48 2850

6 Σιοποτσέλι Δίλοφο 23 1000

7 Τσοντήλα Δίκορφο 38 1800

8 Φραγκάδες - 13 500

9 Τσερβάρι Ελαφότοπος 7 180

10 Βάρβεση Αγ.Απόστολοι 56 2900 Στο Χάρτη του Χρυσοχόου 1895, υπάρχει χωριό 
«Βάρβες» μεταξύ Λυκοστόμου και Τσοντήλας

11 Βουρλάδες (Δίσπερη) Δεν υφίσταται 12 400 Στο Χάρτη του Χρυσοχόου 1895, υπάρχει Δίσπερη 
μεταξύ Λυκοστόμου και Καμνιάς

12 Ζλάροβο Δεν υφίσταται 18 1000
Διαλύθηκε μετά το 1631 και οι κάτοικοι πήγαν στο 
Σοποτσέλι και την Τσοντήλα. Βρισκόταν 
βορειοδυτικά της Τσοντήλας [Πιν_5.05]

13 Μαυράγγελος Δεν υφίσταται 27 1200 Ήταν νότια της Δοβράς (Ασπραγγέλων) [Πιν_5.05]

14 Μεγάλη Στέρνιτζα Δεν υφίσταται 23 1300 Ερημώθηκε στα τέλη του 17ου αι. και οι κάτοικοι 
πήγαν στην Μπάγια [Πιν_5.05]

* Άσπρο (Akce) η (Asper): Εθνικό νόμισμα από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του Οθωμανικού κράτους. Εκδόθηκε κατά την 
σουλτανεία του Ορχάν Α’ το 1326 ήταν ασημένιο με βάρος 1,15 γρ. περίπου. Σταδιακά αλλοιώθηκε η περιεκτικότητά 
του σε άργυρο. Στα τέλη του 17ου αιώνα αντικαταστάθηκε από το οθωμανικό γρόσι [πηγή: Inalcik, H,. Donald, Q, και 
Faaroqhi, S., Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: 1600-1914., Μτφρ. Μ.Δημητριάδου, επιμ. 
Μ.Σαρηγιάννης, Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2011.]
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Στον Πίνακα_5.04 δεν αναφέρει ο Αραβαντινός σε ποια χρονική περίοδο αντιστοιχούν οι 
αριθμοί των ατόμων και των άσπρων. Προφανώς δεν θα ήταν τα ίδια κάθε έτος διότι οι 
πληθυσμοί μεταβάλλονταν. Επίσης παρατηρείται ότι τα χρήματα σε σχέση με τον αριθμό των 
ατόμων από χωριό σε χωριό διαφέρουν. Με τι κριτήριο λοιπόν ενώ το Κουκούλι και το Τσερβάρι 
(σημ. Ελαφότοπος) στέλνουν από 7 άτομα, τα ποσά είναι 400 και 180 άσπρα αντίστοιχα; 
Ενδεχομένως αυτή η διαφοροποίηση να έχει σχέση με τον αριθμό των φορολογούμενων 
ανάλογα με την ηλικία, το φύλο ή των αριθμό των οικογενειών ανά χωριό, όπως αντίστοιχα 
περιγράφει αναλυτικά ο Γ. Παπαγεωργίου  για τα είδη των φόρων, ο οποίος όμως αναφέρεται 36

στον 18ο και 19ο αιώνα και όχι στον 15ο. Το θέμα αυτό, μελετάται από ιστορικούς και 
αρχαιολόγους, και δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής έρευνας και του αντικειμένου 
αυτής της διατριβής. Όπως εξηγεί ο Π. Κοντόλαιμος  υπάρχει περιορισμένη προσβασιμότητα 37

στις πρωτότυπες αρχειακές πηγές αυτής της περιόδου, οι οποίες φυλάσσονται και μελετώνται 
στην Τουρκία.  

 Παπαγεωργίου, Γ. ό.π.,  σελ. 109.36

 Κοντόλαιμος, Π., «Η Ιστορία των οικισμών Άνω και Κάτω Σουδενών (Πεδινών) Ζαγορίου κατά τον 16ο αιώνα μέσα 37

από τα οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα», στο: Οι ρίζες των Σουδενιωτών, επιμ. Κ. Παπαγιαννόπουλος & Ε. 
Σιμώνη, Λουσικά 2017. σελ. 91. 

Χάρτης_5.02: Τα 14 χωριά της Συνθήκης του Βοϊνίκου [Υποβ.ΓΥΣ 1:250.000]
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Σύμφωνα με τον Λαμπρίδη  από τον 6ο αιώνα που εισέβαλαν στον χώρο οι Σλάβοι μέχρι 38

τον 15ο αι., η περιοχή που αποκαλούσαν «Ζαγόρι» περιλάμβανε τα 14 χωριά που αναφέρει και ο 
Αραβαντινός στην συνθήκη του Βοϊνίκου. Έτσι εξηγείται, κατά κάποιο τρόπο, ο λόγος που αυτά 
τα συγκεκριμένα 14 χωριά, ως ομάδα, σύναψαν τη συνθήκη με τον Σινάν Πασά, ενώ είναι 
γνωστό ότι υπήρχαν και άλλα χωριά στην περιοχή. Ήταν δηλαδή ήδη ομαδοποιημένα με το 
όνομα «Ζαγόρι» πριν την Οθωμανική κατάκτηση. Στην συνέχεια, συμπεριλήφθηκαν και άλλα 
χωριά στη συνθήκη, από επαρχίες που εκείνη την περίοδο, είχαν άλλες ονομασίες, ενώ με την 
πάροδο του χρόνου έγιναν μέρος της περιοχής με το όνομα «Ζαγόρι», κρατώντας όμως και την 
γεωγραφική τους διαφοροποίηση [Χάρτης_5.03]. Εκτός από τους λόγους που περιγράφονται στη 
συνέχεια, η εναλλαγή του αριθμού του χωριών που ανήκαν στο σύνολο του Ζαγορίου είχε σχέση 
και με τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα που ίσχυαν σε ορισμένα από αυτά  (τιμάρια, βλ. υποσ.46).  39

Από τον 16ο έως και τον 18ο αιώνα παρατηρούνται στο Ζαγόρι μεγάλες οικιστικές 
μεταβολές με αποτέλεσμα την εξαφάνιση, την ενσωμάτωση πολλών χωριών σε άλλα και την 
δημιουργία νέων (ιδίως στο κεντρικό Ζαγόρι) . Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο αριθμός των χωριών 40

κατά τον 17ο αι. είχε φτάσει τα 60 [Πιν_5.05]. 
Τα στοιχεία για τις μετακινήσεις πληθυσμών, διάλυσης χωριών ή ενσωμάτωσής τους σε 

άλλα αντλούνται από τις λίγες γραπτές ιστορικές πηγές που έχουν σωθεί από τον 14ο έως τον 
18ο αιώνα. Οι περισσότερες ανακατατάξεις σημειώνονται στο Κεντρικό και Δυτικό Ζαγόρι, οι 
οποίες εκτός των λόγων που εξηγούνται στην συνέχεια, οφείλονται και στην οικονομική άνθηση 
λόγω του εμπορίου, που επηρέασε την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο (η οικονομία του 
τόπου βασίστηκε στα χρήματα των απόδημων και στο γεγονός ότι μέχρι το 1868 η διοίκηση ήταν 
σε ελληνικά χέρια) .  41

Παρατηρείται ότι μεγάλα χωριά όπως για παράδειγμα η Δοβρά (σημ.Ασπράγγελοι), οι 
Φραγκάδες, το Πάπιγκο, το Σκαμνέλι είχαν πολλές μικρότερες συνοικίες στα περίχωρά τους 
που διαλύθηκαν και ενσωματώθηκαν σε ένα χωριό. Οι λόγοι διάλυσης και ενσωμάτωσης χωριών 
σε άλλα σε κάποιες περιπτώσεις ήταν άγνωστοι, ενώ σε άλλες οφείλονταν στις επιδημίες , το 42

κακό κλίμα, την λειψυδρία, τα γεωλογικά φαινόμενα και τις επιδρομές  [Πιν_5.05]. Παρά το 43

γεγονός ότι η περιοχή υπαγόταν μέχρι και τα μέσα του 17ου αιώνα στην Βαλιδέ Σουλτάνα , 44

πληρώνοντας φόρους  με το τιμαριωτικό σύστημα , οι επιδρομές ήταν συχνό φαινόμενο. 45 46

 Λαμπρίδης, Ι., Ζαγοριακά, 1870, σελ. 2. 38

 Σύμφωνα με την έρευνα του Γ. Παπαγεωργίου κατά τον 16ο αιώνα σχεδόν όλα τα χωριά του Ζαγορίου ήταν τιμάρια 39

και ανήκαν σε σπαχήδες. 
	 Παπαγεωργίου, Γ., ό.π., σελ. 15.40

	 Οικονόμου, Κ., Τοπωνυμικό Ζαγορίου, Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 1986, σελ14.41

	 Στις αρχές του 19ου αι. υπήρξε πανδημία πανώλης σε όλη την Οθωμανική αυτοκρατορία. Στην Ήπειρο  εισχώρησε 42

το 1814 χτυπώντας ιδιαίτερα και τα Ζαγοροχώρια. Ο ακριβής αριθμός των απωλειών δεν είναι  γνωστός αλλά 
εικάζεται ότι ήταν πολύ υψηλός. (Πηγή: Παπαγεωργίου, Γ., Οικονομικοί… ό.π., σελ.162).

 Παπαγεωργίου, Γ., ό.π.,  σελ. 15.43

	 «Βαλιδέ»: Τίτλος που διατηρούσε η μητέρα του εν ενεργεία Σουλτάνου.44

	 Νικολάου, Γ., «Ο Ελλαδικός χώρος την περίοδο της Οθωμανικής και της Βενετικής κυριαρχίας ΙΙ», παραδόσεις, 45

Παν.Ιωσννίνων, 2014, σελ.54.
	 Σύμφωνα με αυτό, οι γαίες της επικράτειας ανήκαν στο σουλτάνο (εκπροσωπούσε το κράτος) που τις εκχωρούσε 46

κατά βούληση σε αντιπροσώπους του (σπαχήδες) με τη μορφή τιμαρίου (timar) που ήταν μια εδαφική 
παραχώρηση, για την οποία ο σπαχής όφειλε να πολεμήσει και να συλλέξει τους φόρους έχοντας, ταυτόχρονα, 
δικό του στράτευμα. [πηγή:Κοκολάκης, Μ., Το ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι: Χώρος, διοίκηση, και πληθυσμός στην 
Τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913), εκδ. Κ.Ν.Ε/Ε.Ι.Ε, Αθήνα 2003.σελ 66-68] 
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Πίνακας 5.05: Χωριά μη υφιστάμενα ή ενσωματωμένα σε υπάρχοντα

α/α Ονομασία Ημερομηνία Διάλυσης ή 
ενσωμάτωσης  & Αίτια

Συνοικία άλλου 
χωριού

Χωριό στο οποίο 
ενσωματώθηκαν Παρατηρήσεις

Ανατολικό Ζαγόρι (Βλαχοζάγορο)

1 1 Δελγίνα-Νιάντοβο- 
Βριζιατσάνος

Δόλιανη

Κανένα από τα τρία χωριά δεν αναφέρεται 
στο Defter του 1564 παρά μόνον η 
Δόλιανη ως Dolyani [1]  
Άρα μήπως διαλύθηκαν πριν το 1564; Ο 
Λαμπρίδης ισχυρίζεται ότι ο Βραζιτσιάνος 
εγκαταλείφθηκε τον 18ο αι. λόγω 
επιδημίας πανώλης [2]

2 2
Βοτσά (2α) – 
Βέργιανη (ή 
Τσίπιανη)

Γρεβενίτι

Αναφέρει ο Λαμπρίδης ότι κατά την 
κατάκτηση (δηλ το 1430) ένα από τα 12 
χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου ήταν η 
Βέργιανη του οποίου οι οικογένειες 
προσχώρησαν στο Γρεβενίτι [3]

2 3 Πετρίτσα – 
Κουκουρούτση

Η Κουκουρούτση 
εξαφανίστηκε πριν το 1731 
[4] 

Τσερνέσι και 
Μακρίνο

Κεντρικό Ζαγόρι (Βοϊνίκο)

4 1

Κουτσοδόβρου-
Μαυράγγελος 
Ασπράγγελλος-
Ραντοβάνη 
Παληοχώρι-Σεβινέ

Τέλη 17ου (μετά το 1689) 
για να συνασπιστούν και να 
αποκρούσουν επιδρομές 
[5]

Δοβρά

Το χωριό Μαυράγγελος ήταν ένα από τα 
14 χωριά της συνθήκης του Βοϊνίκου το 
1431 [6] και κατά τον Λαμπρίδη  
διαλύθηκε το 1672 [7] 
Το χωριό Ραντοβάνη είναι το μόνο που 
αναφέρεται στο Defter του 1564 ως 
Radovan [8]

5 2 Ζλάροβο
Μετά το 1631 
Ήταν τόπος με πολλούς 
λάκκους [9]

Σοποτσέλι [9] 
Τσοντήλα [10]

Το Ζλαρόβο ήταν ένα από τα 14 χωριά της 
συνθήκης του Βοϊνίκου το 1431 [6]. 
Αναφέρεται στο Defter του 1564 [8]. 
Υπάρχει αναφορά και στο Χρονικό της 
Βοτσάς ότι κατά τα έτη 1629-1631 
έστελνε στην Κων/λη 16 βοϊνίκηδες [7]

6 3 Πιτούρνα Πριν το 1564 [8]  
Από πυρκαγιά [9]

Σοποτσέλι [9] 
Τσοντήλα [10] 
Καπέσοβο [11]

Εάν είχε ερημωθεί μετά το 1564 λογικά θα 
αναφερόταν στο Defter του 1564

7 4 Πετρίτσια Πριν το 1564 [8] Σοποτσέλι [9] 

8 5 Μακρυγιάννη – 
Δόβραις - Ριζό Πριν το 1564 [8] Τσοντήλα [10] 

9 6 Βισσικό Διαλύθηκαν λόγω 
θανατηφόρου επιδημίας 
[12]

Καλωτά

Το Βισσικό ήταν ένα από τα 14 χωριά της 
συνθήκης του Βοϊνίκου το 1431 [6] Defter 
1564 ως Monastir/Bisinko (13) Αναφορά 
στο Χρονικό Βοτσάς ότι το 1631 είχε 
στείλει 16 βοϊνίκηδες[7]

10 7 Σκαμνιά - Νεοχώρι (;) Καμνιά,         
(;) Ανθρακίτης

11 8 Βουρλάδες

Μετά τα μέσα του 17ου 
αι. 
Από άγνωστη αιτία, ίσως 
λόγω της δύσβατης θέσης 
του (στο Μιτσικέλι)

Δίσπερη

Ως Βουρλάδες αναφέρεται στην Συνθήκη 
Βοϊνίκου 1431 [6] 
Defter 1564 ως Vourladis [13] 
Αναφορά στο Χρονικό Βοτσάς ότι το 1631 
είχε στείλει 11 βοϊνίκηδες [7] 
Ο Αραβαντινός το εντάσσει στην περιοχή 
των Κουρέντων [14]

12 9 Βάρβεση
Μετά τα μέσα του 17ου 
αι. 
Από άγνωστη αιτία

Συνθήκη Βοϊνίκου 1431 [6]Αναφέρεται στο 
Defter 1564 ως Varvis (13)

13 10 Σελιό-Νιρένζα-
Σταυρός

Μετά τα μέσα του 16ου 
αι. 
Από άγνωστη αιτία,

Στολοβό 

Υποθέτουμε ότι διαλύθηκαν μετά τα μέσα 
του 16ου αι. διότι το χωρίο Στολοβό δεν 
αναφέρεται στο Defter του 1564 αλλά 
αργότερα στο Χρονικό της Βοτσάς [13]
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14 11 Δρυάνοβο Υπήρχε τον 14ο αι.

Κατά τον Παπαγεωργίου βρισκόταν 
ανάμεσα στο Στολοβό το Καβαλάρι και 
το Λιασκοβέτσι[13] 
Αναφέρεται στο Α’ Χρυσόβουλο του 
Ανδρόνικου το 1319 ως Δρεάνοβον [15] 
και μετά πουθενά αλλού

15 12

Φραγκάδες-
Τσανάδες- 
Στρουμπέτσικο-
Χριστόφορος- 
Λίνος

Άγνωστη αιτία
Συνοικίες στην 
περιοχή των 
Φραγκάδων

Φραγκάδες

Οι Φραγκάδες αναφέρονται στη συνθήκη 
του Βοϊνίκου 1431 [6] και στο Defter του 
1564 ως Ferangadis. Ο Λίνος αναφέρεται 
στο Defter του 1564 ως Linok [16]

16 13

Λιασκοβέτσι-
Νιάτοβο-Πάδες- 
Ρωμνηά-Μεγάλο 
Δέντρο

1678 [17]

Συνοικίες στην 
περιοχή των 
Λιασκοβετσίου 
[13]

Λιασκοβέτσι
Η Ρωμνηά αναφέρεται στο Defter του 
1564 ως Rumya ([13]

17 14 Κοζιακός – Χάσσια 
[18α]

Ο Κοζιακός μεταξύ 
1731-1741 Νεγάδες

Υπάρχει αναφορά του Κοζιακού σε 
μοναστηριακό έγγραφο του 1731 ως 
υπάρχων οικισμός ενώ σε άλλο έγγραφο 
του 1741 ως εξαφανισμένος οικισμός. 
Επίσης αναφέρεται στο Defter του 1564 
ως Kozyako. [16]

18 15

Κατούνα-
Αγ.Γεώργιος- 
Πρ.Ηλίας-Τσέπεσι- 
Κοτσινάδες- 
Νούκα-Σκαμνέλι

Από επιδρομές [18]

Υπήρχαν 7 
ενορίες γύρω 
από το 
Σκαμνέλι [18]

Σκαμνέλι Η Κατούνα αναφέρεται στο Defter του 
1564 ως Katona. [16]

19 16
Σιουρπάναις-
Κοζιακός- Αρχαίο 
Τσεπέλοβο

Στο Σιουρπάναις είχαν 
προβλήματα με τις 
κατολισθήσεις[19]

Τσεπέλοβο Το αρχαίο Τσεπέλοβο ήταν απέναντι από 
την Τσοντύλα [19] 

20 17 Καπούσκα – 
Πιτούρνα [20]

Η Καπούσκα 
εγκαταλείφθηκε λόγω του 
νοσηρού κλίματος [21]

Καπέσοβο
Η Καπούσκα βρισκόταν κοντά στην 
Μπάγια τον 17ο αι. [21]

21 18 Σελιό [22]- 
Μεγ.Τσέρνιτσα Κουκούλι

Το Κουκούλι είχε 11 οικογένειες και 
προσχώρησαν σε αυτό άλλες 8 από την 
διαλυθείσα Μεγάλη Τσερνιτσα[23]

22 19 Μεγάλη και Μικρή 
Τσερνίτσα [24] Τελη 17ου αι.[25] Μπάγια Ήταν τα τελευταία χωριά που 

ερημώθηκαν στο Κεντρικό Ζαγόρι [25]

Δυτικό Ζαγόρι (Παπιγγινό ή Κατούμενα)

23 1

Αγ.Κυριακή-
Λιασκοβετς-
Κλινοβόν-
Τούρναβος-
Μεγάλη Τσοντίλα - 
Νιφίτσα 
-Οστανίτσα-
Πογδορά Λαψίστι- 
Καλύβια 

Τέλη 16ου αι. λόγω 
επιδρόμων [5]

Συνοικίες του 
Πάπιγκου 
μνημονευόμενες 
κατά την 
Τουρκική 
κατάκτηση 
(1430) [5]

Πάπιγκο

Εάν ερημώθηκαν στα τέλη του 16ου θα 
έπρεπε να μνημονεύονται στο κατάστιχο 
του 1564, άρα η ερήμωσή τους ενδέχεται 
να επήλθε νωρίτερα [26]

24 2 Βαστανιά Αρχές 15ου [27]

Τσερβάρι [28] 
και 
Μονοδένδρι 
[27]

Δυτικά του Τσερβαρίου 1,5 ώρα μακριά 
υπήρχαν 70 αγροτικές οικίες στο σημείο 
που υπήρχε παλιότερα το χωριό Βαστανιά 
του οποίου οι κάτοικοι κατέφυγαν στο 
Τσερβάρι «....ένεκα των συχνών υπό των 
Τούρκων προσβολών και διαρπαγών» [28]

25 3 Σμολιάσου 1559 [29]
Νέον 
Σμολιάσου και 
Τσερβάρι [28]

Το χωριό Σμολιάσου διαλύθηκε το 1559 
και σχημάτισε το Νέον Σμολιάσου ΒΔ των 
Kάτω Σουδενών [29]Στη συνέχεια οι 
κάτοικοι του Νέου Σμολιάσου πήγαν στα 
Κάτω Σουδενά

26 4
Νέον Σμολιάσου-
Καραπούλι- 
Επάνω Χωριό

Τέλη 16ου ή Τέλη 17ου 
«....ένεκα εμφανίσεως 
δήθεν δαιμόνων....» [29]+ 
[30] + [26]

Κάτω Σουδενά

Παρατηρείται μια σύγχυση σχετικά με την 
περίοδο διάλυσης των χωριών αυτών. Ο 
Παπαγεωργίου [26] και ο Λαμπρίδης στα 
Ζαγοριακά [30], αναφέρουν ότι 
διαλύθηκαν τον 16ο αιώνα ενώ ο ίδιος ο 
Λαμπρίδης στα ΗΜ τον 17ο αιώνα [29].

27 5
Βιχάνη ή Βιχάν- 
Μπαλτογκορτζιά ή 
Μπάλτο- Γκορτζιά

1706 – Υπό την πίεση του 
Αληζότ Μπέη 
απαλλοτριώθηκαν οι 
ιδιοκτησίες τους [31]

Δύο ενορίες του 
χωριού Αληζότ-
Τσιφλικ [31]

Στα πέριξ της 
λίμνης 
Ζαραβίνας 
[31], [32], [33] 

Το χωριό Βιχάν αναφέρεται ως Vuha στο 
Defter του 1564 [26]

28 6 Λάλοβο [34] Κάτω Ραβένια

29 7 Κάτω Χώρα [34] Άνω Ραβένια

α/α Ονομασία Ημερομηνία Διάλυσης ή 
ενσωμάτωσης  & Αίτια

Συνοικία άλλου 
χωριού

Χωριό στο οποίο 
ενσωματώθηκαν Παρατηρήσεις
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Ζαγορίου ερημώθηκαν 52 μεγάλοι και μικροί οικισμοί για άγνωστη, τις περισσότερες 
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από πολλές επιδρομές ληστρικών φύλων και διαμάχες των φεουδαρχών)… ».   48

30 8 Βόπατης (τόπος 
ηχώδης) [35]

Διαλύθηκε λόγω 
κατολισθήσεων Αρτσίστα Βρισκόταν απέναντι από την Αρτσίστα [35]

31 9 Ρεϋνίκον
1385 καταστράφηκε από 
τον Ισαήμ [36]

Ο Λαμπρίδης αναφέρει ότι κακώς ο 
Αραβαντινός το συγχέει με τον Αγ.Μηνά 
(36) Πόλη που άκμασε κατά τον Μεσαίωνα 
με οχυρωματική ακρόπολη [36], [37]

32 10 Βοϊδομάτι Αρχές 19ου από ληστρικές 
επιδρομές[38]

Οι κάτοικοι 
διασκορπίστηκ
αν

Μικρό χωριό με 8 οικίες το οποίο 
αναφέρεται στον κώδικα του Ζαγορίου 
[38] 

α/α Ονομασία Ημερομηνία Διάλυσης ή 
ενσωμάτωσης  & Αίτια

Συνοικία άλλου 
χωριού

Χωριό στο οποίο 
ενσωματώθηκαν Παρατηρήσεις

	 Παπαγεωργίου, Γ.,ό.π., , σελ.21.47

	 Σαρηγιάννης, Γ., «Η εξέλιξη του οικιστικού δικτύου του Ζαγορίου», Πρακτικά πρώτου Συμποσίου Λόγου – Ο  Λόγος 48

για το Ζαγόρι, Ιωάννινα 1986, σελ. 71.
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Οι ανακατατάξεις αυτές σταματούν σταδιακά στα τέλη του 18ου αρχές 19ου αιώνα. Από 
τα τέλη του 17ου αιώνα (μεταξύ 1681-1684) δημιουργήθηκε η αυτοδιοικούμενη Ζαγορίσια 
Ομοσπονδία , από τους άρχοντες του Ζαγορίου, η οποία απαρτιζόταν από 46 χωριά [Πιν_5.01] 49

και διατηρήθηκε έως το 1868 . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 1788 έως το 1822 η 50

διοίκηση της περιοχής ήταν υπό την διοίκηση του Αλή Πασά, διατηρώντας πάντα την αυτονομία 
της. 

Ένας άλλος λόγος της παύσης των ανακατατάξεων, ήταν η ραγδαία μείωση του 
πληθυσμού στις αρχές του 19ου αιώνα, η οποία οφειλόταν στην μετανάστευση, που είχε 
ξεκινήσει ήδη από τον 15ο αι. , για αναζήτηση εργασίας  και μετατράπηκε σχεδόν σε φυγή με 51 52

την πτώση του Αλή Πασά .  53

	 Ήταν μια αυτοδιοικούμενη ομοσπονδία της οποίας ο πρόεδρος εκλεγόταν κάθε 12 ή 6 μήνες στα Γιάννενα  από 49

τους προεστούς κάθε χωριού και το προνομιακό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν εξασφάλιζε για τα χωριά, 
απαγόρευση εισόδου των Τούρκων στην περιοχή τους, εκδίκαση των υποθέσεών τους από κοινοτικά και όχι 
οθωμανικά δικαστήρια, ελεύθερη λατρεία και το δικαίωμα της κωδωνοκρουσίας. (πηγή: Νικολάου, Γ., ό.π., σελ. 54).

	 Νικολάου, Γ., ό.π., 2014, σελ.54.50

	 Το άγονο έδαφος σε συνδυασμό με την συνθήκη του Βοϊνίκου η οποία ανάγκασε τους Ζαγορίσιους να ταξιδέψουν 51

ως την Κωνσταντινούπολη, τους άνοιξε τους ορίζοντες του εμπορίου και της εκπαίδευσης.
	 Δαλκαβούκης Β., Μετοικεσίες Ζαγορισίων 1750-1922, εκδ. Ριζαρείου, Θεσ/κη, 1999, σελ.17. 52

	 Η μεγάλη φυγή των Ζαγορισίων γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη το 1820-1822 με την πτώση του Αλή Πασά, 53

έχασαν τις περιουσίες τους στα Γιάννενα και ανέλαβε την διοίκηση ο Ισμαήλ Πασάς, μισητός εχθρός του Αλή, ο 
οποίος στράφηκε εναντίον των Ζαγορισίων επειδή ήταν σύμμαχοι και είχαν καλές σχέσεις με τον προκάτοχό του. Η 
δεύτερη 1823-1832 από το αντίκτυπο της Ελληνικής επανάστασης και την αύξηση των ληστειών στην περιοχή. 
(Πηγή: Παπαγεωργίου, Γ., Οικονομικοί … σελ. 168-169).
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Η κατηγοριοποίηση των Ζαγοροχωρίων, ακόμα και σήμερα, γίνεται σύμφωνα με τις τρεις 
γεωγραφικές περιοχές που συναντώνται και στις πηγές του 18ου και 19ου αι.[Χάρτης_5.03] 

1.	 Το Δυτικό ή Παπιγγινό-Παπιγκιώτικο  54

2.	 Το Κεντρικό ή Βοϊνίκο  55

3.	 Το Ανατολικό ή Βλαχοζάγορο  56

	 Αναφορές για το Πάπιγκο υπήρχαν από τον 14ο αιώνα και ως ξεχωριστή επαρχία από το Ζαγόρι.54

	 Στο κεντρικό Ζαγόρι ανήκουν τα περισσότερα χωριά που υπέγραψαν την συνθήκη του Βοϊνίκου το 1431, ενώ 55

αργότερα ενσωματώθηκαν σε αυτή και τα υπόλοιπα χωριά του Ζαγορίου 
	 Στα χωριά αυτά είχαν εγκατασταθεί βλάχοι και τα περισσότερα ήταν βλαχόφωνα.56

Χάρτης_5.03: Η γεωγραφική κατηγοριοποίηση του Ζαγορίου [Υποβ.ΓΥΣ 1:250.000]
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5.3 Τα Ζαγοροχώρια τον 19ο αιώνα 
Κατά τον 19ο αι., τα Ζαγοροχώρια παγιώνονται χωροταξικά και ζουν την μεγαλύτερη τους 

ακμή . Οι απόδημοι που έχουν αποκτήσει περιουσία κάνουν δωρεές και στέλνουν εμβάσματα 57

για να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τα μέλη των οικογενειών που ζουν στην 
περιοχή . Στην διάρκεια του 19ου αι. οικοδομούνται πολλά αρχοντικά, εκκλησίες, πέτρινες 58

γέφυρες και συντηρούνται καλντερίμια και οδοί, των οποίων η χρηματοδότηση γίνεται από 
εύπορους γηγενείς, τον κλήρο και Τούρκους αξιωματούχους. 

Δεν υπάρχουν αλλαγές στον αριθμό των χωριών, αλλά εξέλιξη των συνθηκών διαβίωσης. 
Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα δείγματα των αρχοντικών και γενικά του 
δομημένου περιβάλλοντος είναι κατά κάνονα του 19ου αιώνα. Είναι ελάχιστα τα δείγματα από 
προηγούμενους αιώνες.  

Είναι πραγματικά αντιφατικό το γεγονός ότι, ενώ ο 19ος αιώνας είναι από τους 
δυσκολότερους στην σχέση του Ζαγορίου με την Οθωμανική διοίκηση (κυρίως λόγω της επιβολής 
εξαντλητικής φορολόγησης) υπάρχει τέτοια άνθιση πολιτισμική και οικοδομική. Ο Β.Δαλκαβούκης 
θεωρεί  ότι αυτό το γεγονός οφείλεται σε έξυπνη αξιοποίηση των συγκυριών από τους 59

Ζαγορίσιους, που αναγκάστηκαν να εκπατριστούν λόγω των προβλημάτων και στη συνέχεια, 
όντας στο εξωτερικό, χρηματοδότησαν την αναβάθμιση της γενέτειράς τους.  

Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στο Ζαγόρι τον 19ου αιώνα, 
έχουν αναλυθεί και γραφτεί με λεπτομέρεια από αρκετούς σύγχρονους μελετητές  στους 60

οποίους έχει γίνει σχετική αναφορά. 
Οι βασικές πηγές άντλησης πληροφοριών για τους οικισμούς και τα χωριά αυτής της 

περιόδου, είναι ο Π.Αραβαντινός και ο Ι.Λαμπρίδης, ο οποίος καταγόταν από τα Άνω Σουδενά  
(σημ. Άνω Πεδινά) του Ζαγορίου και επισκέφτηκε τα χωριά το 1859 πριν γράψει το πρώτο του 
βιβλίο τα «Ζαγοριακά»  το 1868, στην εισαγωγή του οποίου παραθέτει και τις πηγές του.  61

Στο ίδιο βιβλίο, πριν αρχίσει την περιγραφή των χωριών, θέτει τα πρώτα ερωτήματα 
σχετικά με τις ονομασίες των χωριών αυτών και αναρωτιέται εάν υπάρχει συσχέτισή τους (δηλ. 
εάν αποτελούσαν ιδιοκτησίες) με μεγάλες οικογένειες του 16ου αι. από τα Ιωάννινα, διότι οι 
ονομασίες τους ταυτίζονται με τα ονόματα αυτών των οικογενειών: 

«… Υπάρχει σχέσις τις μεταξύ των κατά το έτος 1540 ακμασασών εν 
Ιωαννίνοις , οικογενειών Μανασσή ,  Ντόμπρου ,  Μπούλτ ζου ,  Μακρ ί νου ,  
Δρεστενίκου ,  Καλωτά ,  Καβαλάρη ,  και των σωζόμενων ήδη συνωνύμων του 
Ζαγορίου χωρίων ; ήσαν άραγε των χωρίων τούτων οι ιδ ιοκτήται και οι 
προεξάρχοντες οικήτορες ή οι επισημότεροι και αρχηγοί, ούτως ειπείν τούτων;…»  62

Αναρωτιέται και στη συνέχεια, γνωρίζοντας ότι υπάρχει αναφορά και σε πηγή του 14ου 
αιώνα για το χωριό «Δρεστενίκο», εάν πρόκειται για την ίδια οικογένεια.  

	 Δαλκαβούκης Β., Μετοικεσίες Ζαγορισίων 1750-1922, εκδ. Ριζαρείου, Θεσ/κη, 1999, σελ.22. 57

	 Παπαγεωργίου, Γ.ό.π., σελ. 184-185.58

  Δαλκαβούκης Β., Μετοικεσίες … ό.π.,, σελ.22-23. 59

	 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τα βιβλία των: Β.Δαλκαβούκη (Μετοικεσίες Ζαγορισίων 1750-1922, εκδ. 60

Ριζαρείου, Θεσ/κη, 1999), Γ.Παπαγεωργίου (Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί στον ορεινό χώρο: Ζαγόρι(μέσα 
18ου – αρχές 20ου αι., Εκδ. Ριζαρείου Σχολής, Ιωάννινα 1995) και την Διδακτορική Διατριβή του Μ.Κοκολάκη (Το 
ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι, Χώρος, διοίκηση και πληθυσμός στην Τουρκοκρατούμενη Ήπειρο 1820-1913, Αθήνα, 
1993).

 Λαμπρίδης, Ι., Ζαγοριακά, 1870, σελ. β’. 61

 στο ίδιο, σελ. 16. 62
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Το θέμα βέβαια των τοπωνυμίων του Ζαγορίου, το έχει εξαντλήσει στη διδακτορική του 
διατριβή ο Κ. Οικονόμου, μελετώντας τα γλωσσολογικά και ανακαλύπτοντας τις επιδράσεις από 
άλλους λαούς και φυλές της περιοχής .  63

Εκτός από τις πληροφορίες που προέρχονται από Έλληνες συγγραφείς της εποχής, 
υπάρχουν και οι ξένοι περιηγητές των οποίων η εντύπωση για το Ζαγόρι αποτυπώνεται στις 
περιγραφές τους και γίνεται αντιληπτό ότι βλέπουν κάτι που δεν περίμεναν να δουν στην 
τουρκοκρατημένη Ελλάδα του 19ου αιώνα. Μια Ελλάδα που αποκαλούν Αλβανία ή Τουρκία 
επισημαίνοντας απλά τα μέρη στα οποία ζουν μόνο Έλληνες.  

Ο F. Pouqueville περιγράφει την Βίτσα ως «πλούσια κωμόπολη»  με 230 σπίτια και τρεις 64

μαχαλάδες, αλλά η περιγραφή μέσω της οποίας γίνεται αντιληπτή η έκπληξη του περιηγητή, είναι 
αυτή του E.Lear, τον Απρίλιο του 1857 στο δεύτερο ταξίδι του στην Ελλάδα με συγκεκριμένο 
προορισμό τα χωριά του Ζαγορίου, ο οποίος γράφει: 

«Στις 11 Απριλίου ξεκινήσαμε για την Ντοβρά, το πρώτο χωριό του Ζαγορίου, 
που είναι περιοχή χριστιανών, οι οποίοι ποτέ δεν επαναστάτησαν εναντίον των 
Τούρκων, απολαμβάνοντας σπουδαία προνόμια και είναι οι πιο πολιτισμένοι από 
όλους τους Αλβανούς κατοίκους. Είναι Έλληνες και Ηπειρώτες και δεν ομιλείται η 
Αλβανική γλώσσα. Επιπλέον, ζουν σε τόσο παράξενα μέρη, που και να ήθελαν οι 
Τούρκοι δεν μπορώ να φανταστώ πως θα τους είχαν καταλάβει. Καθώς η πέτρα 
είναι φτηνή - φτιάχνουν  υπέροχα  σπίτ ια  -  σαν  αυτά  που  βλέπεις  στο  
Λονδίνο  ή  στο  Παρίσι  -  με  βενετσιάν ικα  στόρια ,  port icos  κλπ.κλπ · …»  65

Έχοντας διαβάσει τις «καυστικότατες» περιγραφές για την αθλιότητα  της κατάστασης που 
επικρατούσε σε άλλα μέρη της Ηπείρου, είναι φανερή η έκπληξή του για την εικόνα που 
αντίκρισε στα χωριά του Ζαγορίου. Ενδεικτικά παρατίθεται εικόνα από σωζόμενο σήμερα 
αρχοντικό του Ζαγορίου [Εικόνα_5.01]. 

 Οικονόμου, Κ., Τοπωνυμικό Ζαγορίου, Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 1986, πρόλογος. 63

 Pouqueville, F.-C.-G.-L., Ταξίδι στην Ελλάδα. Τα Ηπειρωτικά, μτφρ. Κ.Π.Βλάχος, τόμ. Ι, εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών 64

Μελετών, Ιωάννινα 1994. σελ. 142. 
 “On the 11th we set off to Dobrà - the first village in Zagori, which is a district of Christians, who, never having 65

rebelled against the Turks, have enjoyed great privileges, & are the most civilized of all the Albanian 
inhabitants. They are true Greeks, & Epirotes, & no Albanian is spoken. Moreover they live in such queer 
places that I don’t see how any Turks could ever have got them if they had wished. Stone being cheap - they 
make wonderful houses - such as you see in London or Paris - with Venetian blinds, porticos, etc,etc…” 
[πηγή: Από τα γράμματα που έστελνε ο Lear στην αδερφή του κατά την διάρκεια του ταξιδιού του, τα οποία δημοσίευσε η 
Rowena Fowler στο: ’Rowena Fowler ~ Lear in Greece and Albania 1857’. http://www.rowenafowler.com/362750962. ]
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Εικόνα 5.02: Η πυρπόληση της Ντοβράς [σημ Ασπράγγελοι] από τους Ναζί στις 15 Ιουλίου 1943 [πηγή: 
αρχείο Θ.Χολέβα- από ανάρτηση στο διαδίκτυο όπου σημειώνει στις 20/05/2021 ότι η φωτογραφία 

δημοπρατήθηκε πρόσφατα]
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Η εικόνα αυτή διατηρήθηκε στο χρόνο μέχρι τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε στην 
φθορά που υπέστησαν τα σπίτια των χωριών από την μάστιγα εγκατάλειψης, η οποία είχε ήδη 
ξεκινήσει από τις αρχές του 19ου, προστέθηκαν και οι καταστροφές του πολέμου. Οι 
μεγαλύτερες ζημιές έγιναν στα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου και σε λίγα του Κεντρικού και 
Δυτικού. Δυστυχώς όσα καταστράφηκαν [Εικόνα_5.02] δεν ανέκτησαν την μορφή που είχαν, με 
αποτέλεσμα πολλά από αυτά σήμερα να έχουν χάσει τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα.  

Πολύτιμο ντοκουμέντο  αυτών των καταστροφών είναι η καταγραφή των ζημιών σε όλη 66

την Ήπειρο, από ερευνητική επιτροπή που συστάθηκε με απόφαση του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού τον Ιούνιο του 1945, η έκθεση της οποίας εκδόθηκε πολλά χρόνια αργότερα από την 
Ηπειρωτική Εταιρεία. Στο κεφάλαιο που αφορά στις καταστροφές του Ζαγορίου υπάρχει και 
ένας πίνακας [Εικόνα_5.03] ο οποίος συνοδεύεται και από τις περιγραφές της επιτροπής με 
πολύτιμες πληροφορίες για τους ανθρώπους και τα κτήρια που χάθηκαν από κάθε χωριό.  

 Έκθεσις των γενομένων ζημιών εν γένει Ηπείρου από της κηρύξεως του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου (28-10-40) 66

μέχρι της τελικής απελευθερώσεώς της Οκτώβριος 1944, Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας, Άριθ. 58, 
ανατύπωση της έκδοσης 1987, Ηπειρωτική Εταιρεία, Αθήνα 2010. 

Εικόνα 5.03: Η σελίδα 68 από την καταγραφή της έκθεσης των ζημιών [πηγή: 
υποσ.66]





Κεφάλαιο 6 - Οδικές προσβάσεις στο Ζαγόρι [18ος-19ος αι] 

6.1. Εισαγωγή 
Η περιοχή της Ηπείρου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, και ανασκαφών, 

επιφανών επιστημόνων όπως των Σ. Δάκαρη  και N.G.L Hammond , γνωρίζουμε ότι 1 2

κατοικείται μόνιμα, ή και περιστασιακά, από τους προϊστορικούς χρόνους με κύριο 
χαρακτηριστικό, όπως έχει αναφερθεί και στο πρώτο κεφάλαιο, τα εξαιρετικά της βοσκοτόπια . 3

Τα κοπάδια των ζώων όσο έβοσκαν ελεύθερα, αλλά και μετά με την οργανωμένη νομαδική 
κτηνοτροφία, έπρεπε να μετακινούνται ανάλογα με την εποχή, για την εύρεση των ιδανικών 
βοσκότοπων.  

Με τις μετακινήσεις αυτές, χαράχθηκαν από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και 
σήμερα διαδρομές και περάσματα στην Πίνδο, τα οποία επεσήμανε ο N.G.L Hammond στην 
μελέτη του για τις μετακινήσεις και εισβολές των πληθυσμών στην Ελλάδα. Στη συνέχεια από τα 
αποτελέσματα των ανασκαφών του Σ. Δάκαρη, υπήρξε ταύτιση ευρημάτων ανάμεσα σε  
Ηπειρωτικές θέσεις και σε θέσεις στην Δ. Θεσσαλία, Δ. Μακεδονία και στα νησιά του Ιονίου . 4

Ειδικότερα για το Ζαγόρι βρέθηκαν χάλκινα σκεύη του 5ου - 6ου αι. π.Χ. στην Βίτσα που ήταν 
θερινός βοσκότοπος, τα οποία είχαν κατασκευαστεί στην Κόρινθο ή στην Αμβρακία .  5

Καθώς στους ορεινούς τόπους δεν υπήρχαν και πολλές επιλογές για νέες χαράξεις 
διαδρομών ή περασμάτων στα βουνά (εννοείται πριν τα τεχνικά έργα του 20ου αι.), μπορούμε 
ίσως και με κάποια σιγουριά να πούμε ότι πάνω στους ίδιους δρόμους και μονοπάτια πάτησαν 
όλοι οι κάτοικοι και γενικώς οι μετακινούμενοι σε όλες τις ιστορικές περιόδους.  

Σε αυτό κεφάλαιο θα αναλυθεί και θα παρουσιαστεί το οδικό δίκτυο στην περιοχή του 
Ζαγορίου, πριν την χάραξη και διάνοιξη των δρόμων του 20ου αιώνα για τις ανάγκες των 
σύγχρονων μέσων μεταφοράς. Θα γίνει αναφορά στις εισόδους ή περάσματα στην περιοχή και 
θα γίνει προσπάθεια ανάδειξης του παλιού οδικού δικτύου στα σημεία που έχει χαθεί, καθώς και  
επισήμανσης των τμημάτων που ταυτίζονται με τις σύγχρονες χαράξεις. Στην ανάδειξη των 
παλιών χαράξεων να σημειωθεί ότι είναι πολύ βοηθητική η ύπαρξη των πέτρινων γεφυριών που 
έχουν απομείνει, διότι η ύπαρξή τους είναι η απόδειξη ύπαρξης και της διαδρομής. Πολλά όμως 
γεφύρια δεν υπάρχουν πια οπότε γίνεται προσπάθεια μέσω των ιστορικών πηγών να εντοπιστούν 
οι θέσεις τους καθώς και οι δρόμοι που εξυπηρετούσαν. 

 Σωτήρης Δάκαρης [1916 - 1996]: Γιαννιώτης Αρχαιολόγος διεθνούς φήμης, ιδρυτής του Αρχαιολογικού μουσείου 1

Ιωαννίνων, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και πρώτος έφορος της Αρχαιολογικής υπηρεσίας στην 
Ήπειρο. Ήταν ο πρώτος που έκανε συστηματική ανασκαφή και ανέδειξε την Δωδώνη, το Νεκρομαντείο καθώς και 
άλλες περιοχές με ακροπόλεις και οχυρές θέσεις στην Ήπειρο. 

 Nicolas G.L.Hammond [1907 - 2001]: Άγγλος κλασικιστής, Καθηγητής της Ελληνικής ιστορίας ο οποίος μελέτησε 2

την Μακεδονία και την Ήπειρο αφήνοντας πλούσιο και πολυσχιδές συγγραφικό έργο. Στενός φίλος και συνεργάτης 
του Δάκαρη.

 Από τις ανασκαφές και τις μελέτες του Σ. Δάκαρη έχει αποδειχθεί ότι οι ορεινοί βοσκότοποι της Πίνδου κάλυπταν 3

πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις και ότι οι γεωμορφολογικές συνθήκες κατά την προ ιστορία στην Ήπειρο ήταν πολύ 
πιο ευνοϊκές από ότι είναι σήμερα  για την κτηνοτροφία. 

 Τα ευρήματα αυτά ήταν της ύστερης εποχής του Χαλκού (1550 - 900 π.Χ) και αποδεικνύουν τις διασυνδέσεις που 4

υπήρχαν στην περιοχή καθώς και τον αποικισμό στα παράλια και στη συνέχεια στην ενδοχώρα. [πηγή: Σουάρεφ, Κ., 
«Χερσαίες επικοινωνίες στη ΒΔ Ελλάδα την ύστερη εποχή του Χαλκού», στα: Ηπειρωτικά Γράμματα, περίοδος Β΄, έτος Δ’, 
τεύχος 7, Ιωάννινα, Φεβρουάριος 2005. σελ. 158] 

 Ίδια σκεύη βρέθηκαν και στο Βοτονόσι που βρίσκεται κοντά στο Μέτσοβο, όπου ήταν τα βοσκοτόπια των Βλάχων. 5

[πηγή: N.G.L. Hammond, ό.π., «Ήπειρος 4000…..», σελ. 58.]
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Πληροφορίες επίσης αντλούνται και από όσους ασχολούνται με την πεζοπορία και γενικά 
τον ορεινό αθλητισμό αναδεικνύοντας παλιά μονοπάτια και διαδρομές. Σήμερα, οι χαράξεις 
αυτές, είναι για εμάς μονοπάτια στο βουνό τα οποία χρησιμοποιούμε κυρίως για λόγους 
αναψυχής. Στους προηγούμενους όμως αιώνες υπήρχε διαφοροποίηση στην χρήση αλλά και 
στην κατάστασή τους. Δεν ήταν όλοι οι δρόμοι ίδιοι, ούτε χρησιμοποιούνταν για τον ίδιο σκοπό. 
Υπήρχαν οι διαδρομές μεταξύ των χωριών του Ζαγορίου, καθώς και οι δρόμοι εισόδου στο 
Ζαγόρι που στη συνέχεια ενώνονταν με τους προηγούμενους. Για την εξυπηρέτηση των 
αγροτικών εργασιών υπήρχαν και τοπικές διαδρομές προς τα βοσκοτόπια και τους μύλους, 
κοντά στα χωριά, που δεν είχαν σχέση με το κεντρικό δίκτυο κίνησης. Υπήρχε επίσης 
διαφοροποίηση και στα μορφολογικά στοιχεία, όπως τα λιθόστρωτα μονοπάτια από τα οποία 
έχουν μείνει πολύ λίγα και εντοπίζονται σήμερα στις λεγόμενες «σκάλες» ή σποραδικά σε 
τμήματα διαδρομών. 

6.2. Οι δίοδοι επικοινωνίας με το Ζαγόρι (σχέσεις-επικοινωνία με αστικά κέντρα) 
Τα γεωγραφικά όρια της περιοχής του Ζαγορίου είναι πάρα πολύ σαφή και οριοθετημένα, 

όπως και η κίνηση από και προς αυτό, είτε γίνεται αναφορά στο παρελθόν είτε στο παρόν. Η 
περιοχή αντιμετωπίζεται ως ένα «αυτόνομο» και «κλειστό» σύνολο μιας ομάδας χωριών με ένα 
εσωτερικό οδικό δίκτυο επικοινωνίας. Εάν σταθεί κανείς μόνο στην γεωγραφική περιγραφή  
μελέτη, η αντιμετώπιση αυτή είναι ορθή. Μελετώντας, όμως, μέσα από μια ευρύτερη σκοπιά, τις 
οικονομικές, εμπορικές και κοινωνικές συνθήκες μαζί με αυτές των υποδομών, μπορούν να 
εξαχθούν πολλά συμπεράσματα τα οποία να αντικρούουν την άποψη του “απομονωμένου” 
τόπου. 

Μελετώντας τους δρομοδείκτες και τα οδοιπορικά του 19ου αι., παρατηρείται ότι στα 
περισσότερα δεν υπάρχει λεπτομερής αναφορά και σε ορισμένες περιπτώσεις καμία αναφορά, 
για τους δρόμους που οδηγούν στο Ζαγόρι ή για τους δρόμους μέσα σε αυτό. Όπως γράφει και 
η Αγγελική Κωνσταντακοπούλου στο άρθρο της σχετικά με το «Οδικό δίκτυο της Ηπείρου 
στην γεωγραφική περιγραφή του Π. Ποταγού (1886)» πολλοί συγγραφείς των οδοιπορικών 
επέλεγαν να αναφέρονται μόνο στους σπουδαιότερους εμπορικούς δρόμους αφήνοντας πολλές 
περιοχές ακάλυπτες, όπως την περίπτωση του Ζαγορίου .  6

Ακόμα και στον χάρτη από την γεωγραφία των Θεσπρωτού και Ψαλίδα παρατηρεί κανείς 
ότι δεν εμφανίζεται κανένας δρόμος μέσα ή από και προς το Ζαγόρι, [Χάρτης_6.01] διότι 
απεικονίζονται μόνο οι κεντρικοί και βασικοί εμπορικοί δρόμοι της εποχής. Να σημειωθεί ότι στα 
κείμενά τους υπάρχει αναφορά και περιγραφή του Ζαγορίου .  7

Στο απόσπασμα από τον χάρτη του K. Θεσπρωτού [Χάρτης_6.01] είναι προφανές ότι δεν 
εμφανίζεται κανένας δρόμος να εισχωρεί στο Ζαγόρι, ενώ είναι σημειωμένα τα ονόματα 
ορισμένων χωριών.  

 Κωνσταντακοπούλου, Α., «Το οδικό δίκτυο της Ηπείρου στην γεωγραφική περιγραφή του Ποταγού (1886)  6

Λειτουργίες του χώρου και εθνικά ζητήματα», στο: Ήπειρος Κοινωνία-Οικονομία 15ος-20ος αι., Πρακτικά διεθνούς 
συνεδρίου ιστορίας Γιάννινα 4-7 Σεπτεμβρίου 1985, Δήμος Ιωαννιτών, Γιάνννινα 1987, σελ. 181. 

 Θεσπρωτός, Κ. – Ψαλίδας,Α., Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου…, ό.π., σελ. 58-59. 7
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Χάρτης_6.01: Απόσπασμα του «Γενικού Χάρτη της Ηπείρου» από την Γεωγραφία των Θεσπρωτού-
Ψαλίδα, 1832(;) [πηγή:Θεσπρωτός, Κ. – Ψαλίδας,Α., Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου…. ό.π., (ένθετος)]
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Ακόμα και ένας από τους βασικότερους συγγραφείς/ερευνητές της εποχής, ο Π. 
Αραβαντινός στην τριλογία του για την περιγραφή της Ηπείρου περιγράφει 34 διαδρομές στον 
«Δρομολογικό πίνακα των κυριοτέρων της Ηπείρου οδών»  χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά 8

σε δρόμους από και προς το Ζαγόρι.  
Καθώς τα μεγάλα εμπορικά καραβάνια δεν περνούσαν μέσα από το Ζαγόρι, αναφορές για 

τους δρόμους και τις διόδους προς αυτό έχουμε μόνο σε μικρό βαθμό από λίγους ξένους 
περιηγητές και Έλληνες συγγραφείς στρατιωτικών οδοιπορικών. Συνήθως περιγράφονται 
διαδρομές στις παρυφές των ορίων του δυτικού και ανατολικού Ζαγορίου. Σε λίγες εξαιρέσεις 
αναφέρονται διαδρομές που διασχίζουν το κεντρικό ορεινό Ζαγόρι όπως στην Στρατιωτική 
Γεωγραφία του Β.Νικολαΐδη, του 1851, που περιγράφει την διαδρομή Μετσόβου - Κόνιτσας 
μέσω Ζαγορίου  και στα οδοιπορικά του Ε. Isambert (1873) που μετέφρασε ο Α. Μηλιαράκης 9

το 1878 και υπάρχει η «Οδός 17 - Εξ’ Ιωαννίνων εις Βεράτιον»  της οποίας η διαδρομή δεν 10

έχει λογική να την ακολουθήσει κάποιος εκτός εάν έχει ως σκοπό να διασχίσει το Ζαγόρι, για 
τους λόγους που εξηγεί στην αρχή της περιγραφής της .  11

«Εν τη παρούση (εννοεί την Οδό 17) η αρχαιολογία ελλείπει παντελώς, αι 
πληροφορίαι των περιηγητών είναι ατελείς ή πεπλανημέναι. Υπάρχει μόνον σπουδή 
αξία μελέτης επί των ηθών και της φυσικής και πρωτοτύπου καταστάσεως των 
τόπων, ούς διέρχεται τις· τέλος εμπνέει εις τον οδοιπόρων, τον θέλοντας να 
διέλθει αυτήν, την ελπίδα ανακαλύψεων αξίων λόγου» 

Ένα από τα συμπεράσματα που αποκομίζει κανείς διαβάζοντας το παραπάνω 
απόσπασμα είναι, ότι πρέπει ο ταξιδιώτης να είχε λόγο και σκοπό για να εισέλθει στο 
Ζαγόρι.  

Πιο λεπτομερής περιγραφή για το δίκτυο των δρόμων μέσα στο Ζαγόρι θα δοθεί στην 
συνέχεια, αφού πρώτα γίνει αναφορά στους δρόμους από τους οποίους γινόταν η πρόσβαση 
στον ορεινό και κλειστό γεωγραφικό του χώρο.  

Το Ζαγόρι μπορεί να θεωρείται ως μια γεωγραφικά απομονωμένη ορεινή περιοχή, όμως 
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε επαφή και εξάρτηση (σε πολλαπλά επίπεδα) με τα μεγάλα αστικά 
εμπορικά κέντρα της εποχής της ακμής του. Η οικονομική ζωή και οι μετακινήσεις είναι δύο 
λειτουργίες οι οποίες εξαρτώνται η μια από την άλλη.  

Οι κάτοικοι του Ζαγορίου κάθε άλλο παρά απομονωμένοι ήταν, είχαν και μεγάλη εμπορική 
κινητικότητα αλλά και μεγάλη επιρροή και εμπλοκή στην πολιτική ζωή του τόπου . Οι δίοδοι 12

επικοινωνίας όμως με πιο μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα με τα Ιωάννινα ήταν συγκεκριμένες 

 Αραβαντινός, Π., Περιγραφή της Ηπείρου εις μέρη 3 (1864-66), μέρος Α’,Εισαγωγή Κ.Θ.Δημαρά, επιμ. εκδ. 8

Ε.Ι.Νικολαϊδου, εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1984. σελ. 67 - 70. 
 Νικολαΐδης, Β., Στρατιωτική Γεωγραφία… ό.π., σελ. 373. 9

 Μηλιαράκης, Α. Οδοιπορικά Μακεδονίας Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά τον Émile Isambert, Εν Αθήναις, 1878. σελ. 10

255. 
 Σημειώνεται, ώστε να είναι κατανοητό το σχόλιο του Μηλιαράκη, ότι πριν την «Οδό 17 Ιωαννίνων - Μπερατιού» οι 11

οδοί 15 και 16 που έχουν προηγηθεί περιγραφούν αντίστοιχα τις διαδρομές Ιωαννίνων - Μπερατιού και Μπερατιού 
- Ιωαννίνων ακολουθώντας διαφορετικές πορείες με ξεχωριστά σημεία ενδιαφέροντος η καθεμιά. 

 Υπήρχαν ισχυροί Ζαγορισιοι έμποροι που είχαν δημιουργήσει περιουσία στην Κωνσταντινούπολη και ασκούσαν 12

επιρροή στην πολιτική ζωή αλλά και στα Ιωάννινα οι προεστοί του Ζαγορίου είχαν καλές σχέσεις με τον Αλή Πασά 
και ιδίως ο Αλέξης Νούτσος [πηγές: Δαλκαβούκης, Β., Μετοικεσίες…., σελ. 22 και Λαμπριδης, Ι., Η.Μ. τ.9, μέρος Β’, 
σελ. 16]
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και σαφείς, όπως και το γεγονός ότι ήταν αδύνατη η διέλευση αμαξών  άρα και η κυκλοφορία 13

τους μέσα στον γεωγραφικό χώρο του Ζαγορίου.  
Η βασικότερη σύνδεση του Ζαγορίου ήταν με την πόλη των Ιωαννίνων, διότι οι 

μεγαλέμποροι διατηρούσαν εκεί εμπορικούς οίκους ή διακινούσαν μέσω της πόλης τα  
εμπορεύματά τους για τους οίκους τους στο εξωτερικό . Υπήρχαν βέβαια και οι συνδέσεις με 14

άλλες κοντινές πόλεις όπως το Μέτσοβο, τα Γρεβενά και η Κόνιτσα, αλλά η ζωτικής σημασίας 
επικοινωνία ήταν με την αγορά και το παζάρι των Ιωαννίνων. Οπότε είναι λογικό οι περισσότεροι 
δρόμοι να κατευθύνονται προς τα Ιωάννινα έχοντάς τα ως προορισμό ή σημείο εκκίνησης-
συνάντησης των μεγάλων καραβανιών για τα χερσαία ταξίδια προς εξωτερικό ή τα λιμάνια στα 
παράλια της Ηπείρου.  

Για να υπάρξει μια πρώτη γενική εικόνα των όσων θα περιγραφούν ειδικότερα στη 
συνέχεια, παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη [Χάρτης_6.02] το σύνολο του γεωγραφικού 
χώρου και υποδεικνύονται με τα βέλη οι περιοχές από τις οποίες γινόταν η πρόσβαση στο Ζαγόρι 
πριν χαραχτούν οι δρόμοι του 20ου αι. για τα αυτοκίνητα, οι οποίες βέβαια στις περισσότερες 
των περιπτώσεων ταυτίζονται.  

Στον χάρτη έχουν σημειωθεί οι βασικές και οι δευτερεύουσες προσβάσεις, οι οποίες και θα 
αναλυθούν στην συνέχεια.  

[σημ. Σε όλο το τρέχον κεφάλαιο θα διατηρηθούν οι ίδιοι συμβολισμοί και χρώματα για κάθε 
γεωγραφική περιοχή όπως στον παραπάνω χάρτη 6.02] 

Όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο τα χωριά του Ζαγορίου χωρίζονται σε 
τρεις γεωγραφικές ενότητες, το Ανατολικό [Α] [μπλέ περιοχή στον Χάρτη_6.02], το Κεντρικό [Κ]
[πράσινη περιοχή στον Χάρτη_6.02] και το Δυτικό Ζαγόρι [Δ] [κίτρινη περιοχή στον Χάρτη_6.02] και 
κάθε μια από αυτές είχε πρόσβαση μέσω συγκεκριμένων οδών και περασμάτων, στους 
κεντρικούς οδικούς άξονες που οδηγούσαν στα Ιωάννινα ή σε άλλα αστικά κέντρα. Εκτός του 
παραπάνω γενικού διαχωρισμού, ο Β.Χρηστίδης στο βιβλίο του για την Αρχιτεκτονική του Κ. 
Ζαγορίου, περιγράφει και μια άλλη υπο-ομαδοποίηση, κυρίως για τα χωριά του Κεντρικού και του 
Ανατολικού, που σχετίζεται με τον τρόπο που έχουν προσπέλαση από και προς τα Ιωάννινα .  15

[υπενθυμίζεται ότι στην τρέχουσα ενότητα οι περιγραφές των δρόμων και ο αριθμός, καθώς και οι 
ονομασίες των χωριών, αφορούν στα δεδομένα της κατάστασης του 19ου αιώνα.] 

 Όπως θα δούμε στη συνέχεια το γεωγραφικό ανάγλυφο του χώρου ήταν απαγορευτικό κατά το μεγαλύτερο μέρος 13

του, για την κυκλοφορία και την είσοδο αμαξών σε αυτόν. 
 Παπαγεωργίου, Γ. «Οικονομικοί…» ό.π., σελ. 90. 14

 Χρηστίδης, Β.Δ., Η Αρχιτεκτονική του Κεντρικού Ζαγορίου: Το παράδειγμα του Κουκουλίου, τομ Α’, εκδ. Ριζαρείου 15

Ιδρύματος, Αθήνα 2004., σελ. 28.  
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6.2.1 Δυτικό Ζαγόρι [Δ] - (Παπιγκινό/Παπιγκιώτικο) 
Η περιοχή του Δυτικού Ζαγορίου περιλάμβανε 12 χωριά από τα 46 του συνόλου . Είναι το 16

τμήμα του Ζαγορίου που ήταν πιο απομονωμένο από τα υπόλοιπα χωριά, όπως έχει αναφερθεί 
στο κεφάλαιο για την ιστορική εξέλιξη των οικισμών, και οφείλεται κατά κύριο λόγο στους 
ορεινούς όγκους που παρεμβάλλονται και την απόσταση από τα υπόλοιπα. Επίσης ορισμένα από 
τα χωριά του Δυτικού Ζαγορίου είχαν μεγαλύτερη επαφή και επικοινωνία με την Κόνιτσα σε 
σχέση με τα Ιωάννινα, για τους ίδιους λόγους.  

Η πρόσβαση στα χωριά του Δ.Ζαγορίου [Δ1] [Χάρτες_6.02 και 6.03], για τον οδοιπόρο που 
κατευθυνόταν από Βορρά προς Νότο, δηλαδή από το δρόμο του Τεπελενίου ή από τα 
Κονιτσοχώρια προς τα Ζαγοροχώρια, ήταν μέσω της κοιλάδας του Βοϊδομάτη, μετά το σημερινό 
χωριό της Καλλιθέας μέσω της θέσης «Κλειδί» περνώντας από το πέτρινο γεφύρι της 

 Τα 4 από τα 12 δεν ανήκουν σήμερα στο Ζαγόρι. Βρίσκονται δυτικά του δρόμου Καλπακίου - Κόνιτσας όπως 16

φαίνονται στον χάρτη Κα πρόκειται για τα Αλητότ-Τσεφλικ [σημ.Γεροπλάτανος], Μαυροβούνι, και Άνω και Κάτω 
Ραβένια. 

Χάρτης_6.02: Γενικός Χάρτης περιοχής Ζαγορίου με τις προσβάσεις/περάσματα [Υποβ. ΓΥΣ 1:250.000]
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«Κλειδωνιάς», ή «Λιατονιάβιστας», ή «Κλιδονιάβιστας»  ή «Βοϊδομάτη»  του 1853  17 18 19

[Χάρτης_6.03]. 
Το γεφύρι αυτό συναντάται στα κείμενα με πολλές διαφορετικές ονομασίες οι οποίες 

προέρχονται από το κοντινό χωριό της σχεδόν εγκαταλελειμμένης σήμερα Άνω ή Παλιάς 
Κλειδωνιάς, η οποία λεγόταν Λιτονιάβιστα  και την συνέδεε με τα χωριά της δυτικής όχθης του 20

ποταμού Βοϊδομάτη, με πλησιέστερο τον Αγιο Μηνά και την Αρτσίστα (σημ. Αρίστη). 
Η δίοδος [Δ1] εκτός των τοπικών συνδέσεων και την εξυπηρέτηση των χωριών του Δυτικού 

Ζαγορίου, χρησιμοποιόταν και από την διαδρομή Μετσόβου - Κόνιτσας μέσω Ζαγορίου, στην 
οποία θα γίνει αναφορά στην ενότητα για το εσωτερικό δίκτυο διαδρομών.  

Η δίοδος [Δ2] εξυπηρετούσε ταξιδιώτες με κατεύθυνση από τα Ιωάννινα προς την Κόνιτσα 
εάν είχαν προορισμό την Αρτσίστα ή τον Αγ. Μηνά ώστε να αποφύγουν και την ανάβαση στο 
Μιτσικέλι. Εάν ο προορισμός τους ήταν τα Άνω ή Κάτω Σουδενά θα ήταν πιο λογικό να τα 
προσεγγίσουν από την είσοδο του κεντρικού Ζαγορίου [Κ1]. 

6.2.2 Κεντρικό Ζαγόρι [Κ] - (Βοϊνίκο) 
Το Κεντρικό Ζαγόρι περιλάμβανε τα 22 από τα 46 χωριά και καταλάμβανε την μεγαλύτερη 

έκταση μεταξύ των ορεινών όγκων, της Τύμφης και του Μιτσικελίου. Ανάλογα με το χωριό του 
προορισμού υπήρχαν και τα αντίστοιχα περάσματα στο βουνό. Μία από τις δύο βασικές 
προσβάσεις ήταν μέσω της οδού με την ονομασία «Ροντοβάνι, Ραντοβάνι, Ροβοβάνι ή 
Ραδοβάν» στην θέση «Βρύση του Πασά» [Κ1 στον χάρτη 6.03], όπου υπήρχε το χάνι της 21

Δοβράς και, σε μικρή απόσταση, μία από τις εξοχικές επαύλεις του Αλή Πασά . Η θέση της 22

βρύσης και του χανιού  βρισκόταν πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα Ιωαννίνων - Καλπακίου λίγα 23

χιλιόμετρα μετά το σημερινό χωριό Μεταμόρφωση, όπου ξεκινά και ο σύγχρονος δρόμος την 
ανάβαση προς τα χωριά του Κεντρικού Ζαγορίου. Από την διάβαση αυτή, το πρώτο χωριό που 
συναντούσαν ήταν η Δοβρά (σημ. Ασπράγγελοι) που βρίσκεται σε τοποθεσία η οποία έχει την 
δυνατότητα πρόσβασης σε αρκετά χωριά , όχι μόνο του Κεντρικού αλλά και του Ανατολικού 24

Ζαγορίου .  25

Ο Μ. Χρυσοχόου στους χάρτες του την σημειώνει «Ραδοβάν» [Χάρτης_6.03], ενώ το μόνο 
στρατιωτικό οδοιπορικό που αναφέρει τις προσβάσεις στο Ζαγόρι, χωρίς να τις ακολουθεί, είναι 
του Ι.Κοκίδη στο οποίο την περιγράφει ως «…οδός προς το χωρίον Δοβρά της Ζαγοράς, 
άγουσα, ορεινή και ανωφερής καλούμενη Ροβοβάνι» . 26

 Ο Π.Αραβαντινός [ Χ.Η., τομ.2, σελ. 84] και ο Β.Νικολαΐδης [ό.π., σελ. 377] την αναφέρουν και ως Κλειδονιάουστα.17

 Ζιώγας, Β, Θ., Τα θολογυριστά πετρογέφυρα της Επαρχίας Κόνιτσας [όσα υπάρχουν και αυτά που μνημονεύονται], 18

εκτυπώσεις Κάπα Θεσσαλονίκη, Αθήνα 2017. σελ. 129. 
  Υπήρχε στη θέση αυτή παλιότερα άλλο γεφύρι το οποίο κατέρρευσε. Θα υπάρξει σχετική αναφορά με το ιστορικό 19

του, παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο στην ενότητα σχετικά με τις χρήσεις και θέσεις των γεφυριών στο οδικό 
δίκτυο. 

 Η σημερινή Άνω ή Παλιά Κλειδωνιά λεγόταν Λιτονιάβιστα μέχρι την αλλαγή του ονόματος με ΦΕΚ το 1954.  20

[πηγή:«Πανδέκτης: Litoniavista -- Kleidonia», http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/172012.]
 Όπως και πολλά άλλα τοπωνύμια υπάρχει ποικιλία στον τρόπο γραφής. Επικρατέστερες είναι οι δύο πρώτες.21

 Μακρής, Γ., - Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 22022

 Σήμερα στο ίδιο σημείο υπάρχει ταβέρνα που λέγεται «Η Βρύση του Πασά»23

 Τα χωριά που εξυπηρετούσε καλύτερα η διάβαση αυτή είναι όσα βρίσκονται ΒΑ της Δοβράς.24

 Τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου Άνω, Κάτω Σουδενά και Τσερβάρι μέσω αυτού του δρόμου επικοινωνούσαν με 25

τα Ιωάννινα. Αυτόν το δρόμο επέλεξε και ο Pouqueville για να πάει στην Κόνιτσα [Μακρής, Γ., - Παπαγεωργίου, Σ., 
ό.π., χάρτης οδού 5-6]

 Κοκίδης, Ι., Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας, Εν Αθήναις, 1880, σελ. 5526

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/172012
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Από την είσοδο αυτή στο Ζαγόρι [Κ1] περνάει και ο δρόμος προς την Κόνιτσα στους 
χάρτες των Barbie du Bocage του 1820  και του H.Kiepert του 1880 . 27 28

Από την διάβαση αυτή επέστρεψε από την Κόνιτσα στα Ιωάννινα, τον Ιούνιο του 1809 και ο 
W.M.Leake , ενώ την αναφέρει και ο F. Pouqueville, καθώς πορεύεται από τα Ιωάννινα:  29

 Barbié Du Bocage, J., D., ‘Ianina et Ses Environs (Dans Un Rayon de Six Lieues), Gallica, 1820. https://gallica.bnf.fr/27

ark:/12148/btv1b84925798.
 Kiepert, H ‘Carte de l’Epire et de La Thessalie (Nouvelle Édition Corrigée En 1880) / Dressée Par H. Kiepert, 1871’. 28

Gallica, 1880. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531003336.
 Ήταν προφανώς κάποιο από τα αναγνωριστικά ταξίδια του Leake, διότι ξεκίνησε στις 4 Ιουνίου 1809 από τα 29

Ιωάννινα με προορισμό την Κόνιτσα, μέσω Ζίτσας και Δελβινακίου και επέστρεψε από την Κόνιτσα στα Ιωάννινα 
στις 11 Ιουνίου 1809,  μέσω της γέφυρας της Κλειδωνιάς, την Αρτσίστα, τα Σουδενά και την Δοβρά από την οποία 
κατέβηκε μέσω της οδού αυτής στην Λαψίστα για να καταλήξει στα Ιωάννινα. [Leake, W.M., Travels in Northern 
Greece, Vol. IV, ch XXXVI, 1835, σελ. 127.]

Χάρτης 6.03: Οι προσβάσεις στο Δυτικό και Κεντρικό Ζαγόρι
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«Εδώ ανοίγεται το μονοπάτι που οδηγεί στην επαρχία του Ζαγορίου, μέσω 
Ντοβράς, πρώτου χωριού της αρχαίας Περραιβίας.»  30

Η δεύτερη βασική δίοδος [Κ2] [Χάρτης 6.03] εξυπηρετούσε καλύτερα τα χωριά της 
βορειοανατολικής πλευράς του Μιτσικελίου και όσα βρίσκονταν νοτιότερα και γειτνίαζαν με αυτά 
του ανατολικού Ζαγορίου. Η διάβαση αυτή λεγόταν «Καγκέλια»  ξεκινούσε από το Λυκόστομο 31

μετά την διάβαση της ομώνυμης γέφυρας όπου υπήρχε και το χάνι του Νούτσου ή 
Λυκοστόμου  και ανέβαινε απότομα το Μιτσικέλι για να καταλήξει στο χωριό Τσοντήλα (σημ. 32

Δίκορφο). Οι ξένοι περιηγητές δεν φαίνεται να ασχολήθηκαν με αυτήν την διάβαση, καθώς ήταν 
πολύ πιο απότομη και δύσκολη στην ανάβαση. Ο Ι. Κοκίδης όμως στην περιγραφή του κεντρικού 
δρόμου από τα Ιωάννινα στο Καλπάκι, αναφέρεται στην γέφυρα και στο χάνι του Λυκοστόμου και 
γράφει για την οδό: «Από του χανίου διακλαδούται ανατολικώτερων η ορεινή και 
απότομος οδός του Μιτσικελίου ή προς το χωρίον Τσουδίλα του Ζαγορίου 
άγουσα» . 33

Υπήρχαν και πολλά δευτερεύοντα μονοπάτια που ανέβαιναν στο Μιτσικέλι και 
εξυπηρετούσαν χωριά στην ΒΑ πλευρά του.  

Μια άλλη πληροφορία που ενισχύει το γεγονός ότι οι διαβάσεις [Κ1] Ραντοβάνι και [Κ2 ] 
Καγκέλια ήταν οι βασικοί δρόμοι επικοινωνίας με το Κεντρικό Ζαγόρι και τμήματος του Δυτικού, 
είναι το γεγονός ότι ήταν λιθόστρωτοι. Από πότε ήταν λιθοστρωμένες οι διαβάσεις αυτές δεν το 
γνωρίζουμε. Με τα πολύτιμα όμως στοιχεία που μας δίνει ο Λαμπρίδης καταγράφοντας τα 
αγαθοεργήματα στην Ήπειρο, γνωρίζουμε πότε επισκευάστηκαν, γεγονός που αποδεικνύει την 
συχνή χρήση και την ανάγκη διατήρησής τους σε καλή κατάσταση και το προφανές βέβαια, ότι 
προϋπήρχαν της ημερομηνίας επισκευής. Παρατίθεται το απόσπασμα για τους συγκεκριμένους 
δρόμους που αναφέρει ο Ι.Λαμπρίδης ότι υπάγονται στα Γενικά Αγαθοεργήματα του Τμήματος 
Ζαγορίου: 

«Εις ταύτα υπάγονται, 
α)… 
β) Τέσσαρες οδοί· 1) Η άνωθεν του Λυκοστόμου επί του όρους Μιτσικελίου, 

Καγκέλια  καλουμένη και άγουσα εις τα κεντρικά χωρ. του Ζαγορίου. Ταύτην επισκεύασε 
(1865) διά 10.000 γρ.  η αξιότιμος χήρα κ. Αγγελική Α. Παπάζογλου. 2) Η εις τα δυτικά χώρ. 
του Ζαγορίου άγουσα και διά του Μιτσικελίου ωσαύτως διήκουσα κατά την θέσιν 
«Ραντοβάνι».  Και ταύτην επιδιώρθωσεν (1872) η αυτή Κυρία Αγγελική διά 5.300 γρ. 3)…»  34

Στο απόσπασμα από τον χάρτη του Χρυσοχόου του 1881 [Χάρτης_6.03], για ευκολία στον 
εντοπισμό των θέσεων, έχουν σημειωθεί οι δύο αυτές διαβάσεις και θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
στην μέχρι τώρα χαρτογραφική έρευνα, είναι η πρώτη φορά που τις βλέπουμε σημειωμένες με 
τις ονομασίες τους σε χάρτη.  

 Pouqueville, F.-C.-G.-L., Ταξίδι στην Ελλάδα. Τα Ηπειρωτικά, μτφρ. Κ.Π.Βλάχος, τόμ. Ι, εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών 30

Μελετών, Ιωάννινα 1994. σελ. 114. 
 H ονομασία αυτή αναφέρεται από τον Λαμπρίδη (1880), τον Χρηστίδη (2004) και είναι σημειωμένη στον χάρτη του 31

Χρυσοχόου [Εικ.6.05]
 Ο Leake το σημειώνει ως χάνι του Κυρ Αλέξη διότι εξηγεί ότι κατασκευάστηκε με δαπάνη του Ζαγορίσιου Αλέξη 32

Νούτσου, χωρίς να αναφέρεται στο δρόμο που οδηγεί στο Ζαγόρι.  [Leake, ό.π.,] . Ο Κοκίδης το ονομάζει χάνι του 
Λυκοστόμου και σημειώνει ότι έχει πηγάδι με πόσιμο νερό. [Κοκίδης, ό.π., σελ. 54].

 Κοκιδης, Ι., ό.π., σελ. 54. 33

 Λαμπρίδης, Ι. ,  Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων, Μέρος δεύτερον, 1880. σελ. 79. 34
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6.2.3. Ανατολικό Ζαγόρι [Α] - (Βλαχοζάγορο) 
Το Ανατολικό Ζαγόρι κατά τον 19ο αιώνα, συμπεριλάμβανε και αυτό 12 από τα 46 χωριά , 35

όπως και το Δυτικό. Ανατολικά υπάρχει σαφής οριοθέτηση με ελάχιστα περάσματα λόγω του 
ποταμού Αώου και των υψηλών ορεινών όγκων, ενώ στην νότια πλευρά οριοθετείται, κατά 
προσέγγιση, από τον δρόμο Ιωαννίνων - Μετσόβου και τον ποταμό Μετσοβίτικο που είναι 
παραπόταμος του Αράχθου, αφήνοντας μια αρκετά μεγάλη ζώνη με άλλα χωριά ανάμεσά τους 
(αυτά είναι τα χωριά που προστέθηκαν στην γεωγραφική ενότητα του Ζαγορίου τον 20ο αιώνα).  

Οι προσβάσεις μέσω [Α4] Δρίσκου, [Α1] Μπαλντούμας και [Α2] Πολιτσιές  μπορούν να 36

χαρακτηριστούν ως οι βασικότερες για το Ανατολικό Ζαγόρι ενώ τις συναντάμε στα περισσότερα 
κείμενα των περιηγητών και στους δρομοδείκτες της εποχής. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι ο αυχένας του Δρίσκου και η κοιλάδα της Μπαλντούμας δεν ήταν περάσματα 
μόνο για το Ζαγόρι αλλά και του ευρύτερου οδικού δικτύου. Για παράδειγμα, σε μια διαδρομή 
υπό κανονικές συνθήκες, από το Μέτσοβο στα Ιωάννινα, ο οδοιπόρος θα κατέληγε από το 
Μέτσοβο στην Μπαλντούμα και στη συνέχεια θα πέρναγε από τον Δρίσκο για να φτάσει στα 
Ιωάννινα. Ο οδοιπόρος που θα ερχόταν από τα χωριά του Α. Ζαγορίου για να πάει στα Ιωάννινα 
θα κατευθυνόταν από το γεφύρι του Καμπέρ Αγά κατευθείαν στον Δρίσκο χωρίς να περάσει 
από την Μπαλντούμα [Χάρτης_6.04]. 

Ο βασικός λόγος που η θέση «Μπαλντούμα» [Α1] εξυπηρετούσε την είσοδο στο Ζαγόρι 
είναι, ότι λόγω των ποταμών υπήρχε μια ομαλοποίηση των εδαφών, ένα άνοιγμα μέσα στους 
απότομους ορεινούς όγκους. 

Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή στην οποία ενώνονται ο Ζαγορίτικος και ο Βάρδας, τα 
δυο ποτάμια που πηγάζουν από τα βουνά του Ζαγορίου, σχηματίζοντας τον Διπόταμο ή αλλιώς 
ποταμό Μπαλντούμας , στον οποίο νοτιότερα χύνεται ο Μετσοβίτικος που έρχεται από τα 37

βουνά του Μετσόβου και στη συνέχεια σχηματίζεται ο Άραχθος. Αρκετοί συγγραφείς ονομάζουν 
όλη την περιοχή Διπόταμο [Χάρτης_6.04]. 

Αρκετές κατατοπιστικές περιγραφές για την είσοδο στο Ανατολικό Ζαγόρι από τα 
περάσματα [Α4] και [Α1] [Χάρτης_6.04] δίνει ο Ι.Κοκίδης στα στρατιωτικά οδοιπορικά Ηπείρου και 
Θεσσαλίας, περιγράφοντας την διαδρομή Ιωαννίνων - Μετσόβου αλλά και Ιωαννίνων - 
Δρεστενίκου (σημ Τρίστενο), για την οποία δίνει και δύο εναλλακτικές στην περίπτωση που έχει 
πολλά χιόνια τον χειμώνα. Ένα δείγμα για την περιγραφή τη διαδρομής από τα Ιωάννινα προς το 
Μέτσοβο είναι το παρακάτω: 

«…η οδός κατερχόμενη επί 1/2 έτι ώραν, λήγει εις το χάνι του Βαλδούμα απέχοντας 
του χανίου της Λεύκας 3 περίπου ώρας, (εντεύθεν διακλαδούται προς βορρά η οδός 
του Ζαγορίου)…»  38

 Το Ανατολικό Ζαγόρι είναι το τμήμα του που έχει τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στον αριθμό των χωριών του σε 35

σχέση με σήμερα. Δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον το χωριό Λιγκιάδες και έχουν έχουν προστεθεί 6 χωριά που 
βρίσκονται στην ΒΑ πλευρά. 

 Από το 1981 στην περιοχή του οροπεδίου Πολιτσιές κατασκευάστηκε η Τεχνητή Λίμνη των πηγών του Αώου. Στη 36

θέση Πέντε Αλώνια βρίσκεται σήμερα το φράγμα του Υδροηλεκτρικού Σταθμού [πηγή: Παπαβρανούσης, Σ.., ό.π., 
σελ. 169]

 Το τμήμα του ποταμού που στον χάρτη 6.08 ονομάζεται Διπόταμο, συναντάται και με την ονομασία ποτάμι 37

Μπαλντούμας [πηγή: Μακρής - Παπαγεωργίου ό.π., σελ. 112]
 Κοκίδης, Ι., ό.π., 1880. σελ. 25. 38



κεφάλαιο 06_ οδικές προσβάσεις στο Ζαγόρι 179

Στο ίδιο κείμενο μας πληροφορεί ότι οι γέφυρες του Διποτάμου ή Καμπέρ Αγά και της 
Κυράς ή Βαλδούμας είναι πεσμένες.   39

Η [Α2] έκτος της εισόδου για τα χωριά του Α.Ζαγορίου, εξυπηρετούσε επίσης και τους 
ταξιδιώτες από το Μέτσοβο και την Θεσσαλία με προορισμό την Κόνιτσα, οι οποίοι είχαν την 
επιλογή να ακολουθήσουν τον πιο σύντομο αλλά δυσκολότερο δρόμο μέσω Ζαγορίου ή να 
διανύσουν μεγαλύτερη απόσταση με ευκολότερη διαδρομή, ακολουθώντας τα ποτάμια και τις 
πεδιάδες περνώντας από τα Ιωάννινα για να φτάσουν στην Κόνιτσα. 

Η διαδρομή Μέτσοβο-Κόνιτσα μέσω Ζαγορίου από την διάβαση [Α2] περιγράφεται με 
πολύ μεγάλη λεπτομέρεια στην Στρατιωτική Γεωγραφία του Β.Νικολαΐδη [1851], δίνοντας 

 Αναφέρεται στην παλιά γέφυρα που έχει πέσει, η γέφυρα του Καμπέρ Αγά που υπάρχει σήμερα είναι λίγο βοριότερα 39

στο π.Ζαγοριτικο, (Θα υπάρξει πιο αναλυτική αναφορά για τα συγκεκριμένα γεφύρια στην συνέχεια του κεφαλαίου 
στην ενότητα για τις θέσεις και χρήσεις των γεφυρών.)

Χάρτης 6.04: Οι προσβάσεις στο Ανατολικό Ζαγόρι
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πολύτιμες πληροφορίες για το τι υπήρχε πάνω στην διαδρομή (λιθόστρωτα, γεφύρια, χάνια, 
φυλάκια κλπ), καθώς και τις δυσκολίες που συναντούσε κανείς λόγω της γεωμορφολογίας.   

Ο δρόμος οδηγεί στο Ζαγόρι από το οροπέδιο Πολιτσιές [Α2] βόρεια του Μετσόβου και 
εξέρχεται από την θέση Κλειδί [Δ1] για να καταλήξει στην Κόνιτσα [Χάρτης_6.02]. [Η διαδρομή θα 
αναλυθεί στην παράγραφο την σχετική με το εσωτερικό δίκτυο των διαδρομών στο Ζαγόρι.] 

Η περιγραφή του Νικολαΐδη είναι εκτενής. Για την κατανόηση του βαθμού ανάλυσης που 
έχει, ενδεικτικά παρατίθεται η αρχή της περιγραφής της διαδρομής με τίτλο «Οδός από 
Μετζόβου και διά Ζαγορίου εις Κόνιτζαν : Η οδός εξερχομένη εκ Μετζόβου, διευθύνεται 
προς άρκτον παρακολουθούσα τα ΑΜ υπωρείας του όρους εφ’ ου κείται το Μέτζοβον | επί 
παλαιού  λιθοστρώματος  και εις 3/4ωρ. διά ανωφόρου μέρους φθάνει εις μιαν πηγή 
εξαιρετικού ύδατος 50 θερμοκρασίας. Εις 1ωρ φθάνει εις τι κυκλικόν οροπέδιον Τσαΐρι 
λεγόμενον Πολιτζά  1500μ διαμέτρου…»  40

Από το παραπάνω και μόνο, μικρό απόσπασμα υπάρχει η πληροφορία για το παλιό 
λιθόστρωτο  στην διαδρομή, τις κλίσεις του εδάφους ακόμα και την θερμοκρασία του νερού 41

της πηγής.  
Η διάβαση [Α2] απαντάται και σε άλλα οδοιπορικά του 19ου αι. ως είσοδος στο Ζαγόρι, 

όπως στο Οδοιπορικό της Ηπείρου του Ν. Σχινά  και τους Στρατιωτικούς Οδοιπορικούς πίνακες 42

του 1878 .  43

Επίσης σημαντική και με εμπορικό χαρακτήρα δίοδος του Αν.Ζαγορίου από και προς τα 
Γρεβενά και την Δ. Μακεδονία ήταν και η [Α3] από το χωρίο της Βωβούσας [Χάρτης_6.04] από το 
ομώνυμο γεφύρι που περνούσε τον ποταμό Αώο. [Όλη η διαδρομή μέχρι τα Ιωάννινα θα 
περιγραφεί στη συνέχεια.] Ήταν κατά τους προηγούμενους αιώνες η σύνδεση του Ανατολικού 
Ζαγορίου και των Ιωαννίνων με τα Γρεβενά και στη συνέχεια με την Δυτική Μακεδονία , από 44

την οποία ερχόντουσαν τα σιτηρά (της Μακεδονίας) και εξαγόταν η οικοδομική ξυλεία από τα 
βουνά της Πίνδου του Α. Ζαγορίου . Ήταν μουλαρόδρομος με μεγάλη κίνηση καραβανιών τους 45

θερινούς μήνες ο οποίος κατέληγε στα Ιωάννινα (το χειμώνα λόγω υψομέτρου και της ποσότητας 
του χιονιού η διάβαση [Α3] ήταν συχνά απαγορευτική για τα καραβάνια)  46

Η παραπάνω δίοδος μέσω του χωριού της Βωβούσας βρίσκεται πολύ κοντά στα 
βορειοδυτικά μιας άλλης πολύ σημαντικής σύνδεσης, αυτής των Ιωαννίνων και Μετσόβου με τα 
Γρεβενά και μπορεί να υπάρξει κάποια σύγχυση διαβάζοντας τις περιγραφές λόγω της 
εγγύτητάς τους. Το ένα σκέλος αυτής της οδού ερχόταν από τα Ιωάννινα και το άλλο από το 
Μέτσοβο και περνούσε από τον αυχένα του Μαυροβουνίου  όπου υπήρχε δερβένι και το χάνι 47

 Νικολαΐδης, Β., Στρατιωτική Γεωγραφία….. ό.π., σελ. 373.40

 Ήταν ήδη παλιό το 1851 που έγραψε την Γεωγραφία ο Νικολαΐδης 41

 Σχινάς, Ν.,Θ., Οδοιπορικόν Ηπείρου, Οδοιπορικόν Μεσημβρινής Ηπείρου Τεύχος Πρώτον, Τύποις Υπουργείου 42

Στρατιωτικών, Εν Αθήναις 1897. σελ. 85
 Πίνακες Οδοιπορικοί, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, Συνταχθέντες εκ διαφόρων πηγών, υπό Στρατιωτικού, 43

Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1878. πίναξ 22, σελ. 46
 Ήταν η λεγόμενη Βασιλική Οδός ή Στράτα, στην οποία θα γίνει αναφορά στη συνέχεια του κεφαλαίου. 44

 Παπαβρανούσης, Στ., «Οι συγκοινωνίες οι δρόμοι και τα γεφύρια στο Ζαγόρι άλλοτε και τώρα», Πρακτικά Δεύτερου 45

Συμποσίου Λόγου ….1988, σελ. 172 και Τσότσος, Γ.,«Ορεινοί δρόμοι στη Βόρεια Πίνδο κατά τον 18ο και 19ο 
αιώνα» στο: Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής… 1997, σελ. 182. 

 Παπαβρανούσης, Στ., ό.π., σελ. 173. 46

 Είναι ο σημερινός δρόμος Μετσόβου -Μηλιάς - Κρανιάς που περνάει ανατολικά της Τ.Λ. των πηγών του Αώου. 47
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Τζαν Κουρταρά . Μεγεθύνοντας όμως και εστιάζοντας την περιοχή στον χάρτη «Τα Ιωάννινα 48

και το οροπέδιο του Λάκμου <Πολιτσιές> επί του Πίνδου» του 1909 του Μ.Χρυσοχόου , 49

γίνεται ξεκάθαρη η διαφοροποίηση της κόκκινης οδού μέσω Ζαγορίου και της κίτρινης που 
βρίσκεται εκτός των γεωγραφικών του ορίων. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια πολύ 
σύντομη αναφορά στον δρόμο αυτό που αποτελεί τμήμα της διαδρομής Ιωαννίνων - Γρεβενών - 
Θεσσαλονίκης, λόγω της εγγύτητάς του στο Ζαγόρι αλλά και της ιστορικής του σημασίας, 
παρόλο που δεν εμπίπτει στα γεωγραφικά όρια της περιοχής που μελετάται.  

Την οδό αυτή την αναφέρει ο Σπ. Αραβαντινός στα τεχνικά έργα του Αλή Πασά, 
περιγράφοντας την διαδρομή της από τα Ιωάννινα μέσω Δρίσκου, Μπαλντούμας, Τριών Χανίων, 
Πολιτσιές, Μηλιά, Γρεβενά έως Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι στις Πολιτσιές υπήρχε 
Ρωμαϊκός σταθμός και ότι ο δρόμος ήταν Στρατιωτική Ρωμαϊκή οδός την οποία επισκεύασε και 
συνέδεσε με γέφυρες ό Αλής και έκτοτε ονομάζεται η Οδός του Αλή Πασά . 50

Ήταν μια από τις σημαντικές εμπορικές αρτηρίες της Ηπείρου του 19ου αιώνα αλλά 
χρησίμευε και για τις πολεμικές μετακινήσεις κατά τους αρχαίους ρωμαϊκούς χρόνου. Σύμφωνα 
με τον Στράβωνα ήταν δρόμος που ένωνε την Ήπειρο με την αρχαία Εγνατία και προϋπήρχε της 
εποχής του Μ.Αλέξανδρου . 51

 Γράφει χαρακτηριστικά για το χάνι αυτό ο Ζώτος ο Μολοσσός: «Χάνι Τζαν Κουρταρά = σωτηρία ψυχής· ο Ξενών 48

ωνομάσθη ούτω, από την όντως ψυχική σωτηρίαν, ην δίδει τοις οδοιπόροις εν καιρώ χειμώνος, ότε χάνονται 
την οδόν από την χιόνα, φωνάζουν δυνατά διά να εύγουν από το Χάνι να τους οδηγήσουν» [πηγή: Ζώτος, Β.Δ., 
Δρομολόγιον…τομ.Δ’, τχ. Α’, 1878. σελ. 49]

 Ο χάρτης βρίσκεται ένθετος στην πραγματεία του Μ.Χρυσοχόου για την καταγωγή των  Βλάχων της Πίνδου [πηγή: 49

Χρυσοχόου, Μ., «Βλάχοι και Κουτσόβλαχοι ήτοι Πραγματεία περί της Καταγωγής και Προελέυσεως αυτών μετά δύο 
γεωγραφικών Πινάκων», Εν Αθήναις 1909.]

 Αραβαντινός, Σπ., ό.π., 1895., σελ. 345. 50

 Αραβαντινός, Π., ό.π., Περιγραφή της Ηπείρου……, μέρος Α’, 1866, εκδ, 1984,σελ. 64 και Μακρής,Γ.,- 51

Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 182





Κεφάλαιο 7 - Το οδικό δίκτυο στο Ζαγόρι [18ος-19ος αι.] 

7.1. Το δίκτυο των δρόμων στο Ζαγόρι 
Μετά την αναφορά στις περιοχές που λειτουργούσαν ως διαβάσεις ή περάσματα στον 

ορεινό χώρο του Ζαγορίου, θα γίνει η ανάλυση και παρουσίαση του δικτύου των διαδρομών μέσα 
σε αυτό, προσπαθώντας να γίνει κατηγοριοποίηση των δρόμων ανάλογα με τις ανάγκες που 
εξυπηρετούσαν.  

Μελετώντας, τα ιστορικά κείμενα, τους δρομοδείκτες, τα οδοιπορικά και τους χάρτες της 
εποχής, καθώς βέβαια και τα κείμενα των σύγχρονων μελετητών, ακολουθήθηκε η εξής βασική 
κατηγοριοποίηση: 

1. Δρόμοι που διασχίζουν το Ζαγόρι [διαμπερείς μεγάλες εμπορικές αρτηρίες] 
2. Δρόμοι επικοινωνίας χωριών του Ζαγορίου με αστικά κέντρα ή σύνδεση με 

εξωτερικές αρτηρίες 
3. Εσωτερικοί δρόμοι επικοινωνίας και εξυπηρέτησης  

Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν αρκετές ταυτίσεις διαδρομών, δηλαδή δρόμοι που 
ξεκινούν από κάποιο χωριό το οποίο δεν βρίσκεται πάνω στο πέρασμα της μεγάλης αρτηρίας και 
έχουν προορισμό μια πόλη εκτός Ζαγορίου, ενδεχομένως σε κάποιο σημείο να ενσωματωθούν 
σε αυτήν, καθώς οι δίοδοι και τα περάσματα είναι λίγα και συγκεκριμένα.  

Είναι γνωστό και έχει γίνει αναφορά σε προηγούμενα κεφάλαια ότι οι Ρωμαίοι είχαν ανοίξει 
δρόμους στην οροσειρά της Πίνδου και ότι ένας από τους δρόμους που χρησιμοποιούσαν ήταν η 
διαδρομή από τα παράλια της Ηπείρου μέσω Μετσόβου προς την Θεσσαλία και την Μακεδονία . 1

Επίσης από τις αφηγήσεις του Ιουλίου Καίσαρα γνωρίζουμε ότι μετά την σύγκρουσή του με τον 
Πομπηίο στη σημερινή περιοχή της Ν. Αλβανίας, ανέβηκε την κοιλάδα του Αώου και μέσω της 
Ηπείρου πήγε στους Γόμφους της Θεσσαλίας . Οπότε οι μεγάλες κεντρικές αρτηρίες και 2

διαβάσεις στα βουνά της Πίνδου υπήρχαν και εξυπηρετούσαν τους μετακινούμενους κάθε 
ιστορικής περιόδου, με τις απαιτούμενες προσαρμογές στις εκάστοτε ανάγκες.  

Επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας διέσχιζαν τα βουνά λεγεώνες κατασκευάζοντας σε κάποια 
σημεία και τεχνικά έργα υποδομών, ενώ επί Αλή Πασά, «έφιπποι Τάταροι πέρναγαν την Πίνδο 
μέσα από το Ζαγόρι, για να μεταφέρουν την αλληλογραφία από τα Ιωάννινα στην 
Κωνσταντινούπολη», σύμφωνα με τα κείμενα των οδοιπορικών του H.Holland  3

Ο Λ.Βρανούσης στο βιβλίο του, για τα Χρονικά της Μεσαιωνικής και Τουρκοκρατούμενης 
Ηπείρου, αναφέρει ότι υπήρχαν δρόμοι που διέσχιζαν το Ζαγόρι για να φτάσουν από την 
Θεσσαλία ή την Δ. Μακεδονία στην Κόνιτσα ή στα παράλια της Ηπείρου. Συμπληρώνει δε την 
παραπάνω πληροφορία, λέγοντας ότι χρησιμοποιούσαν αυτό το δρομολόγιο δια μέσου των 
αιώνων, κατά την διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων, για την μετακίνηση στρατευμάτων στις 
περιπτώσεις που ήθελαν να αποφύγουν την πόλη και την κοιλάδα των Ιωαννίνων.  4

 Cabanes, P., «Η Ήπειρος κατά την Ρωμαϊκή περίοδο (146 π.Χ. - 250 μ.Χ)», στο: Ήπειρος 4000, 1997. σελ. 127.    1

 Cabanes, P., ό.π., σελ. 117 2

 Αποδόθηκε σε ελεύθερη μετάφραση η παρακάτω φράση “One of the principal routes over Pindus is through the 3

canton of Zagora, and it is that generally followed by Tartars, and other travellers, in riding post from 
Ioannina to Constantinople” [πηγή:Holland, H., Travels in the Ionian Islands, Albania, Thessaly, Macedonia, &c. 
During the Years 1812 and 1813. London,1815. σελ. 304]

 Βρανούσης, Λ., Χρονικά, 1962, σελ. 191.  4
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7.1.1. Οι δρόμοι που διέσχιζαν το Ζαγόρι 
Δύο ήταν οι βασικοί άξονες που περνούσαν μέσα από την περιοχή του Ζαγορίου 

συνδέοντας μεγάλα αστικά ή εμπορικά κέντρα εκτός της γεωγραφικής του ενότητας. Ένας με 
κατεύθυνση Βορρά - Νότου και ένας από την Ανατολή προς την Δύση. Το χαρακτηριστικό αυτών 
των δρόμων, σύμφωνα με τις περιγραφές και τις ονομασίες με τις οποίες έχουν βρεθεί στις 
ιστορικές πηγές, είναι ότι ήταν δρόμοι «transit» , δηλαδή τα χωριά του Ζαγορίου δεν 5

αποτελούσαν τον αρχικό ή τελικό προορισμό όσων τους διέσχιζαν. Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα 
ίχνη των δρόμων αυτών υπάρχουν εδώ και πολλούς αιώνες, αλλά στη συνέχεια θα αναλυθεί η 
χρήση που είχαν κατά τους 18ο και 19ο αι. καθώς και η κατάστασή τους, όσο αυτό είναι εφικτό 
στην περιοχή που μελετάται.  

Θεωρητικά μπορούμε να τους περιγράφουμε και να τους απεικονίζουμε στους χάρτες με 
συγκεκριμένες «συμπαγείς» γραμμές, αλλά δεν πρόκειται για «κλειστούς» δρόμους σαν τους 
σημερινούς αυτοκινητόδρομους. Ήταν ουσιαστικά μονοπάτια που τα συντηρούσαν. Στα δύσκολα 
σημεία ήταν λιθόστρωτα ενώ υπήρχαν γεφύρια για να διασχίζουν τα ποτάμια, έχοντας βέβαια και 
δυνατότητα σύνδεσης με άλλα μονοπάτια προς άλλες κατευθύνσεις και χωριά. Οι διαδρομές 
αυτές ένωναν τα σημεία των προορισμών και προφανώς είχαν επιλεγεί με κριτήρια βατότητας 
και συντομίας . Στα κριτήρια της βατότητας πολύ μεγάλο ρόλο έπαιζε και η εποχή που γινόταν 6

το ταξίδι. Τους καλοκαιρινούς μήνες που οι χείμαρροι και τα ρυάκια δεν είχαν νερό -και τα 
ποτάμια πολύ λιγότερο- οι διαβάτες προτιμούσαν συχνά την πορεία μέσα στην κοίτη ή είχαν την 
δυνατότητα να επιλέξουν συντομότερες διαδρομές διότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να περάσουν 
από το σημείο που υπήρχε γεφύρι. Για παράδειγμα, η διαδρομή μεταξύ Ιωαννίνων και Μετσόβου 
είχε πολλές «χειμερινές» ή «καλοκαιρινές» διαβάσεις και γράφει χαρακτηριστικά ο I.Κοκίδης:  

«Οσάκις ο ποταμός δεν έχει ύδωρ οι οδοιπόροι βαδίζουσιν εντός της 
πετρώδους κοίτης του ποταμού , διερχόμενοι αυτήν 42 φοράς , άλλως 
παρακολουθούσι την οδόν, ήτις ευρίσκεται επί της δεξιάς όχθης επί ανωμάλου 
και μη στερεού εδάφους» . 7

Παρόμοια περιγραφή για τις διαφορετικές διαδρομές σε σχέση με την ύπαρξη ή όχι νερού 
στα ποτάμια έχει κάνει και ο H.Holland . 8

 Τον όρo transit, χρησιμοποίησε για να περιγράψει την λειτουργία τους, ο Στ. Παπαβρανούσης σε ανακοίνωση του 5

σχετικά με το ζήτημα των δρόμων στο Ζαγόρι. [πηγή: Παπαβρανούσης, Στ., ό.π., σελ. 173.]
 Αναφέρεται το θέμα της συντομίας και της βατότητας διότι απαντάται σε Οδοιπορικά της εποχής να υπάρχουν δυο 6

ή τρεις περιγραφές διαφορετικών δρομολογίων για τους ίδιους προορισμούς, ανάλογα για παράδειγμα με το εάν 
κάποιος ήθελε να επιλέξει διαδρομή αρχαιολογικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος, φυσικού κάλους, μικρής ή 
μεγάλης δυσκολίας κ.α. [Βλ. Μηλιαράκης, Α., Οδοιπορικά….., 1878, σελ. 206 έως 264, Οδοί 15, 16 και 17 και οι 
τρεις περιγραφούν διαδρομές από τα Ιωάννινα στο Μπεράτι από διαφορετικούς δρόμους.]

 Κοκίδης, Ι., ό.π., 1880. σελ. 26. 7

 Holland, H.,ό.π., 1819, σελ. 304. 8
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Για να είναι κατανοητή η περιγραφή των δρόμων και των περασμάτων έχει κρατηθεί ο 
ίδιος συμβολισμός χαρακτήρων και χρωμάτων με την προηγούμενη ενότητα, ενώ οι διαδρομές, 
εκτός των ονομάτων που μπορεί να είχαν, αναφέρονται με τα γράμματα που συμβολίζουν τα 
περάσματα στο χώρο του Ζαγορίου. Όπως φαίνεται στον Χάρτη 7.01 η διαδρομή του άξονα 
Βορρά - Νότου είναι η Α3-Α4 και η διαδρομή Ανατολής - Δύσης είναι η Α2-Δ1. 

Χάρτης_7.01: ο άξονας Βορρά-Νότου [Α3-Α4] και Ανατολής-Δύσης [Α2-Δ1] [Υποβ.:ΓΥΣ 1:250.000]
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Ο δρόμος Βορρά - Νότου [Α3-Α4] 
Στον άξονα Βορρά-Νότου υπήρχε σημαντική αρτηρία [κόκκινη γραμμή στο Χάρτη_7.02] η 

οποία εξυπηρετούσε εμπορικά το Αν. Ζαγόρι συνδέοντας την Αν. Μακεδονία με τα Ιωάννινα 
μέσω Γρεβενών. Τα Ιωάννινα θα μπορούσαν να συνδεθούν με τα Γρεβενά και την Μακεδονία 
μέσω της άλλης κεντρικής αρτηρίας βόρεια του Μετσόβου  [κίτρινη γραμμή στον Χάρτη_7.02], 9

αλλά η οικοδομική ξυλεία που εξήγαγε το Αν. Ζαγόρι και το σιτάρι που εισαγόταν από την 
Μακεδονία για τις ανάγκες της Ηπείρου και του Ζαγορίου, αύξησαν την κυκλοφορία και έκαναν 
τον δρόμο Α3-Α4 από τους πιο σημαντικούς των ηπειρώτικων καραβανιών , ο οποίος παρέμενε 10

και ενεργός μουλαρόδρομος μέχρι και την δεκαετία του 1940 .  11

Ο δρόμος εισχωρούσε στο Αν. Ζαγόρι διασχίζοντας τον Αώο από την γέφυρα της 
Βωβούσας [Α3] και περνούσε από τα χωριά Φλαμπουράρι, Γρεβενίτι, Ντρεστενίκο (σημ. 
Τρίστενο). Στη συνέχεια διέσχιζε τον ποταμό Βάρδα από το γεφύρι της Τσίπιανης, τον ποταμό 
Ζαγορίτικο από το γεφύρι του Καμπέρ-Αγά και στη συνέχεια κατέληγε στα Ιωάννινα είτε από 
την πλωτή οδό της λίμνης, είτε περιφερειακά, διασχίζοντας τον Δρίσκο [Α4]. Σήμερα η διαδρομή 
από το γεφύρι του Καμπέρ Αγά μέχρι τον Δρίσκο έχει αχρηστευθεί, μαζί με ένα γεφύρι που 
υπήρχε σε αυτήν .  12

Οι δρόμοι που είναι σημειωμένοι στον Χάρτη_7.02 [μαύρη και κίτρινη γραμμή] βρίσκονται 
εκτός ορίων του Ζαγορίου αλλά κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο να γίνει μια μικρή αναφορά. Ο 
κίτρινος είναι η διαδρομή Ιωαννίνων - Μετσόβου η οποία ακολουθεί τον Μετσοβίτικο ποταμό 
και μετά το Μέτσοβο οδηγεί βόρεια προς την Μακεδονία και ανατολικά προς την Θεσσαλία. Η 
μαύρη γραμμή, σύμφωνα και με τις σημειώσεις πάνω στον χάρτη του Χρυσοχόου είναι τα ίχνη και 
σε σημεία, τμήματα του παλαιού ρωμαϊκού δρόμου τον οποίο επισκεύασε, όπου χρειαζόταν, ο 
Αλή Πασάς και για τον οποίο έχει ήδη γίνει αναφορά. Ο διαχωρισμός τους στις περιγραφές των 
κειμένων του 19ου αι., σε σημεία και ειδικά όσο αφορά στο νότιο τμήμα τους είναι ασαφής και το 
ζήτημα χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση ώστε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα 
συμπεράσματα. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι στο σημείο που βρίσκονταν τα 3 Χάνια υπήρχε 
κόμβος με διακλάδωση τριών δρόμων. Ένας με ανατολική κατεύθυνση προς το Μέτσοβο, ένας 
με βορειοανατολική κατεύθυνση που στο οροπέδιο των Πολιτσιών συναντούσε τον παλιό δρόμο 
[μαύρη γραμμή στον Χάρτη_7.02] προς Γρεβενά-Μακεδονία και ένας τρίτος με βορειοδυτική 
κατεύθυνση που πατούσε και αυτός πάνω στα ίχνη του παλιού δρόμου και στη συνέχεια 
στρεφόταν δυτικά και ενωνόταν με τον [Α3-Α4]. Τμήμα  της διαδρομής γύρω από αυτόν τον 13

σημαντικό και δύσβατο κόμβο περιγράφει ο Ι.Λαμπρίδης πληροφορώντας μας ότι υπήρχαν ίχνη 
λιθόστρωτου καθώς και σκάλα  διαδρομής 10’, σε ένα μάλλον δύσβατο σημείο λόγω των 14

κλίσεων. (Το χωριό το οποίο ονομάζει Κρουσιοβίτσα είναι η σημερινή Χρυσοβίτσα). 

 Αρκετοί δρομοδείκτες και οδοιπορικά κείμενα έχουν αυτήν την διαδρομή ως πρώτη επιλογή διότι είναι και πιο ήπια. 9

 Τσότσος, Γ.,«Ορεινοί δρόμοι στη Βόρεια Πίνδο κατά τον 18ο και 19ο αιώνα» στο: Δρόμοι και κόμβοι της 10

Βαλκανικής….1998. σελ. 182 και Παπαβρανούσης, Στ., ό.π., σελ. 172
 Παπαβρανούσης, Στ., ό.π., σελ. 17311

 Παπαβρανούσης, Στ., ό.π., σελ. 17312

 Περιγράφει διαδρομή της τάξης των 3 - 4 χιλιομέτρων γι’αυτό έχει γραφτεί «τμήμα» και όχι διαδρομή. Η απόσταση 13

συμπεραίνεται από το κείμενο του στο οποίο γράφει ότι ήταν 50’, όπως φαίνεται στο απόσπασμα που παρατίθεται. 
 Ειδικά διαμορφωμένο και κτισμένο λιθόστρωτο μονοπάτι για την πορεία στις έντονες κλίσεις. Η συγκεκριμένη σκάλα 14

για να έχει μήκος μόνο 10’ σε ανηφόρα, δεν θα ήταν πάνω ένα χλμ.  
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Χάρτης_7.02: Ο δρόμος στον άξονα βορρά- νότου που διέσχιζε το Ανατολικό Ζαγόρι στον Χάρτη του 
Μ.Χρυσοχόου, Πολιτσιές,1909 [πηγή:Ανέμη]



188 μέρος Β΄_ Ζαγόρι 

«….ΒΔ δε των τριών χανίων άρχεται ετέρα οδός αφικνούμενη εις Πολτσιάν 
Κρουσιοβίτσης, πέραν της οποίας σι ΒΔ καλείται Βασιλική , έχουσα μήκος 50’ και ίχνη 15

λιθοστρώτου, είτα άρχεται το δάσος Κρουσιοβίτσης, μεθ’ ο διαβατότητα οδός μήκους 10’, 
Σκάλα  δε καλουμένη, εις απόσταση μιας ώρας από της Κρουσιοβίτσης» 

Στον Δρομοδείκτη των 8 Μερών  του 1829, η διαδρομή έχει τίτλο «Από Ιωάννινα εις 16

Γρεβενά (από το Μαύρον Όρος )» στην οποία δεν περιγράφονται αναλυτικά τα χωριά και τα 17

γεφύρια της διαδρομής, παρά μόνο ότι από τα Ιωάννινα φτάνει στο Μοναστήρι της Βοτζάς  18

και στη συνέχεια από την Βωβούσα στα Γρεβενά περνώντας από το χωριό Μαύρον Όρος, 
όπως γράφει και στον τίτλο, όπου έχει υποσημείωση ότι στις 30 Ιουλίου γίνεται εκεί πανηγύρι. Η 
διάρκεια της διαδρομής [Ιωάννινα - Βωβούσα - Γρεβενά] σημειώνει ότι είναι 29 ώρες .  19

Σύμφωνα με την Στρατιωτική Γεωγραφία του Β. Νικολαΐδη η αντίστροφη διαδρομή, δηλ.  
Γρεβενά - Βωβούσα - Ιωάννινα διαρκεί 271/2 ώρες και είναι λογικό διότι τα Ιωάννινα είναι σε 
χαμηλότερο υψόμετρο. Την περιγράφει όμως, πολύ λακωνικά, ως δύσκολη και επικίνδυνη 
διαδρομή: 

«…Εκείθεν εις 2ωρ. και εις 121/2 ώρες εκ Γρεβενών φθάνει εις το κεφαλοχώρι 
Βοβούσα , ένθεν κατεβαίνουσα το όρος, και διερχόμενη διά των ανωμάλων  μερών  του  
Ζαγορίου  της  Ηπείρου , φθάνει εις 15ωρ και 271/2 ωρ. από Γρεβενών εις Ιωάννινα. | η 
οδός αυτή είναι λίαν  ανώμαλος  ορεινή  και  επικίνδυνος»  20

Την αρτηρία αυτή του βορρά-νότου [Α3-Α4], την συναντούσαν και ταξιδιώτες από την 
Θεσσαλία, μέσω Μετσόβου με προορισμό τα Ιωάννινα, (δηλαδή από την είσοδο Α2 και το 
οροπέδιο των Πολιτσιών συναντούσαν τον δρόμο Α3-Α4 στο χωριό Φλαμπουράρι ή Γρεβενίτι 
[πορτοκαλί γραμμή στον Χάρτη_7.03] σύμφωνα με το οδοιπορικό του Ν.Σχινά ). Μπορεί να μη 21

φαίνεται πολύ λογικό κάποιος που έρχεται από την Θεσσαλία, φτάνει στο Μέτσοβο και έχει 
προορισμό τα Ιωάννινα, να επιλέξει τον δρόμο μέσα από το Ζαγόρι, αλλά οι ώρες ταξιδιού 
μεταξύ αυτής της διαδρομής και της πιο κλασικής παράλληλα με το Μετσοβίτικο ποταμό [κίτρινη 
γραμμή στον χάρτη 7.02 και 7.03] δεν είχαν μεγάλη διαφορά, οπότε μπορεί κάποια καραβάνια να 
τον επέλεγαν προκειμένου να αποφύγουν την κίνηση του πιο κλασικού και πολυσύχναστου 
δρόμου. 

 Μάλλον εννοεί την παλιά ρωμαϊκή οδό την οποία επισκεύασε σε σημεία ο Αλή Πασάς. Υπάρχει μια σύγχυση στα 15

κείμενα σχετικά με την ονομασία «Βασιλική οδός» διότι ορισμένοι συγγραφείς ονομάζουν «Βασιλική Στράτα» και 
τον δρόμο [Α3-Α4] που περνάει από το Ζαγόρι [Βλ. Τσότσος, Γ., ό.π., σελ. 182]

 Γλυκή, Μ., Δρομοδείκτης των ακολούθων οκτώ ημερών. Μεθ’αξιόλογων υποσημειώσεων του καθενός μέρους, 16

Πελοποννήσου, Βοιωτίας, Αττικής, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μπόσνας, Μακεδονίας και Θράκης, Εν Βενετία 1829, σελ. 
15. 

 Εννοεί το χωριό Μαυρονόρος που απείχε 11/2 από τα Γρεβενά και όχι το όρος Μαυροβούνι που βρίσκεται ανάμεσα 17

στο Μέτσοβο και την Βωβούσα. 
 Το μοναστήρι είναι σε κοντινή απόσταση ανατολικά του χωριού Γρεβενίτι και μάλλον υπήρχε παράκαμψη του 18

δρόμου για όσους επιθυμούσαν να περάσουν από το μοναστήρι αντί από το χωριό
 Στον ίδιο δρομοδείκτη η διαδρομή από τα Ιωάννινα προς Γρεβενά από το δρόμο του Μετσόβου και όχι μέσω 19

Ζαγορίου είναι 23 ώρες και είναι τμήμα του δρόμου που φτάνει μέχρι το Βουκουρέστι. .  
 Νικολαΐδης, Β., ό.π.,1851,  σελ. 207. 20

 Σχινάς, Ν., Οδοιπορικόν Ηπείρου…..,1897, Οδός ε’ . Ημιονική οδός από Μετσόβου, διά του οροπεδίου Πολιτσαίς και 21

της Γεφύρας Καμπέρ Αγά, εις Ιωάννινα, σελ. 85. 
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  [1] Στη θέση του οροπεδίου «Πολιτσιές» υπάρχει σήμερα η τεχνητή Λίμνη των πηγών του Αώου η οποία 
κατασκευάστηκε το 1987. 

Χάρτης_7.03: Λεπτομέρεια από τον Χάρτη 7.02, της σύνδεσης Μετσόβου-Ζαγορίου 
(πορτοκαλί γραμμή) και το οροπέδιο «Πολιτσιές»[1] [πηγή:Ανέμη]



190 μέρος Β΄_ Ζαγόρι 

Ο δρόμος Ανατολής - Δύσης [Α2 - Δ1]  
Η διαδρομή αυτή διέσχιζε το Ζαγόρι συνήθως με κατεύθυνση πορείας από τα ανατολικά 

προς τα δυτικά (από Μέτσοβο προς Κόνιτσα). Την χρησιμοποιούσαν ως συντόμευση του ταξιδιού 
τους όσοι έρχονταν από το Μέτσοβο ή τη Θεσσαλία και είχαν προορισμό την Κόνιτσα και την 
σημερινή Ν. Αλβανία ή όσοι ήθελαν απλά να αποφύγουν την κοιλάδα των Ιωαννίνων. 

Η διαδρομή Μετσόβου-Κόνιτσας [Α2-Δ1] μέσω Ζαγορίου δεν είναι από τους βασικούς 
εμπορικούς δρόμους της εποχής και, όπως είναι προφανές, δεν είναι μια ξεκάθαρη οδός διότι 
ταυτίζεται με τους δρόμους του εσωτερικού δικτύου του Ζαγορίου. Υπάρχει όμως στα 
στρατιωτικά οδοιπορικά του 1878  [κόκκινη γραμμή στον Χάρτη 7.04] και στην στρατιωτική 22

γεωγραφία του Β. Νικολαΐδη  (1851) [κίτρινη γραμμή στον Χάρτη 7.04] ως διαδρομή με την 23

ονομασία «Οδός από Μετσόβου και διά Ζαγορίου εις Κόνιτσ(ζ)αν», άρα μπορεί να καταταχθεί 
στους δρόμους του 19ου αιώνα που διέσχιζαν το Ζαγόρι.  

Ο Νικολαΐδης μετά την περιγραφή της διαδρομής, η οποία είναι αρκετά αναλυτική, κάνει 
και μια γενική αναφορά στο Ζαγόρι σε παράγραφο με τίτλο «Περί της Επαρχίας Ζαγορίου» . 24

Δεν αναφέρει εάν η οδός ήταν στρατιωτική ή εμπορική και γράφει ότι έχει διάρκεια 22 με 23 
ώρες, ενώ στα στρατιωτικά οδοιπορικά του 1878 αναφέρεται ότι έχει διάρκεια 21 ώρες και 30 
λεπτά. 

Στον Χάρτη 7.04, όπου κάθε διαδρομή έχει συμβολιστεί με διαφορετικό χρώμα 
παρατηρείται ότι δεν περνάν όλες οι διαδρομές από τα ίδια χωριά. Ο λόγος που οι ταξιδιώτες 
επέλεγαν να περάσουν ή να σταθμεύσουν σε συγκεκριμένα χωριά δεν αναφέρεται στα κείμενα 
των οδοιπορικών. Όμως από τη στιγμή που δεν υπάρχει μεγάλη χρονική διαφορά μεταξύ των 
δύο διαδρομών (κόκκινης και κίτρινης), είναι πιθανόν η επιλογή να γινόταν με κριτήρια εποχικά και 
καιρικά ή σε σχέση με τη δυνατότητα διανυκτέρευσης .  25

Η διαδρομή της κόκκινης γραμμής, στο οδοιπορικό του 1878, περνούσε από το χωριό 
Δόλιανη [1] του Αν. Ζαγορίου και συνέχιζε προς τα χωριά του Κ. Ζαγορίου, το Λιασκοβέτσι [2] , 
την Τσοντήλα [3], το Κουκούλι [7], την Βίτσα [8], το Τσερβάρι [11] και την Αρτσίστα [12], για 
να συνεχίσει από το πέρασμα της Κλειδωνιάς [Δ1] προς την Κόνιτσα.  

Η ίδια διαδρομή στην γεωγραφία του Β. Νικολαΐδη περνούσε και από τη Μονή Βοτσάς  26

[1α] για όσους ήθελαν να την επισκεφθούν ή να διανυκτερεύσουν εκεί, καθώς και από τα χωριά 
Φραγκάδες [4], Μπάγια [6] και Άνω Σουδενά [10]. 

 Πίνακες Οδοιπορικοί, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, Συνταχθέντες εκ διαφόρων πηγών, υπό Στρατιωτικού, 22

Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1878.  σελ. 46. 
 Νικολαΐδης, Β., ό.π.,1851,  σελ. 37323

 Έχει κατάλογο με τα 46 χωριά και τον πληθυσμό τους. Δίνει πληροφορίες γεωγραφικές, εργασιακές, κοινωνικές, 24

βιοτικές, οικονομικές και πολιτικών φρονημάτων. 
 Χάνια υπήρχαν μόνο στα χωριά κοντά στα όρια του Ζαγορίου ή στα κομβικά σημεία εισόδου σε αυτό. Οι ταξιδιώτες, 25

εάν έπρεπε να διανυκτερεύσουν στο Ζαγόρι, συνήθως φιλοξενούνταν στα μοναστήρια ή σε σπίτια. 
 Η Μονή βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Δόλιανη και Γρεβενίτι. 26
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Υπάρχει και μια άλλη διαδρομή που είναι άξια αναφοράς, λόγω των ερωτημάτων που 
μπορεί να προκαλέσει ως προς τους λόγους για τους οποίους κάποιος θα την επέλεγε. Είναι η 
«Οδός 17 - Εξ’ Ιωαννίνων εις Βεράτιον», από τα οδοιπορικά του Ε.Isambert (1873) που 
μετέφρασε ο Α. Μηλιαράκης το 1878 και η οποία διασχίζει το Ζαγόρι [πράσινη γραμμή στον Χάρτη 
_7.04]. Είναι ένα τμήμα της διαδρομής με «τουριστικό» και διερευνητικό χαρακτήρα, κάτι που 
δεν ήταν σύνηθες στα οδοιπορικά της εποχής. Την κανονική σε διάρκεια διαδρομή Ιωαννίνων-
Μπερατιού, ο συγγραφέας την έχει ήδη περιγράψει, σημειώνοντας ότι η Οδός 17, διαρκεί 1 
ημέρα παραπάνω λόγω της «εκδρομής» και ότι δεν έχει την σπουδαιότητα των δύο 
προηγούμενων, όπως φαίνεται και στο απόσπασμα του κειμένου στην Εικόνα_ 7.01. 

Χάρτης_7.04: Διαδρομές που διασχίζουν το Ζαγόρι στον άξονα Ανατολής-Δύσης [Υποβ.ΓΥΣ 1:250.000]



192 μέρος Β΄_ Ζαγόρι 

Εικόνα_7.01: Αποσπάσματα από τα οδοιπορικά των Isambert-Μηλιαράκη και ενός Στρατιωτικού χωρίς 
αναφορά σε συγγραφέα, και τα δύο εκδόσεις του 1878  [πηγή: Ανέμη]
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7.1.2. Το «εσωτερικό» δίκτυο των δρόμων στο Ζαγόρι 
Στον «απομονωμένο» αλλά όχι «αποκλεισμένο» γεωγραφικό χώρο του Ζαγαριού η 

επικοινωνία μεταξύ των 46 χωριών ήταν πάντα ενεργή και ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους 
τους. Άμαξες και κάρα δεν κυκλοφορούσαν στο Ζαγόρι -όπως έχει ήδη αναφερθεί- οπότε οι 
δρόμοι μέσα σε αυτό ήταν συνήθως μονοπάτια ή ημιονικοί δρόμοι. Αρκετά τμήματα του οδικού 
δικτύου ήταν λιθόστρωτα, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξει μια συνολική εικόνα της 
κατάστασης διότι οι πηγές μάς πληροφορούν κατά κανόνα για τις επισκευές ή για λιθοστρώσεις 
τμημάτων, επειδή αναφέρονται ως χορηγίες ή «αγαθοεργήματα».  

Κάθε πληροφορία όμως είναι πολύτιμη, είτε προέρχεται από περιγραφές των περιηγητών, 
είτε από τους συγγραφείς του 19ου αι., οι οποίοι κατέγραψαν τις χορηγίες για τις κατασκευές και 
επισκευές των έργων υποδομής στο οδικό δίκτυο. Ειδικά ο Ι. Λαμπρίδης με το δίτομο έργο του 
«Περί των εν Ήπειρο Αγαθοεργημάτων»  το οποίο εκδόθηκε το 1880, καταγράφει τις 27

χορηγίες για όλα τα τμήματα της Ηπείρου, στα οποία βέβαια συμπεριλαμβάνονται και αυτές του 
Ζαγορίου . 28

Όλα τα χωριά επικοινωνούσαν μέσω του εσωτερικού οδικού δικτύου, οπότε είναι 
αυτονόητο ότι σε όλα κατέληγε τουλάχιστον ένα μονοπάτι. Ανάλογα με την γεωγραφική τους 
θέση, το μέγεθος, την εμπορική και οικονομική τους κατάσταση, ήταν κόμβοι ή «τερματικά» 
χωριά. Για παράδειγμα τα χωριά που ήταν σε μεγαλύτερα υψόμετρα και σε πιο απομονωμένες 
θέσεις, χωρίς την δυνατότητα πολλών προσβάσεων, ήταν «τερματικά» στα οποία κατέληγε μόνο 
ένα μονοπάτι, προορισμός του οποίου ήταν το συγκεκριμένο χωριό (όπως το Βραδέτο και το 
Πάπιγκο). Αντιθέτως, σε αυτά που ήταν πιο κεντρικά, σε ομαλότερα εδάφη ή σε περάσματα, 
μπορεί να οδηγούσαν περισσότερα μονοπάτια τα οποία τα διέσχιζαν για να συνεχίσουν και σε 
άλλους προορισμούς, εντός ή εκτός Ζαγορίου [Χάρτης_7.05]. 

Οι χρήστες του εσωτερικού οδικού δικτύου προφανώς χρησιμοποιούσαν όλους τους 
δρόμους. Αυτούς που διέσχιζαν το Ζαγόρι και αυτούς που συνέδεαν τα χωριά μεταξύ τους και με 
τα αστικά κέντρα εκτός Ζαγορίου. Τα μονοπάτια ήταν πολλά και η κίνηση ήταν μεγάλη καθώς 
γινόταν κάθε είδους μετακίνηση, ανθρώπων, εμπορευμάτων και κοπαδιών.  

Τον 18ο και 19ο αι. το Ζαγόρι ήταν σε άνθηση, παρόλο που, στην περίοδο αυτή, αίρονται 
πολλά από τα προνόμια και αρχίζει η οικονομική αφαίμαξη από την οθωμανική εξουσία, με 
πολλές συνέπειες στην συνέχεια . Το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας του ήταν 29

προσανατολισμένο προς τα Ιωάννινα και την Ευρώπη και για τον λόγο αυτό, οι δρόμοι μέσα στο 
Ζαγόρι και προς τα Ιωάννινα ήταν ζωτικής σημασίας για την κίνηση των ταξιδιωτών, των 
προϊόντων αλλά και των κοπαδιών, για τα χωριά των οποίων η οικονομία βασιζόταν στην 
κτηνοτροφία.  

Υπενθυμίζεται ότι πολλοί μεγαλέμποροι των Ιωαννίνων ήταν Ζαγορίσιοι, οι οποίοι 
προστατεύονταν και από ειδικά προνόμια . 30

 Λαμπρίδης, Ι. ,  Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων, Μέρος Πρώτον, και Μέρος Δεύτερον, εν Αθήναις, τύποις 27

Γεωργίου Κιούση, 1880
 Ό Λαμπρίδης ήταν Ζαγορίσιος από το χωριό Άνω Σουδενά (σημ. Άνω Πεδινά). Ήταν από τους λίγους συγγραφείς 28

που είχε αναλυτική αναφορά στις πηγές του και περιηγήθηκε στο Ζαγόρι το 1859 αναζητώντας και 
καταγράφοντας το υλικό για την συγγραφή των βιβλίων του. Την πληροφορία αυτή, σχετικά με την περιήγησή του 
στα χωριά, την αναφέρει στον πρόλογο στα «Ζαγοριακά» που έγραψε το 1868, πριν γράψει τα «Αγαθοεργήματα» 
[1880] και τα «Ηπειρωτικά Μελετήματα» [1886-1887]

 Δαλκαβούκης, Β., Μετοικεσίες… ό.π., σελ. 21,2229

 Παπαγεωργίου, Γ., Οικονομικοί και κοινωνικοί…, ό.π., σελ.8830
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Οι περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των δρόμων και των χωριών αντλούνται 
από τα κείμενα του 19ου αιώνα, κυρίως μετά την πτώση του Αλή Πασά, οπότε οι συνθήκες 
διαβίωσης είχαν αρχίσει να δυσκολεύουν, η ληστεία ήταν πάλι σε έξαρση, η πανώλη είχε 
χτυπήσει το Ζαγόρι  και πολλές οικογένειες είχαν αρχίσει να το εγκαταλείπουν. Εάν λοιπόν 31

υπήρχε η «φροντίδα» και η χρηματοδότηση για τα δημόσια έργα και τις υποδομές του οδικού 
δικτύου, παράλληλα με την φθίνουσα οικονομική κατάσταση και όλα τα δεινά, μπορεί ίσως να 
φανταστεί κανείς την προηγούμενη κατάσταση, επί των ημερών των προνομίων και της 
γενικότερης οικονομικής και κοινωνικής άνθησης. 

 Παπαγεωργίου, Γ., Οικονομικοί και κοινωνικοί…, ό.π., σελ. 161-16231

Χάρτης_7.05: Το εσωτερικό οδικό δίκτυο του Ζαγορίου [Υποβ.ΓΥΣ 1!250.000 & ΕΣΥΕ Ν.Ιωαννίνων 1950]
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Περιγραφές των δρόμων μέσα από τα κείμενα και τους χάρτες του 19ου αιώνα 
Οι δρόμοι του Ζαγορίου, στα κείμενα των οδοιπορικών και των δρομοδεικτών απαντώνται 

συνήθως στις περιγραφές των μεγαλυτέρων αρτηριών που το διασχίζουν, όπως έχει αναφερθεί 
στην προηγούμενη παράγραφο του κεφαλαίου. Λίγες είναι οι περιπτώσεις αναφοράς και 
περιγραφής δρόμων με τελικό προορισμό κάποιο χωριό, και είναι λογικό διότι τα κείμενα αυτά 
είχαν γραφτεί για διαδρομές μεγαλύτερης εμβέλειας και όχι τόσο τοπικού χαρακτήρα. Εξ’ άλλου 
οι Ζαγορίσιοι, δεν είχαν ανάγκη τους δρομοδείκτες και τα στρατιωτικά οδοιπορικά για να πάνε 
στα Ιωάννινα, το Μέτσοβο ή την Κόνιτσα και γενικώς να μετακινηθούν από και προς το Ζαγόρι.  

Ο Ι.Κοκίδης  όμως, στα στρατιωτικά οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας περιγράφει μια 32

διαδρομή από τα Ιωάννινα στο Δρεστενίκο (σημ. Τρίστενο), μέσω της Λίμνης και το γεφύρι του 
Καμπέρ Αγά [Χάρτης_7.06]. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιγραφή αυτής της διαδρομής 
είναι ότι περιγράφει και εναλλακτική διαδρομή [κίτρινη γραμμή στον Χάρτη_7.06] για την περίπτωση 
που έχει χιόνια και είναι αδιάβατος ο δρόμος μέχρι το γεφύρι.  

Ο τίτλος της οδού είναι «Από Ιωαννίνων εις Δρεστενίκον του Ζαγορίου - ώραι 8» και πριν 
την περιγράψει αναλυτικά γράφει στην γενική πρώτη παράγραφο «Από Ιωαννίνων εις Πόρον 2 
ώραι · εντεύθεν εις Γοβριτσάν 2 ώραι · εντεύθεν εις γέφυρα Καμπέρ-Αγά 11/2 ώρα · εντεύθεν 
εις Δρεστενίκο 21/2 ώραι» [Χάρτης_7.06]. 

Η δεύτερη αναφορά του Ι.Κοκίδη σε οδό προς το Ζαγόρι είναι πιο γενική και απλά 
αναφέρει πόση ώρα απαιτείται από τα Ιωάννινα για να φθάσει κανείς στην κορυφή του 
Μιτσικελίου [από την είσοδο Κ2 και την γέφυρα του Λυκοστόμου], κλείνοντας την σύντομη 
περιγραφή ως εξής: 

«…φθάνει εις του όρους κορυφήν, ήτις υπέρκειται του προς ανατολάς κειμένου 
χωρίου Καλωτά, εξ ού η οδός διακλαδούται προς διάφορα χωριά του Ζαγορίου.»  33

Οι ξένοι περιηγητές που ταξίδεψαν στην Ήπειρο τον 19ο αιώνα, δεν άφησαν ιδιαίτερες 
πληροφορίες για το οδικό δίκτυο και τις διαδρομές μέσα στον γεωγραφικό χώρο του Ζαγορίου 
εκτός των W.M.Leake, F.Pouqueville και E.Lear. Κατά την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα, ο 
Άγγλος στρατιωτικός και διπλωμάτης Leake εκτελούσε καθήκοντα προξένου της Αγγλίας  στο 34

πασαλίκι του Αλή Πασά και ο Γάλλος γιατρός διπλωμάτης Pouqueville αντίστοιχα της Γαλλίας . 35

Στο πλαίσιο των θητειών τους στα Ιωάννινα, ταξίδεψαν σε όλη την Ήπειρο και σε ορισμένα 
τμήματα του Ζαγορίου, καταγράφοντας, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, την κατάσταση στην 
περιοχή. Ο Lear ήταν Άγγλος περιηγητής, συγγραφέας και ζωγράφος ο οποίος ταξίδεψε στο 
Ζαγόρι πολύ αργότερα, το 1857  και ήταν από τους μοναδικούς που σχεδίασε τοπία της 36

περιοχής. 
Το σύντομο πέρασμα του Leake από το Δυτικό Ζαγόρι  δεν δίνει πληροφορίες για την 37

κατάσταση του οδικού δικτύου παρά μόνο για το γεφύρι της Κλειδωνιάς [είσοδος Δ2] για το 
οποίο θα υπάρξει ειδική αναφορά στη συνέχεια του κεφαλαίου. Δίνει όμως πολύ ακριβείς 
πληροφορίες για τις αποστάσεις σε ώρες από χωριό σε χωριό και αρκετά λεπτομερείς 

 Κοκίδης, Ι., ό.π., 1880. σελ. 52. 32

 Κοκίδης, Ι., ό.π., 1880. σελ. 53. 33

 Σιμόπουλος, Κ., ό.π., Τόμος Γ1, σελ. 317. 34

 Σιμόπουλος, Κ., ό.π., Τόμος Γ2, σελ. 324. 35

 Το πρώτο του ταξίδι στην Ήπειρο ήταν το 1848 κατά την διάρκεια του οποίου δεν είχε προλάβει να επισκεφτεί το 36

Ζαγόρι, οπότε δεν περιλαμβανόταν και στο βιβλίο που εξέδωσε το 1851 με τους ζωγραφικούς του πίνακες και το 
οδοιπορικό του. 

 Στο τετράτομο έργο του W.M.Leake δεν υπάρχει περιγραφή για ταξίδι του στο Κεντρικό ή Ανατολικό Ζαγόρι, παρά 37

μόνο αναφορές σε αυτά και περιγραφές των σημείων εισόδου από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες. 
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περιγραφές του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπογραφίας, γεγονός που σε κάποιες 
περιπτώσεις, μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση μιας παλιάς διαδρομής που δεν είναι σε 
χρήση σήμερα. 

Χάρτης_7.06: Η διαδρομή από τα Ιωάννινα στο Ντρεστενίκο στα οδοιπορικά του Ι.Κοκίδη στον 
χάρτη του Μ.Χρυσοχόου, Πολιτσιές, 1909, κλ.1:150.000 [πηγή: Ανέμη]
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Στις περιγραφές του Pouqueville για το ταξίδι του στο Ζαγόρι , δεν είναι σαφείς οι 38

διαδρομές που ακολούθησε και το κείμενό του δεν χαρακτηρίζεται από την «τάξη» που 
βρίσκουμε στις περιγραφές του Leake και των άλλων οδοιπορικών. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες 
περιγραφές διαδρομών, η μέτρηση των αποστάσεων δεν είναι σε ώρες αλλά ούτε και σε 
σταθερές μονάδες ενός συγκεκριμένου μετρητικού συστήματος, ενώ στο κείμενο υπάρχουν 
πολλές ιστορικές πληροφορίες που αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη ο οποίος προσπαθεί 
να «αποκωδικοποιήσει» τις περιγραφές του ώστε να κατανοήσει εάν όντως πήγε στα μέρη που 
περιγράφει ή εάν στεκόταν σε ένα λόφο με θέα και περιέγραφε ότι έβλεπε υπολογίζοντας 
αποστάσεις. Μας δίνει όμως έμμεσα άλλες πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν στις 
εμπορικοοικονομικές συνδέσεις των χωριών του Ζαγορίου με τα μεγαλυτέρα αστικά κέντρα,  τις 
ασχολίες των κατοίκων καθώς και περιγραφές των χωριών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παρακάτω απόσπασμα από την επίσκεψή του στο 
χωριό Μπάγια (σημ. Κήποι) του Κεντρικού Ζαγορίου, στο οποίο όχι μόνο μας πληροφορεί για τα 
προϊόντα που μπορεί να παρήγαγαν, αλλά και που υπήρχαν ελλείψεις και τα έστελναν. 

«Τα περίχωρα ακουμπισμένα σε εύφορες πλαγιές σκεπάζονται από αμπέλια 
και οπωροφόρα δέντρα, που τροφοδοτούν  την  αγορά  των  Ιωαννίνων  με 
κεράσια, επί πολύ χρονικό διάστημα, ύστερα από την εξάντληση των κερασιών 
της Αμφιλοχίας και με μια σημαντική ποσότητα γλυκών μήλων, της ίδιας όμως 
ποικιλίας, που μαζεύουν από δέντρα αμπόλιαστα.»  39

Ο Pouqueville ήταν από τους λίγους ξένους περιηγητές που επισκέφτηκαν σχεδόν  όλο το 
Ζαγόρι. Μπορεί να είναι δύσκολη, μέσα από τα κείμενά του, η «αποκρυπτογράφηση» των 
διαδρομών που ακολούθησε, βοηθούν όμως πολύ οι χάρτες δύο σύγχρονών του Γάλλων 
χαρτογράφων, οι οποίοι τους σχεδίασαν σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του, όπως 
σημειώνουν και στους τίτλους τους. Ο ένας είναι ο «πρώτος τη τάξει χαρτογράφος του 
Βασιλιά» συνταγματάρχης Pierre Lapie  και ο άλλος είναι ο φιλέλληνας χαρτογράφος Jean-40

Denis Barbie du Bocage  του οποίου το χαρτογραφικό έργο είναι εξαιρετικής ποιότητας και 41

ακρίβειας για την εποχή του. 
O Bocage σχεδίασε χάρτες εστιάζοντας περισσότερο στην περιοχή γύρω από τα 

Ιωάννινα, όπου περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα χωριά του Κεντρικού και Ανατολικού Ζαγορίου, 
καθώς και τους δρόμους που οδηγούν σε ορισμένα από αυτά. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι ο 
χάρτης που σχεδίασε το 1820 με τίτλο «Ιωάννινα και τα περίχωρα (σε μια ακτίνα έξι λευγών)», 
τον οποίο βρίσκουμε στις πηγές σε μια γεωφυσική απόδοση και σε μια πολιτική. Στην γεωφυσική  
απόδοση [Χάρτης_7.07], όπου υπάρχει σημείωση στον τίτλο ότι ο χάρτης είναι βασισμένος στις 
περιγραφές του Pouqueville , είναι δύσκολη η ανάγνωση των δρόμων και των ποταμών. Στην 42

πολιτική έκδοση, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι το προσχέδιο της γεωφυσικής, 

 Pouqueville, F.-C.-G.-L., Ταξίδι στην Ελλάδα. Τα Ηπειρωτικά, μτφρ. Κ.Π.Βλάχος, τόμ. Ι, εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών 38

Μελετών, Ιωάννινα 1994. σελ. 137 έως 149. 
 Pouqueville, F.-C.-G.-L., Ταξίδι στην Ελλάδα….., ό.π., σελ. 142. 39

 Έχει γίνει η σχετική αναφορά στο Κεφάλαιο 3, σελ.75, υποσ. 13940

 Έχει γίνει η σχετική αναφορά στο Κεφάλαιο 4, σελ. 130, υποσ. 14441

 Ο γεωφυσικός αυτός χάρτης, σύμφωνα με την σημείωση που υπάρχει κάτω και δεξιά από τον τίτλο πρέπει να 42

συμπεριλαμβανόταν στην πρώτη έκδοση του 1820 του βιβλίου του Pouqueville “Voyage dans la Grece”. Η εύρεση 
του συγκεκριμένου τόμου δεν ήταν εφικτή αλλά αντίγραφο του χάρτη υπάρχει ως ένθετο στον βιβλίο των 
Γ.Μακρή-Σ.Παπαγεωργίου το αντικείμενο του οποίου είναι το «Χερσαίο οδικό δίκτυο την εποχή του Αλή 
Πασά» (Βλ. Βιβλιογραφία)
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παρατηρείται μεγαλύτερη ευκρίνεια των γραμμών και αναγνωρίζονται ευκολότερα οι δρόμοι και 
τα χωριά. 

Στον Χάρτη_7.08 με πιο έντονη κόκκινη γραμμή διακρίνεται η διαδρομή στο Ζαγόρι η οποία 
δεν περνάει από όλα τα χωριά, αλλά συνάδει ως επί το πλείστο με τις περιγραφές στο κείμενο 
του Pouqueville. Για τα χωριά που δεν επισκεπτόταν έδινε την περιγραφή τους από μακριά, 
όπως στην περίπτωση της Μπάγιας (σημ.Κήποι), της οποίας την περιγραφή δίνει βρισκόμενος 
στην Βίτσα [3] που ονομάζει κωμόπολη και όχι χωριό:  

«…δύο μίλια δυτικά από αυτήν την κωμόπολη (Βίτσα) αναγνώρισα τη θέση 
της Μπάγιας  χωριού εκατό σπιτιών…»  43

Μπορεί να μη δίνει αναλυτικές πληροφορίες για την πορεία των οδών στο Ζαγόρι, αλλά οι 
περιγραφές για τις κατευθύνσεις και τις χαράξεις των δρόμων, σε συνδυασμό και με 
πληροφορίες από άλλες πηγές, βοηθούν στην προσπάθεια «αποκρυπτογράφησης» ορισμένων 
χαράξεων που έχουν σήμερα χαθεί, επιβεβαιώνοντας συγχρόνως και αυτές που γνωρίζουμε. Για  
παράδειγμα έχει γίνει αναφορά στα οδοιπορικά κείμενα που περιγράφουν την σύνδεση του 

 Pouqueville, F.-C.-G.-L., Ταξίδι στην Ελλάδα….., ό.π., σελ. 142. 43

Χάρτης_7.07: Χάρτης του Barbie de Bocage του 1820, με τίτλο «Ιωάννινα και τσ περίχωρσ σε μια σκτίνσ εξι 
λευγών» [πηγή: Μακρής,Γ., Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., ένθετος]
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Ζαγορίου με τα Ιωάννινα μέσω της λίμνης, αλλά τώρα ενισχύεται και εμπλουτίζεται η πληροφορία 
και με εμπορικοοικονομικά δεδομένα μέσω των γραφόμενων του Pouqueville: 

«…Ένας στενός δρομάκος επιτρέπει να φτάσουμε από δω κάτω διά ξηράς 
στο πανδοχείο της Αρδαμίστας (σημ. Λογγάδες), που είναι σκάλα ακτοπλοΐας για 
την μεταφορά καυσόξυλων , τα οποία έρχονται από την επαρχία του 
Ζαγορίου.»  44

Δεν αναφέρεται ο τόπος από τον οποίο έρχονται τα καυσόξυλα, αλλά από τις πηγές που 
περιγράφουν το ευρύτερο οδικό δίκτυο και τις εμπορικές συναλλαγές των χωριών είναι 
προφανές ότι τα καυσόξυλα έρχονταν από τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου. 

 Pouqueville, F.-C.-G.-L., Ταξίδι στην Ελλάδα…, ό.π., σελ. 104. 44

Χάρτης_7.08: Ο χάρτης 7.07 χωρίς την σχεδίαση του φυσικού ανάγλυφου, στο οποίο διακρίνονται οι δρόμοι 
εντός και εκτός Ζαγορίου [πηγή: Gallica/BNF]
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Η περίπτωση του Edward Lear  45

Στον E.Lear έχει γίνει αναφορά σε προηγούμενο κεφάλαιο , με πληροφορίες από το 46

πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα [1848-1849] και το βιβλίο που εξέδωσε το 1851 το οποίο περιέχει 
εξαιρετικές εικόνες τοπίων και σκίτσα από τα μέρη που επισκέφθηκε. Κατά την διάρκεια του 
παραπάνω ταξιδιού του, δεν πρόλαβε να επισκεφθεί το Ζαγόρι και καθώς ήταν ένας από τους 
στόχους του που δεν εκπληρώθηκε, επέστρεψε το 1857. Έχοντας ως έδρα την Κέρκυρα, όπου 
τον φιλοξενούσαν, ξεκίνησε το ταξίδι του στις 2 Απριλίου 1857 και επέστρεψε σε αυτήν στις 23 
Απριλίου 1857. 

Δυστυχώς τα ημερολόγιά του δεν υπάρχουν πια και ποτέ δεν ολοκλήρωσε τα κείμενα προς 
δημοσίευση για το ταξίδι του Απριλίου 1857. Η μόνη πηγή πληροφοριών ήταν κάποια από τα 
γράμματα που έστελνε στην αδελφή του (σχεδόν όλα τα πρωτότυπα έχουν χαθεί, αλλά βρήκε η 
R.Fowler αντίγραφα που κάποιος δακτυλογράφησε την δεκαετία του 1930). 

Από τα γράμματα αυτά προς την αδερφή του, που δημοσιεύει σήμερα η R.Fowler έχουμε 
την περιγραφή και την αντιστοίχιση των εικόνων από την διαδρομή που ακολούθησε για το ταξίδι 
του στο Ζαγόρι. Επίσης σημειώνεται ότι από τα 98 σχέδια που δημιούργησε σε αυτό αυτό ταξίδι, 
έχει εντοπιστεί μόνο το 1/3. 

Ξεκινώντας την ανάβασή του από τα Ιωάννινα προς το Ζαγόρι [Εικ_7.02] στις 11 Απριλίου 
1857, πρώτη στάση είναι η Δοβρά (σημ Ασπράγγελοι), όπου και διανυκτερεύει. και μένει 
έκπληκτος από το πολιτισμικό επίπεδο των κατοίκων (υπάρχει σχετική αναφορά με απόσπασμα 
από το πρωτότυπο κείμενο στη σελίδα 165, υποσ.65, του κεφαλαίου 5). 

 Η πηγή των πληροφοριών για τον Edward Lear και των εικόνων, προέρχονται από την σχετική μελέτη της Rowena 45

Fowler, η οποία μετά την συνταξιοδότησή της από τον Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, εργάζεται ως ανεξάρτητη 
ερευνήτρια με έδρα την Οξφόρδη και το Λονδίνο και με αντικείμενα την ποίηση επί Βικτοριανής εποχής και την 
επίδραση της κλασικής αρχαιότητας στην Αγγλική και Ελληνική λογοτεχνία. Με τον Lear ασχολείται από το 1984, 
συγκεντρώνοντας το υλικό και τα ημερολόγια του από τα ταξίδια του στην Ελλάδα τα οποία και δημοσιεύει στη 
συνέχεια. Το υλικό από το ταξίδι του στην Ελλάδα του 1857 το έχει δημοσιεύσει ψηφιακά στην σχετική ιστοσελίδα 
που διατηρεί [http://www.rowenafowler.com/362750962]

 Κεφάλαιο 4, σελ. 134, υποσ.15846

Εικόνα_7.02: «Μεταξύ Ιωαννίνων και Ζαγορίου, 11 Απριλίου 1857» E.Lear - Φεύγοντας από τα Ιωάννινα με 
κατεύθυνση προς το Ζαγόρι διακρίνονται στο βάθος η λίμνη και η πόλη των Ιωαννίνων. [πηγή: R.Fowler]
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Γράφει ότι περπατάει σε «αυτές τις δυσπρόσιτες καταστάσεις» και βλέπει μόνο 
γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους επειδή οι άντρες είναι έμποροι και λείπουν στην Ευρώπη. 

Είναι ενθουσιασμένος από το τοπίο και γενικότερα όλο το περιβάλλον και γράφει ότι είναι 
αδύνατον να περιγραφεί όλο αυτό το σκηνικό (το οποίο παρομοιάζει με Ελβετικό τοπίο), παρά 
μόνο μέσα από τους πίνακές του. 

Στις 12 Απριλίου επισκέπτεται το Κουκούλι, όπου και διανυκτερεύει, σημειώνοντας ότι,  
«για μια φορά φιλοξενήθηκε αξιοπρεπώς». Μέχρι τις 14 Απριλίου περιηγείται στην περιοχή του 
Κεντρικού Ζαγορίου [Εικ_7.03] κοντά στο φαράγγι του Βίκου και επισκέπτεται την Βίτσα, το 
Μονοδένδρι [Εικ_7.04] το μοναστήρι της Αγ. Παρασκευής [Εικ_7.05], σχεδιάζοντας 
εντυπωσιασμένος τα μέρη που επισκεπτόταν. Στις 15 Απριλίου, αφού έχει διανυκτερεύσει στα  
Σουδενά (σημ. Πεδινά) (χωρίς να αναφέρει αν έμεινε στα Άνω ή στα Κάτω), συνεχίζει το ταξίδι 
του περνώντας από την Αρτσίστα (σημ Αρίστη), προς την Κόνιτσα, την Πρεμετή, το Τεπελένι, 
το Αργυρόκαστρο, το Δέλβινο και τέλος τους Αγ. Σαράντα για να επιστρέψει στην Κέρκυρα 
στις 23 Απριλίου 1857. 

Εικόνα_7.03: Ο ποταμός «Βικάκης» με το γεφύρι του Κοντοδήμου και το χωριό «Μπάγια» (σημ Κήποι) - E.Lear, 
12 Απριλίου 1857 [πηγή:R.Fowler]
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Εικόνα 7.05: Η χαράδρα του Βίκου και το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής- E.Lear 1857. [πηγή:R.Fowler]

Εικόνα 7.04: Άποψη του Μονοδενδρίου από τον δρόμο Άνω Βίτσας - Μονοδενδρίου -E.Lear, 13 Απριλίου 
1857. [πηγή:R.Fowler]
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Αυτό που ξεχωρίζει τον E.Lear από τους άλλους περιηγητές είναι τα σχεδιαστικά 
ντοκουμέντα που μας άφησε από τις περιηγήσεις του και ειδικά για το Ζαγόρι που δεν υπάρχουν 
αντίστοιχα τεκμήρια της εποχής αυτής. Επειδή είναι γνωστός για την πιστότητα με την οποία 
αποτυπώνει τα τοπία, οι πληροφορίες που μας δίνει μπορούν να θεωρηθούν σε μεγάλο βαθμό 
αξιόπιστες και βοηθητικές. Για παράδειγμα, μπορούν να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν τα 
σημεία από τα οποία ζωγράφιζε [Εικ_7.06], καθώς και το τοπίο ή το χωριό που απεικονίζει στους 
πίνακές του, δίνοντάς μας δεδομένα για την έκταση του χωριού και τον όγκο των κτιρίων. Επίσης 
τα σημεία από τα οποία ζωγραφίζει προδίδουν και την προσβασιμότητα σε αυτά. 

Εικόνα_7.06: Εντοπισμός των τοποθεσιών που σχεδίασε ο Ε.Lear
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Τεχνικά έργα και υποδομές του οδικού δικτύου 
Τα χωριά μεταξύ τους μπορεί να επικοινωνούσαν με πλήθος φυσικών μονοπατιών, αλλά οι 

πιο κεντρικοί δρόμοι που εξυπηρετούσαν ταξιδιώτες και μετακίνηση προϊόντων, έπρεπε να 
παραμένουν πάντα ανοικτοί και βατοί. Τμήματα των οδών που λάσπωναν με τις βροχές, έπρεπε 
να λιθοστρωθούν, στις απότομες κλίσεις έπρεπε να κατασκευαστούν οι λίθινες «σκάλες» και στα 
ποτάμια και τα ρέματα έπρεπε να υπάρχουν γεφύρια.  

Έτσι δημιουργήθηκε ένα οργανωμένο δίκτυο ημιονικών δρόμων και μονοπατιών που 
εξυπηρετούσε όλες τις καθημερινές και όχι μόνο, ανάγκες της εποχής. Οι μετακινήσεις δεν ήταν 
μόνο για την μετάβαση από χωριό σε χωριό ή προς τα αστικά κέντρα εκτός Ζαγορίου. Εκτός του 
εμπορίου που ήταν η κύρια απασχόληση των περισσότερων (κατά τον 19ο αι.), υπήρχαν κάτοικοι, 
ιδίως στο Ανατολικό Ζαγόρι, που ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και την παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων . Σε ορισμένες περιοχές του Ζαγορίου υπήρχαν περιορισμένα καλλιεργήσιμα εδάφη. 47

Για την μετάβαση σε αυτά, όπως και προς τους υδρόμυλους για το άλεσμα των σιτηρών  που 48

λειτουργούσαν κοντά στα ποτάμια, κατασκευάστηκαν λιθόστρωτοι δρόμοι, κρήνες και γεφύρια, 
ακριβώς όπως και για τις πιο κεντρικές οδούς του οδικού δικτύου.  

Πολύτιμες πληροφορίες για τις κατασκευές, συντηρήσεις και αποκαταστάσεις των 
υποδομών του δικτύου, αντλούνται κυρίως από τα βιβλία του Ι.Λαμπρίδη, σχετικά με τις 
χορηγίες και την μελέτη του Ζαγορίου γενικότερα . Από τα κείμενα των δρομοδεικτών και των 49

οδοιπορικών, οι περισσότερες πληροφορίες ήταν για τις χαράξεις των διαδρομών και την ύπαρξη 
γεφυριών, χανιών και κρηνών πάνω σε αυτές. Από τις καταγραφές του Λαμπρίδη, έρχονται στο 
φως και πληροφορίες για τους χορηγούς, το κόστος του έργου, τις χρονολογίες κατασκευής ή 
επισκευής και σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά που κατέθεταν στην τράπεζα ή ανέφεραν σε 
διαθήκες, για την εξασφάλιση των εξόδων συντήρησης του έργου. Μια εικόνα για την 
λεπτομέρεια της πληροφορίας, μπορεί να αποκτηθεί από το παρακάτω χαρακτηριστικό 
απόσπασμα το οποίο δεν αναφέρεται στον χορηγό αλλά στον διάδοχό του, που συνεχίζει 
προφανώς, την επιθυμία του πρώτου: 

«…διά σπουδαίου χρηματικού ποσού κατασκεύασε (1862) και γεφύρας 
επισκεύασε και οδούς έτεμε, και επί πάση τούτοις κατέθετο εν τη εθνική 
τραπέζη (1867) 6,215.5/100 δραχ. επί τόκω 6,5%, ίνα διά παντός από των 
ετησίων τόκων αυτών 200 μεν δρ. υπέρ των πτωχών (…) και το επίλοιπον προς 
επιδιόρθωσιν οδών, γεφυρών και φρεάτων διατιθήται ονομάσας και εκτελεστάς 
της διαθήκης αυτού…»  50

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα έξοδα για τα έργα, τα διέθεταν μοναστήρια της περιοχής με 
την πρωτοβουλία βέβαια του εκάστοτε ηγούμενου. Σύμφωνα με την άποψη του Λαμπρίδη δεν 
υπήρχε πάντα σωστή διαχείριση ως προς την επιλογή της επένδυσης των χρημάτων και δεν 
δίσταζε να γίνει δεικτικός και ειρωνικός στα κείμενά του, σχετικά με τις επιλογές και τις 
προθέσεις των ηγούμενων. 

 Σχετικά με την αγροτική παραγωγή στο Ζαγόρι και τα προβλήματα που δημιουργούνταν ανάμεσα στα χωριά λόγω 47

των περιορισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων πληροφορεί ο Γ. Παπαγεωργίου, μέσα από την έρευνα που έχει 
κάνει από πρωτότυπα έγγραφα και συμφωνητικά του 18ου και 19ου αι. [πηγή: Παπαγεωργίου, Γ. «Οικονομικοί…….» 
ό.π., σελ. 48-84. ]

 Παπαβρανούσης, Στ., ό.π., σελ. 17148

 Λαμπρίδης, Ι. ,  Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων, Μέρος Πρώτον και Δεύτερον, εν Αθήναις τύποις Γεωργίου 49

Κιούση, 1880
 Λαμπρίδης, ΗΑ, Α’ 1880, σελ. 46. 50
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Στην περίπτωση του ηγούμενου της Μονής Παλαιοχωρίου Λαΐστας, ασκεί κριτική σχετικά 
με την επένδυση των 8000 γροσιών για την ανέγερση κωδωνοστασίου στη Μονή, αντί να τα 
επενδύσει για τις ανάγκες του σχολείου της κοινότητας. Συνεχίζει αναρωτώμενος γιατί δεν 
συνεργάζεται με τις μονές της περιφέρειας και την μονή Δουραχάνης, ώστε να συνδράμουν 
στην κατασκευή του επικίνδυνου, αλλά αναγκαίου, δρόμου του Δρίσκου, που ήταν και μια από τις 
εισόδους στο Ζαγόρι, αλλά και μέρος της διαδρομής που συνέδεε τα δυο μοναστήρια : 51

«Διατί ο αρχιερεύς δεν πειθαναγκάζει τας κατά την ανατολική του τμήματος 
τούτου περιφέρειαν Μονάς μετά της του Δουραχάνη , ίνα συνδράμωσι προς 
κατασκευήν της απόκρημνου και απροσίτου, αλλ’ αναγκαιοτάτης οδού του 
Δρίσκου , εκ της αθλιότητος της οποίας και ημίονοι πτωχών εκρημνίσθησαν και 
άνθρωποι, καταπαύοντας, εφονεύθησαν.»  52

Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από το κεφάλαιο σχετικά με τις επιχορηγήσεις από 
τις μονές για έργα υποδομών στο Τμήμα Ζαγορίου. Οι πληροφορίες που αντλούνται είναι 
πολύτιμες καθώς μαθαίνουμε, την κατάσταση και την επικινδυνότητα του δρόμου στα μέσα του 
19ου αιώνα, την αναγκαιότητα της χρήσης του και βέβαια τον οικονομικό ρόλο των μοναστηριών.   

Παρατηρείται ότι οι χρηματοδοτήσεις των τεχνικών έργων, γίνονται κατά κανόνα από τους  
απόδημους επιχειρηματίες, τους μεγαλογαιοκτήμονες στο Ζαγόρι και τα μοναστήρια, έχοντας 
προφανώς και ως μέλημα την διακίνηση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων τους. Η 
έρευνα του Γ. Παπαγεωργίου σχετικά με τους οικονομικούς και κοινωνικούς μηχανισμούς στο 
Ζαγόρι είναι πραγματικά, όπως σημειώνει και ο ίδιος, «αποκαλυπτική» , ειδικά σε ότι αφορούσε 53

τις γαιοκτησίες και το ζωικό κεφάλαιο των μοναστηριών. Συγκέντρωσε και παρουσίασε σε 
πίνακες την ακίνητη περιουσία των μοναστηριών και προέκυψε το εξής συμπέρασμα: «…ότι οι 
πιο ισχυροί γαιοκτητικοί παράγοντες στην περιοχή του Ζαγορίου, κατά την περίοδο 
που εξετάζουμε, ήταν τα μοναστήρια και οι προύχοντες με τοπική, αλλά και 
ευρύτερη ακτινοβολία..»  54

Κατά συνέπεια, δεν αναρωτιέται αδίκως ο Λαμπρίδης στο γιατί δεν επενδύουν τα 
μοναστήρια στην επισκευή του δρόμου, ενώ τα εισοδήματά τους από τις καλλιέργειες, την 
κτηνοτροφία και τις ενοικιάσεις των εκτάσεών τους αποδίδουν σημαντικά κέρδη. Παρατηρείται 
όμως ότι σε άλλες μονές συνέβαινε το αντίθετο.  

Η ακίνητη περιουσία των μοναστηριών αυξανόταν από δωρεές αλλά και αγορές γης και  
κατά τον 17ο και 18ο αι., σύμφωνα με τα κατάστιχα των μοναστηριών, αλλά και τα έγγραφα από 
ιδιωτικές συλλογές. Αγόραζαν και περιουσίες χωριών  στα οποία όμως στη συνέχεια 55

χρηματοδοτούσαν την ανέγερση και συντήρηση των σχολείων, των δρόμων, των γεφυριών και 
άλλων τεχνικών έργων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα  είναι η Μονή της Σπηλιώτισσας στην Αρτσίστα (σημ. 56

Αρίστη), που ανήκε στην Επισκοπή Βελλάς, η οποία συντηρούσε και χρηματοδοτούσε την 
Ελληνική Σχολή του χωριού με 55 οθωμανικές λίρες ετησίως, αλλά και τα σχολεία στα κοντινά 

 Η μονή Δουραχάνης ή Ντουραχάνης βρίσκεται στις όχθες της λίμνης των Ιωαννίνων στους πρόποδες του 51

Μιτσικελίου ενώ η Μονή Παλαιοχωρίου στο ΒΑ άκρο του Ζαγορίου.
 Λαμπρίδης, ΗΑ, Α’ 1880, σελ. 53. 52

 Παπαγεωργίου, Γ., Οικονομικοί και κοινωνικοί…, ό.π., σελ.3253

 ό.π.54

 ό.π., σελ.4255

 Οι πληροφορίες σχετικά με τα έργο που χρηματοδότησε η Μονή, αντλούνται από το βιβλίο με τα Αγαθοεργήματα  56

της Ηπείρου του Ι.Λαμπρίδη  [Λαμπρίδης, ΗΑ, Α’ 1880, σελ. 58. ]
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χωριά του Αγ. Μηνά, Μεσοβουνίου και Κλειδωνιάς με 5 λίρες. Ειδικά για το Μεσοβούνι, 
δαπάνησε 10.000 γρόσια για την ανέγερση εκκλησίας και κατασκευή ομβροδέκτη το 1858, ενώ 
στη συνέχεια το 1873 δαπάνησε 1.200 γρόσια για την κατασκευή γέφυρας. Συνεχίζει με πολλές 
πολύτιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν αφορούν στο αντικείμενο των 
τεχνικών έργων υποδομής, εκτός μιας τελευταίας όπου αναφέρεται σε μια οδό και μια γέφυρα 
που εξυπηρετούσαν την επικοινωνία δυο χωριών για να πηγαίνουν οι μαθητές στο σχολείο: 

«Επί πάση δε τούτοις ανάγκη να προβεί εις διόρθωσιν της οδού  Πανέτσ ι  και 
κατασκευή επί του κάτωθεν της Αρτσίστης ρυακίου γέφυρας , εξ’ ελλείψεως της 
οποίας οι του Αγίου Μηνά παίδες, χειμώνας ώρα, να μεταβαίνουν εις την ελληνικήν 
Σχολήν Αρτσίστης αδυνατούσιν.»  57

Τα παραπάνω έργα είναι μικρής κλίμακας και τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται ως 
δείγματα της κοινωνικής φροντίδας της εποχής για την εκπαίδευση και την βελτιστοποίηση της 
καθημερινότητας. Έχουν καταγραφεί αρκετά έργα από το τέλος του 18ου αι. για την 
εξυπηρέτηση των κατοίκων προς τους μύλους, τα χωράφια και τα γειτονικά τους χωριά, χωρίς 
να υπάρχει καμία σύνδεση των δρόμων και των γεφυρών αυτών με τους μεγάλους άξονες που 
διέσχιζαν ή συνέδεαν τα χωριά με τις πόλεις εκτός Ζαγορίου. Εκτός των πληροφοριών για την 
ημερομηνία κατασκευής, επισκευής και χρηματοδότησης, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
επιβεβαιώνεται και η ύπαρξη διαδρομών οι οποίες δεν είναι σήμερα σε χρήση ως δρόμοι 
σύνδεσης χωριών ή εξυπηρέτησης αγροτικών εργασιών, καθώς ο νέος αμαξιτός δρόμος έχει 
πολύ διαφορετική χάραξη.  

Για παράδειγμα, από τις καταγραφές του Λαμπρίδη πληροφορούμαστε ότι το 1816 ο Χρ. 
Μαρίνος από το Καπέσοβο  κατασκεύασε γεφύρι στη θέση «καταβόθρα» και λιθόστρωτη 58

οδό μεταξύ Άνω Σουδενών (σημ. Πεδινών) και Βίτσας . Επειδή δεν είμαστε σήμερα σε θέση να 59

προσδιορίσουμε με ακρίβεια την θέση «καταβόθρα», διότι το γεφύρι δεν υπάρχει πια, δεν είναι 
δυνατός ο εντοπισμός της λιθόστρωτης οδού. Μια όμως δεύτερη πληροφορία μας λέει ότι το 
1858 ο ηγούμενος μοναστηριού  (το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα δύο χωριά), επισκεύασε το 60

γεφύρι μεταξύ «Άνω Σουδενών και Βίτσης» στην «θέση καταβόθρα». Άρα, ίσως πια με 
μεγαλύτερη βεβαιότητα, μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη αυτού του μονοπατιού, αφού 
κατά πάσα πιθανότητα θα εξυπηρετούσε και το μοναστήρι [Χάρτης_7.09]. 

 Λαμπρίδης, ΗΑ, Α’ 1880, σελ. 58. 57

 Υποθέτουμε ότι θα είχε κάποια οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή για να κάνει το έργο. 58

 Λαμπρίδης, ΗΑ, Β’ 1880, σελ.105. 59

 Πρόκειται για διαφορετικό μοναστήρι από την Μονή Αγίας Παρασκευής στο Μονοδένδρι60
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Οι δρόμοι και οι γέφυρες που κατασκευάζονταν ή συντηρούνταν για την εξυπηρέτηση 
ευρύτερων περιοχών, χρηματοδοτούνταν πάλι από την εκκλησία, τις πλούσιες οικογένειες των 
Ζαγορισίων ή τους εκτελεστές των διαθηκών που άφηναν οι ευεργέτες . 61

Βέβαια, οι υποδομές εκτός του πλαισίου των τοπικών διαδρομών, εξυπηρετούσαν όλων 
των ειδών τις μετακινήσεις και τους σκοπούς. Είναι πλέον δύσκολο να υπάρχει, ως προς τη 
χρήση, διαχωρισμός και κατηγοριοποίηση των δρόμων, διότι ξεφεύγουμε από τα όρια της μικρής 
κλίμακας και της τοπικής εμβέλειας, όπου οι λειτουργίες είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες, 
και μπορούν να χαρακτηριστούν ως «αμιγώς» τοπικές.  

 Σχολιάζει ο Λαμπρίδης σχετικά με τις χορηγίες και την εκτέλεση των διαθηκών, ότι υπήρχαν και αρκετές 61

περιπτώσεις σφετερισμού των χρημάτων, από κακόβουλους διαχειριστές, χωρίς να τιμούν την μνήμη των 
ευεργετών και αναρωτιέται το εξής: «Εν μεν τη αλλοδαπή οι Ηπειρώται χρησιμεύουσιν ως παράδειγμα 
αρετής και αυταπαρνησίας, εν δε τη πατρίδι ημών το πλείστον αδόκιμοι» [Λαμπρίδης, ΗΑ, Β’ 1880, σελ. 
σελ. 7.] 

Χάρτης_7.09: Το μονοπάτι που συνέδεε τα Άνω Σουδενά με το Μονδένδρι και την Βίτσα [Υποβ.ΓΥΣ 1:50.000]
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Για τα έργα μεγάλης σημασίας, όπως η κατασκευή και η συντήρηση των δύσκολων δρόμων 
εισόδου στο Ζαγόρι και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης μετακίνησης μέσα στα όριά του, με την 
κατασκευή λιθόστρωτων και γεφυρών, υπήρχαν και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Στην 
καταγραφή των σημαντικότερων έργων που αφορούν σε όλο το Ζαγόρι, ο Λαμπρίδης τα 
ονομάζει «Γενικά του τμήματος αγαθοεργήματα», ενώ όταν αναφέρει τα έργα με πιο τοπικό 
χαρακτήρα και τα κατηγοριοποιεί ανά χωριό, τα ονομάζει «Ειδικά του τμήματος 
αγαθοεργήματα». 

Στο πλαίσιο των γενικών αγαθοεργημάτων κάνει μια γενική αναφορά για την σύσταση των 
σχολείων και στη συνέχεια περιγράφει τις χορηγίες για 4 οδούς, 2 κρήνες και 23 γέφυρες.  

Για τις 2 από τις 4 οδούς έχει γίνει αναφορά στην αρχή του κεφαλαίου, διότι αφορούν στις 
επισκευές των απότομων λιθόστρωτων (σκάλες), από τα οποία ανέβαιναν στο Μιτσικέλι για να 
εισέλθουν στο Ζαγόρι [Είσοδοι Κ1 και Κ2]. Τα έξοδα και για τις τέσσερις αυτές οδούς τα ανέλαβε 
η Αγγελική Αλεξ. Παπάζογλου , η οποία σημειώνεται ότι είχε επαρκή κληροδοτήματα για τα 62

παραπάνω έργα. 
Πολύ ενδιαφέρον βέβαια έχουν και οι πληροφορίες για τις άλλες δύο οδούς την Σκάλα της 

Βίτσας και τον παραποτάμια οδό προς την Ντοβρά [Χάρτης_7.10], καθώς η μια υπάρχει και 
συντηρείται ακόμα στις μέρες μας [1], ενώ η δεύτερη [2] δεν είναι αναγνωρίσιμη διότι, κατά 
πάσα πιθανότητα, πάτησε πάνω της η χάραξη του νέου αμαξιτού δρόμου του 20ου αι. 

Σχετικά με την λιθόστρωτη «Σκάλα της Βίτσας», γράφει ο Λαμπρίδης: «Η από του 
ποταμού Βίκου αρχομένη και εις την κώμη «Κάτω  Βίτσα» αναβαίνουσα, επιλεγομένη δε 
Σκάλα , ήν κατασκεύασε (1868) διά 4.500 γρ. η αυτή αξιότιμος Κυρία.»  63

Η κατασκευή (λιθόστρωτο)  της οδού από το γεφύρι του Εβραίου, μέχρι την Ντοβρά 64

[σημ. Ασππράγγελοι] [Χάρτης_7.10] κατά μήκος του Ξηροπόταμου, έγινε αρχικά το 1848 από τον 
Γεώργιο Καραστάθη, από το χωριό Νεγάδες με κόστος 10.000 γρ. αλλά επειδή ο εργολάβος 
κ.Χατζιόγλου, ο οποίος ήταν από το Κουκούλι, δεν έκανε σωστή επίβλεψη του έργου, 
χρειάστηκε να επισκευαστεί το 1872 από την ίδια «Κυρία Αγγελική Α. Παπάζογλου, ήτις 
διέθετο, ως είπομεν, και επαρκή κληροδοτήματα, και προς επισκευήν και διόρθωσιν 
πασών των ειρημένων οδών» . 65

Οι πληροφορίες που αντλούνται από τις λεπτομέρειες της καταγραφής του Λαμπρίδη, 
είναι ανεκτίμητες και μεταφέρουν πολλά κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της εποχής, καθώς 
βέβαια και το ότι το λιθόστρωτο στο οποίο έγινε «κακή» επίβλεψη, άντεξε από το 1848 ως το 
1872 που χρειάστηκε την επισκευή. 

Οι πληροφορίες  σχετικά με την κατασκευή των κρηνών είναι πολύ λιγότερες, αλλά εξίσου 66

διαφωτιστικές διότι εκτός των ημερομηνιών, των ποσών, την ποιότητα κατασκευής και των 
χορηγών έρχονται στο φως και γεγονότα ιστορικού ενδιαφέροντος για πρόσωπα της εποχής. Η 
μία κρήνη ήταν στους πρόποδες του Μιτσικελίου στο δρόμο προς την Ντοβρά και την είχε 

 Αγγελική Αλεξίου Παπάζογλου: από τα κείμενα φαίνεται ότι είχε χρηματοδοτήσει πολλές κατασκευές και 62

επιδιορθώσεις έργων, όχι μόνο στο Ζαγόρι αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Ο Λαμπρίδης την 
αποκαλεί η «Αξιότιμος Κυρία» ή «Αξιότιμος Χήρα» και γράφει σε μια υποσημείωση ότι η ίδια προικοδοτεί όλα τα 
έργα (δηλ δεν αναφέρεται ο σύζυγος, από τον οποίο χήρεψε, ως χρηματοδότης) [Λαμπρίδης, ΗΑ, Β’ 1880, σελ.10] 

 Λαμπρίδης, ΗΑ, Β’ 1880, σελ. 79. 63

 Η οδός αυτή από το γεφύρι του Εβραίου μέχρι την Ντοβρά είναι τμήμα μεγαλύτερης διαδρομής του Κεντρικού 64

Ζαγορίου, αλλά επειδή τον χειμώνα στην περιοχή αυτή παρατηρούνται πλημμύρες έπρεπε να λιθοστρωθεί ώστε να 
διευκολύνεται η πορεία των ταξιδιωτών. 

 Λαμπρίδης, ΗΑ, Β’ 1880, σελ. 79. 65

 ό.π., σελ. 80. 66
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κατασκευάσει αρχικά το 1816 ο Αλή Πασάς με αγγαρείες, δηλαδή χωρίς κόστος γι’ αυτόν. Το 
1849 την επισκευάζουν για 3.500 γρ. δύο αδέρφια από την Ντοβρά, αλλά καθώς ήταν κακής 
ποιότητας το έργο, την επισκεύασε πάλι, για 5.000 γρ. το 1867 ο Αλέξιος Αγγέλου από το ίδιο 
χωριό. Η δεύτερη κρήνη που βρισκόταν μεταξύ Ντοβράς και Μπούλτσης (σημ. Ελάτη) 
κατασκευάστηκε από έναν Οθωμανό με το όνομα Μουχτάρης, ο οποίος ήταν ο 
σωματοφύλακας του Ζαγορίσιου από το Βραδέτο, προύχοντα και φίλου του Αλή Πασά, Νούτσου 
Κοντοδήμου. Δεν αναφέρονται στοιχεία για το κόστος του έργου, αλλά μόνο η πληροφορία ότι ο 
Ζαγορήσιος είχε Οθωμανό σωματοφύλακα, που χρηματοδοτούσε και έργα, είναι αρκετά 
πολύτιμη. 

Χάρτης_7.10: Η σκάλα της Βίτσας και ο δρόμος προς την Ντοβρά, κατά μήκος του Ξηροποτάμου Υποβ. 
Ανάβαση 1:40.000]
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7.2. Θέσεις και χρήσεις των πέτρινων γεφυριών στο οδικό δίκτυο 
Σε αυτόν το ιδιαίτερο τόπο, τους προηγούμενους αιώνες, εάν δεν υπήρχαν γέφυρες 

οποιασδήποτε μορφής, η κυκλοφορία θα ήταν σχεδόν αδύνατη για τους κατοίκους και τους 
ταξιδιώτες, κατά τους περισσότερους μήνες του έτους. Κάθε ποτάμι, ρέμα, ξεροπόταμος, 
ρυάκι, λάκκος έπρεπε να γεφυρωθεί για να ολοκληρώνουν τα ταξίδια τους, ώστε να μην 
κινδυνεύουν στα δύσβατα σημεία και όταν έβρεχε, στα απότομα κατεβάσματα των υδάτων. 

Για το πέρασμα ενός μεγάλου ποταμού που έχει πάντα νερό, είναι προφανές και αμέσως 
κατανοητό, ότι απαιτείται γέφυρα, σε όποιον αιώνα και εάν είμαστε. Το πέρασμα όμως ενός 
ρέματος ή ενός ξεροπόταμου, που έχει περιστασιακή ροή νερού, ενώ ήταν προφανές στο 
παρελθόν ότι χρειαζόταν γεφύρωση, στις μέρες μας δεν είναι πάντα κατανοητή η ανάγκη αυτή, 
όταν τα περνάμε οδηγώντας στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Αυτό συμβαίνει διότι δεν είναι 
πλέον ορατά αυτά τα μικρά «γεφυρώματα» που έχουν αντικατασταθεί από το οδόστρωμα, κάτω 
από το οποίο περνάει το νερό μέσα από τους αγωγούς των όμβριων υδάτων [Εικ_7.07]. 

Ένα τυπικό παράδειγμα τέτοιου σημείου από τα πολλά που υπάρχουν σήμερα στο οδικό 
δίκτυο, είναι αυτό της Εικόνας_7.07, σημείο στο οποίο θα χρειαζόταν κάποιου είδους γεφύρωση  
εάν ήταν μονοπάτι ή ημιονικός δρόμος, ώστε να είναι προσπελάσιμο όταν υπήρχε αυξημένη ροή 
ύδατος. Άρα δικαιολογείται κατά κάποιον τρόπο ο μεγάλος αριθμός γεφυριών σε ένα τόσο 
πολυσύχναστο οδικό δίκτυο. 

Καθώς ο ορεινός χώρος του Ζαγορίου βρίθει από ρέματα, ρυάκια, μικρές χαράδρες, 
βράχους και πολλά άλλα εμπόδια της φύσης, είναι δικαιολογημένη και η ύπαρξη τόσων πολλών 
γεφυριών με μεγάλη ποικιλία στη μορφή και στα μεγέθη τους.  

Εικόνα_7.07: Σημείο διαδρομής στο οποίο εάν δεν υπήρχε ο ασφαλτόδρομος θα χρειαζόταν γεφύρωση



κεφάλαιο 07_ το οδικό δίκτυο στο Ζαγόρι 211

Οι δύο επόμενες φωτογραφίες δίνουν μια ενδεικτική εικόνα των διαφορετικών μεγεθών. 
Υπάρχουν αρκετά γεφύρια πολύ μικρότερα από του Γερομνιού [Εικ_7.08], όπως και κάποια λίγα, 
μεγαλύτερα από το Καλογερικό [Εικ_7.09]. 

Εικόνα_7.08: Η «ανθρώπινη» κλίμακα του γεφυριού του «Γερομνιού» που γεφυρώνει ένα ρέμα ΝΑ του 
χωριού Μπάγια, το οποίο καταλήγει στο μεγαλύτερο Μπαγιώτικο ρέμα [Φωτ. Νοέμβριος 2008]

Εικόνα_7.09: Η κλίμακα όπου ο «άνθρωπος» είναι το κόκκινο σημάδι στην φωτογραφία πάνω στο 
Γεφύρι Καλογερικό ή του Πλακίδα στο Μπαγιώτικο ρέμα [Φωτ. Απρίλιος 2019]
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7.2.1. Οι καταγραφές και οι κατηγορίες των γεφυριών 
Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που τίθεται, πάντα και από όλους, είναι το πόσα είναι τα  

υπάρχοντα πέτρινα γεφύρια στο Ζαγόρι. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα σωστά, θα 
πρέπει να γίνουν πρώτα αρκετές παραδοχές και διευκρινίσεις, διότι ένας απλός αριθμός, δίνει 
μόνο μια ποσοτική πληροφορία. Ακόμα όμως και αυτός ο αριθμός, δεν μπορεί να είναι απόλυτος 
διότι εξαρτάται από την χρονική στιγμή και τις παραδοχές του κάθε καταγραφέα.  

Στο σημείο αυτό γίνεται μια σύντομη αναφορά στις βασικές πηγές από τις οποίες 
αντλήθηκαν οι πληροφορίες για τις καταγραφές  των γεφυριών. 67

Την πρώτη καταγραφή γεφυριών στο χώρο του Ζαγορίου μας την δίνει ο Ι. Λαμπρίδης στα 
βιβλία του για τα Αγαθοεργήματα στην Ήπειρο , όπου παραθέτει ένα κατάλογο με 23 πέτρινα 68

γεφύρια, αρκετά από τα οποία δεν υπάρχουν πια (έχει γίνει αναφορά στο έργο του, σε 
προηγούμενο κεφάλαιο). Εκτός από αυτόν τον κατάλογο, υπάρχουν και διάσπαρτες αναφορές για 
γεφύρια και στους δύο τόμους των αγαθοεργημάτων των οποίων ολοκλήρωσε την γραφή το 
1879 και εξέδωσε το 1880. Οι πληροφορίες που παρέχει αφορούν κατά κανόνα, στο έτος 
κατασκευής ή και επισκευής, στον χορηγό και στον τόπο. Είναι βέβαια προφανές ότι αναφέρεται 
σε γεφύρια κατασκευασμένα το αργότερο μέχρι το έτος 1879. Είναι η βασική πηγή ιστορικών 
πληροφοριών, για όλους τους σύγχρονους καταγραφείς και μελετητές, σχετικά με τα γεφύρια 
που υπάρχουν σήμερα και εκείνα που χάθηκαν.  

Η επόμενη προέρχεται από τον Σ.Μαντά  ο οποίος, στα πρώτα του βιβλία το 1984  και 69 70

1987 , μας έδωσε μια καταγραφή 230 πέτρινων γεφυριών στην Ήπειρο, από τα οποία τα 63 71

στο Ζαγόρι. Στο τελευταίο του βιβλίο του 2020  έχει καταγράψει πάνω από 1000 γεφύρια στον 72

Ηπειρωτικό χώρο με τα 178 στο Ζαγόρι. Στο σύνολο όμως των 178 γεφυριών έχει συμπεριλάβει 
και 67 που έχουν καταρρεύσει, ενώ στα υπόλοιπα 111 περιλαμβάνει και όσα βρίσκονται εντός 
των οικισμών για την εσωτερική εξυπηρέτηση των κατοίκων. 

Άρα για να απαντηθεί το ερώτημα του αριθμού των γεφυριών πρέπει να υπάρχει και  
σχετική διευκρίνιση είτε στην ερώτηση είτε την απάντηση. 

Στη συνέχεια του ιστορικού των καταγραφών, υπάρχει η πρώτη ψηφιακή καταγραφή που 
δημιουργήθηκε το 2006 στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Ιωάννινων 
με τίτλο «Τα πέτρινα γεφύρια την Ήπειρο»  και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ. Χρ. 73

Μασσαλά. Δεν έχουμε ποσοτικά μεγέθη (αριθμό γεφυριών), αλλά μια οργανωμένη κατάταξη των 

 Σημειώνεται, προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, ότι οι αναφορές που παρατίθενται αφορούν μόνο σε 67

συστηματικές καταγραφές γεφυριών και όχι βιβλία ή κείμενα που έχουν ως αντικείμενο τα πέτρινα γεφύρια. 
 Λαμπρίδης, Ι. ,  Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων, Μέρος πρώτον και Μέρος Δεύτερον, εν Αθήναις τύποις 68

Γεωργίου Κιούση, 1880
 Ο Σπύρος Μαντάς είναι ερευνητής ο οποίος συλλέγει υλικό για τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου από το 1982. 69

Εξέδωσε δύο βιβλία για τα γεφύρια της Ηπείρου το 1984 και στη συνέχεια το 1987 με τις πρώτες καταγραφές. Το 
1990 ίδρυσε το Αρχείο Γεφυριών Ηπειρωτικών (Α.Γ.Η) και είναι πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης Πέτρινων 
Γεφυριών που έχει εκδώσει σειρά βιβλίων με τα πρακτικά των συναντήσεων σχετικά με Πέτρινα Γεφύρια. Το 
σύνολο των καταγραφών που έχει πραγματοποιήσει παρουσιάζεται στο τελευταίο του έργο «Γεφυρογραφία της 
Πίνδου».

 Μαντάς, Σπ., Τα Ηπειρώτικα γεφύρια, Λαϊκό Πολύπτυχο/Τεχνικές εκδόσεις Α.Ε., Αθήνα 1984. 70

 Μαντάς, Σπ., Το γεφύρι και ο Ηπειρώτης - 24 οδοιπορικά, «τομές» στα … Ηπειρώτικα γεφύρια, Λαϊκό Πολύπτυχο/71

Τεχνικές εκδόσεις Α.Ε., Αθήνα 1987. 
 Μαντάς, Σπ., Γεφυρογραφία της Πίνδου και των όμορων περιοχών - τόμος Β’ Τα Ηπειρώτικα 72

πετρογέφυρα….ζεύξεις του άπειρου, Περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Ηπείρου, Αρχείο γεφυριών Ηπειρωτικών, 
Ιωάννινα 2020. 

 Η βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη από την διεύθυνση: http://www.petrinagefiria.uoi.gr/l73
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γεφυριών με πέντε επιλογές φίλτρων αναζήτησης  της καρτέλας κάθε γεφυριού που περιέχει 74

συνήθως και τις γεωγραφικές συντεταγμένες. 
Η επόμενη καταγραφή εκδόθηκε το 2012  από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και 75

Τενικών Έργων Ηπείρου με προϊστάμενο τότε τον Δρ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ι.Βλαχοστέργιο 
και περιέχει συνολικά 92 γεφύρια στην Ήπειρο τα οποία κατατάσσονται ανά περιοχή σε 
κηρυγμένα και μη. Για το Ζαγόρι αναφέρει 31 κηρυγμένα και 22 μη κηρυγμένα πέτρινα γεφύρια, 
δηλαδή ένα σύνολο 53 γεφυριών εκτός και εντός οικισμών. 

Υπάρχουν και ανεξάρτητες ομάδες ερευνητών  που καταγράφουν τα πέτρινα γεφύρια 76

στην Ελλάδα καθώς και πολλά φωτογραφικά λευκώματα  που βοηθούν στην αναγνώριση και 77

εντοπισμό αρκετών.  
Μελετώντας όλες τις παραπάνω πηγές καταγραφής σε συνδυασμό και με το προσωπικό 

μου αρχείο και την εμπειρία πεδίου [Χάρτης_7.11], έχουν εντοπιστεί οι θέσεις 99 γεφυριών. 
Θεωρήθηκε απαραίτητο να υπάρχει μια γενική και εποπτική εικόνα του πλήθους των γεφυριών 
στο χώρο, ώστε να προκύψουν και συμπεράσματα ως προς τις θέσεις και τις χρήσεις τους.  

Στον χάρτη διακρίνεται ο γεωγραφικός διαχωρισμός του Ζαγορίου (Δυτικό, Κεντρικό 
Ανατολικό). Εντοπίστηκαν 9 γκρεμισμένα γεφύρια για τα οποία προφανώς υπάρχουν 
πληροφορίες για τις θέσεις τους, 70 γεφύρια πάνω στο οδικό δίκτυο και 18 γεφύρια που 
βρίσκονται εντός των οικισμών. Υπάρχουν και 2 μεταλλικές γέφυρες του 20ου αι.  

Εξετάζοντας στην συνέχεια τους χάρτες με την οπτική πληροφορία, σε συνδυασμό με τα 
κείμενα από τις ιστορικές πηγές και τα συμπεράσματα από τις έρευνες και τα βιβλία των 
σύγχρονων μελετητών, προκύπτουν διάφορα συμπεράσματα σχετικά με τις χρονικές περιόδους, 
τις συνθήκες και τους λόγους ανέγερσής τους στις συγκεκριμένες περιοχές.  

Κλείνοντας την σύντομη αυτή αναφορά σχετικά με τον αριθμό των πέτρινων γεφυριών στο 
Ζαγόρι, θα παρουσιαστούν στη συνέχεια κάποια «μη ποσοτικά» συμπεράσματα σε σχέση με την 
ύπαρξή τους.  

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι κατηγοριοποίησης των γεφυριών, τους οποίους 
μπορεί κανείς να επιλέξει ανάλογα με τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο τα μελετάει, 
ξεκινώντας από τις δυο παρακάτω προσεγγίσεις. Μια μπορεί να είναι καθαρά πρακτική, όπου 
γίνεται η κατάταξη σύμφωνα με την χρήση και την θέση, ενώ μια άλλη μπορεί να έχει 
κοινωνικοοικονομικό χαρακτήρα, δηλαδή να κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την εποχή 
ανέγερσης, τους χορηγούς και τους λόγους της επένδυσής τους, εκτός του αναγκαίου και 
προφανούς για την διέλευση.  

 Η αναζήτηση μπορεί να γίνει ανά Νομό, όνομα γεφυριού, όνομα κοινότητας, όμμα ποταμού ή με σύνθετη 74

αναζήτηση. 
 Τα Πετρογιόφυρα της Ηπείρου, επιμ. Ι.Ε.Βλαχοστέργιος, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, Γ.Γ.Πολιτισμού, Υπηρεσία Νεωτέρων 75

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου - Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα 2012-13. 
 Υπάρχει βάση δεδομένων για πέτρινα γεφύρια της Ελλάδας στην ιστοσελίδα http://www.petrinagefiria.com/ (η 76

συντακτική ομάδα δεν αναφέρει ονόματα των συντελεστών)
 Μπεληγιάννη, Ε., Αναζητώντας τα πέτρινα γεφύρια της Ελλάδας, Φωτογραφικό Λεύκωμα, Εκδοτικός οργανισμός 77

Λιβάνη, Αθήνα 2007. 
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Η πρώτη και «πρακτική» κατάταξη μπορεί να τα ομαδοποιήσει σε τρεις κατηγορίες, 
σύμφωνα με την θέση στην οποία βρίσκονται σε συνδυασμό και με τις διαστάσεις τους, ως εξής: 

1. Γεφύρια οδικού δικτύου [Εμπορικού και μη δικτύου και επικοινωνίας μεταξύ χωριών] 
2. Γεφύρια αγροτικής εξυπηρέτησης [Για προσπέλαση σε καλλιέργειες ή και μύλους] 
3. Γεφύρια εντός οικισμών [Για την κίνηση εντός των ορίων του δομημένου χώρου] 
Μελετώντας τα χαρακτηριστικά των γεφυριών κάθε ομάδας παρατηρούμε ότι στην πρώτη 

ομάδα ανήκουν συνήθως τα μεγαλύτερα σε διαστάσεις , τα παλαιότερα σε ηλικία και τα πιο 78

γνωστά από τις ιστορικές και σύγχρονες πηγές, διότι βρίσκονται πάνω στους οδικούς άξονες.
[Εικ_7.08 & 7.09] Ένα μικρό και ένα μεγάλο γεφύρι που εξυπηρετούν οδικούς άξονες] 
Παρατηρείται επίσης και μια πύκνωση αυτών των γεφυριών στην περιοχή του Κεντρικού 
Ζαγορίου, κάτι που θα σχολιαστεί στη συνέχεια στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα γεφύρια που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες διαβίωσης 
και περισσότερο τους κατοίκους που είχαν αγροτικές και κτηνοτροφικές ασχολίες ώστε να έχουν 

 Σημειώνεται ότι,  προφανώς υπήρχαν και μικρά γεφύρια που εξυπηρετούν το κεντρικό οδικό δίκτυο. 78

Χάρτης_7.11: Γενική άποψη των θέσεων γεφυριών και χωριών στο Ζαγόρι [Υποβ.ΓΥΣ 1:250.000 & ΕΣΥΕ 
Ν.Ιωαννίνων 1950]
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πρόσβαση στις καλλιέργειες, στους μύλους και στα βοσκοτόπια. Ήταν συνήθως μικρότερων 
διαστάσεων και λιγότερο γνωστά, διότι δεν υπήρχαν και ιδιαίτερες αναφορές γι΄αυτά στα κείμενα 
[Εικ_7.10]. 

Εικόνα_7.10: Το μικρό γεφύρι του Ματσόπουλου κοντά στο χωριό Μανασσή [Φωτ. Απρίλιος 2009]

Εικόνα_7.11: Το γεφύρι του Οικονόμου στο Τσεπέλοβο [πηγή: Αρχείο Οικ. Δ. Ιωαννίδη]
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Στην τρίτη ανήκουν τα γεφύρια που βρίσκονται μέσα στους οικισμούς για την σύνδεση των 
«μαχαλάδων» ή στις εισόδους και εξόδους. Σε αρκετά χωριά υπάρχουν ρέματα που τα 
διασχίζουν, οπότε ήταν απαραίτητα ώστε να κυκλοφορούν οι κάτοικοι. Συνήθως ήταν μικρά 
γεφυράκια, άλλα σε κάποιες περιπτώσεις και μεγαλύτερα, όπως το γεφύρι του Οικονόμου στο 
Τσεπέλοβο [Εικ_7.11]. 

Τα όρια βέβαια αυτών των κατηγοριών και κατατάξεων δεν μπορούν να είναι ποτέ 
απόλυτα και «στεγανά». Υπάρχουν γεφύρια για τα οποία προβληματίζεται κανείς στο που θα τα 
κατατάξει διότι μπορεί να εξυπηρετούσαν δύο ή ακόμα και τις τρεις χρήσεις. Κατά κανόνα όμως 
είναι ορατές οι περισσότερες διαφορές.  

Η δεύτερη προσέγγιση σχετικά με την κατηγοριοποίηση των γεφυριών, είναι σύμφωνα με 
την περίοδο ανέγερσής τους και σχετίζεται άμεσα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που 
επικρατούσαν ανά εποχή. Η ταξινόμηση αυτή έχει αναλυθεί και παρουσιαστεί από τον Β. 
Δαλκαβούκη  σε άρθρο του σχετικά με την σχέση των ανθρώπων και των γεφυρών στο 79

Ζαγόρι  και τα διαχωρίζει, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχει αντλήσει από τις πηγές, σε 80

τρεις «γενιές γεφυριών» ανάλογα με την περίοδο ανέγερσής τους.  
Θεωρεί ότι στην πρώτη γενιά ανήκουν τα γεφύρια που κατασκευάστηκαν από το 1748 έως 

το 1780, τα οποία βρίσκονται στο κεντρικό Ζαγόρι εκτός από αυτό της Βωβούσας που είναι στο 
ανατολικό. Χρηματοδοτήθηκαν από δύο πλούσιες και σημαντικές οικογένειες της εποχής, οι 
οποίες είχαν μετοικήσει λόγω των εμπορικών τους δραστηριοτήτων και υποστηρίζει ότι η 
ανέγερση τους είχε και συμβολικό χαρακτήρα ως προς την σύνδεση του τόπου καταγωγής με 
τον τόπο αποδημίας, σε συνδυασμό και με μια επίδειξη κύρους. Στην δεύτερη γενιά κατατάσσει 
όσα κατασκευάστηκαν μέχρι το 1830, εποχή που όλο και περισσότεροι Ζαγορίσιοι αποδημούν, 
αυξάνουν τον πλούτο τους και επενδύουν σε κατασκευές πολυτελών κατοικιών και γεφυριών. Οι 
χορηγοί είναι από περισσότερες οικογένειες και η ανέγερση των γεφυριών εξυπηρετούσε, εκτός 
από την μετακίνηση και την ιδέα της αποδημίας. Την τρίτη γενιά την τοποθετεί από το 1848 έως 
το 1875 και υποστηρίζει ότι ανήκουν σε αυτή, τα γεφύρια που κτίστηκαν από περιφερειακές 
κοινότητες-χωριά του Κ.Ζαγορίου, ώστε να συνδεθούν με αυτό, καθώς και τα γεφύρια που 
συνέδεαν τα χωριά με τις καλλιέργειες και τα βοσκοτόπια.  

Όπως και στην πρώτη πιο «πρακτική» κατηγοριοποίηση έτσι και στην περίπτωση της 
ανάλυσης και των συμπερασμάτων του Β. Δαλκαβούκη, τα όρια δεν μπορούν να είναι σαφή και 
ξεκάθαρα σε όλες τις περιπτώσεις.  

Μπορεί να μην είναι εφικτό να καταταγεί κάθε γεφύρι σε κάποια κατηγορία με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά σίγουρα είναι δυνατό να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά 
με την μετακίνηση στο οδικό δίκτυο και τις πρωτεύουσές τους χρήσεις. Συνδυάζοντας τις 
ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες και συχνά τους λόγους κατασκευής τους, με 
την θέση τους στο χώρο μπορούμε να εντοπίσουμε τις χαράξεις των τμημάτων του παλιού 
οδικού δίκτυο που σήμερα έχει χαθεί. Το γεφύρι είναι η απόδειξη της ύπαρξης ενός δρόμου και 
σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την μορφή, την διάσταση και την θέση του μπορεί να 
προκύψει και ποια ήταν η χρήση του δρόμου. 

 Ο Β. Δαλκαβούκης είναι Δρ.Ιστορικός, Καθηγητής στο ΔΠΘ. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 79

για τον χώρο του Ζαγορίου. Ένα από τα βιβλία του αφορά στις Μετοικεσίες των Ζαγορισίων από το 1750 έως το 
1922, το οποίο είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για την κατανόηση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που 
επικρατούσαν τότε στο Ζαγόρι. 

 Δαλκαβούκης,Β., «Η Διαλεκτική σχέση των γεφυριών και των ανθρώπων στο Ζαγόρι τον 18ο και 19ο αιώνα», 80

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
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Εξετάζοντας τον Χάρτη_7.11 είναι εμφανής η υπεροχή του αριθμού των γεφυριών στην 
περιοχή του κεντρικού Ζαγορίου. Παρατηρείται ότι τα γεφύρια δεν περιορίζονται στους βασικούς 
άξονες διέλευσης, αλλά βρίσκονται σε όλη την περιοχή στα σημεία όπου χρειαζόταν γεφύρωση. 
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με την παλαιότητά τους, ενισχύει και την θεωρία του 
Β.Δαλκαβούκη ότι πολλά από αυτά ανήκουν στην «πρώτη γενιά» των πέτρινων γεφυριών.  

Στον υπόλοιπο χώρο του Ζαγορίου και ιδίως στο Ανατολικό οι θέσεις των γεφυριών δεν 
είναι τόσο διάσπαρτες και με κάποιο τρόπο υποδεικνύουν άξονες διαδρομών [Χάρτης_7.11]. 

7.2.2. Οι θέσεις των γεφυριών μέσα από τις ιστορικές πηγές ως «μάρτυρες» 
διαδρομών 

Μελετώντας τα πολύτιμα κείμενα του 19ου αι., μέσω των οποίων αποκτούμε την εικόνα 
της κατάστασης την εποχή που γράφονταν, έρχονται στο φως, (όπως και στην περίπτωση των 
δρόμων που έχει ήδη γίνει η σχετική αναφορά), πληροφορίες για τις θέσεις, τις ημερομηνίες 
κατασκευής, τους χορηγούς και συχνά τους δρόμους που συνέδεαν τα χωριά μέσω των 
πέτρινων γεφυριών. Αρκετά από αυτά δεν υπάρχουν σήμερα και στις περιπτώσεις που και ο 
δρόμος τον οποίο εξυπηρετούσαν δεν είναι πια σε χρήση, ο εντοπισμός των γεφυριών γίνεται 
δύσκολος και κάποιες φορές αδύνατος. 

Από τα κείμενα των οδοιπορικών και τους δρομοδείκτες, πληροφορούμαστε για την 
ύπαρξη των γεφυριών πάνω στον δρόμο που περιγράφεται. Κατά κανόνα, η πληροφορία 
αναφέρει απλά την ύπαρξη μιας γέφυρας:  

«…διαβαίνει μετά μιαν ώραν το ρεύμα τούτο επί  γεφύρας  κατά την θέσιν 
Φτέρη, δεξιόθεν της οποίας…»  81

Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει αναφορά για το εάν είναι ξύλινη: 
«11) διαβαίνει η οδός ξύλινη  γέφυραν  ζευγνύουσαν τον Αώον…»  82

ή λίθινη, μαζί με άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως αυτές που μας δίνει το 1851 στο 
στρατιωτικό οδοιπορικό του ο Β, Νικολαΐδης, διασχίζοντας το Ζαγόρι από το Μέτσοβο προς την 
Κόνιτσα, στο τμήμα της πορείας από την Μονή Βουτσάς προς το χωριό Δόλιανη του 
Ανατολικού Ζαγορίου: 

«Η οδός από του μοναστηρίου Βουτζά, διευθύνεται προς άρκτον, διέρχεται 
τον ποταμόν επί λ ι θ ί νης  γέφυρας  (παρά τη οποία υπάρχει και ετέρα  
κατεδαφισμένη ), και προσκολλάται εις ανωφερές μέρος, διά του οποίου 
ελισσομένη περί τας ανωμαλίας αυτού, φθάνει…»  83

Το παραπάνω απόσπασμα από την στρατιωτική γεωγραφία του Νικολαΐδη αναφέρει δύο 
γεφύρια, ένα που είναι σε χρήση και το διέρχεται, καθώς και ένα πεσμένο που μάλλον υπήρχε 
δίπλα του ή σε κοντινή απόσταση. Η πληροφορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα 
για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να προβεί σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με την 
ύπαρξη γεφυριών σε σημεία για τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα ενδείξεις ή υπολείμματα της 
παρουσίας τους. Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε εάν υπήρχε εποχή που λειτουργούσαν 
ταυτόχρονα και τα δύο γεφύρια ή εάν το ένα αντικατέστησε το άλλο. Μπορούμε όμως 

 Περιγραφή δρόμου στα οδοιπορικά του Σχινά, στο ανατολικό Ζαγόρι από το Γρεβενίτι προς τα Ιωάννινα. Κατά τον 81

Σ.Μαντά πρόκειται για το πέτρινο γεφύρι της Τσίπιανης [πηγή: Σχινάς, Ν., Οδοιπορικόν Ηπείρου 1897, σελ. 89]
 Πρόκειται για υποσημείωση στην διαδρομή του πίνακα 22 «Από Μετσόβου διά Ζαγορίου εις Κονιτσαν» σε 82

στρατιωτικό οδοιπορικό του 1878 [πηγή;Πίνακες Οδοιπορικοί, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, Συνταχθέντες 
εκ διαφόρων πηγών, υπό Στρατιωτικού, Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1878. σελ. 47]

 Νικολαΐδης, Β., Στρατιωτική Γεωγραφία….. ό.π., σελ. 374. 83
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διαβάζοντας προσεκτικά τα γραφόμενα του Νικολαΐδη σε συνδυασμό με την μελέτη του χάρτη, 
να υποθέσουμε ή να συμπεράνουμε με κάποιες επιφυλάξεις, την θέση των γεφυριών. 

Για να μεταβεί κανείς από την Μονή Βοτσάς στη Δόλιανη μπορεί να επιλέξει δύο 
διαδρομές. Καθώς η γεωμορφολογία δεν επιτρέπει την συντομότερη ευθεία σύνδεση των δύο 
προορισμών υπάρχει ο βόρειος δρόμος [πορτοκαλί γραμμή στον Χάρτη_7.12] και ο νότιος δρόμος 
[κόκκινη γραμμή στον Χάρτη_7.12].  

Ο βόρειος είναι λίγο πιο μεγάλος σε μήκος, αλλά πιο ομαλός, ενώ ο νότιος είναι μεν 
συντομότερος, αλλά με μεγαλύτερες κλίσεις στην πορεία της διαδρομής. Στην πορεία του νότιου 
δρόμου υπάρχει και το σημαντικό κομβικό γεφύρι της Κούρτιας [1 στον Χάρτη_7.12], από το οποίο 
πέρναγαν κεντρικοί οδικοί άξονες της εποχής. Θα περίμενε ίσως κανείς να επιλέξει ο Νικολαΐδης 
τη νότια διαδρομή ως πιο κεντρική μέσω του κομβικού γεφυριού και υπάρχουν απόψεις που 
θεωρούν ότι το γεφύρι, από το οποίο περνάει και περιγράφει στο απόσπασμα που παρατέθηκε, 
είναι αυτό της Κούρτιας. Εάν όμως διαβαστεί προσεκτικά το κείμενο παρατηρείται ότι λέει:  

Χάρτης_7.12: Οι διαδρομές που ενώνουν την Μονή Βουτσάς με την Δόλιανη [Υπόβ. Γ.Υ.Σ. 1:50.000]
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«Η οδός από του μοναστηρίου Βουτζά, διευθύνεται προς άρκτον, διέρχεται 
τον ποταμόν επί λιθ ίνης  γέφυρας…»  

Δηλαδή, φεύγει από την Μονή Βουτσάς με βόρεια κατεύθυνση και συναντά την λίθινη 
γέφυρα, και όχι νότια όπου βρίσκεται το γεφύρι της Κούρτιας, άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
εκεί που είναι σήμερα η σύγχρονη μεταλλική γέφυρα [3 στον Χάρτη_7.12] να ήταν η θέση του 
γεφυριού που στεκόταν ακόμα το 1851, το οποίο και αυτό δεν υπάρχει πια.  

Άρα, εάν θεωρείται ο Νικολαΐδης αξιόπιστος, εάν έχουν ερμηνευτεί σωστά τα γραφόμενά  
του και εάν δεν έρθει στο φως κάποια νεότερη πληροφορία, που να αντικρούει τα προηγούμενα, 
μπορεί ίσως να θεωρηθεί, ότι κατά τον 19ο αι. υπήρχαν δυο πέτρινα γεφύρια σε αυτόν τον 
δρόμο, τα οποία δεν υφίστανται πια, και μπορεί να προστεθούν στον κατάλογο των χαμένων 
γεφυριών του παλιού οδικού δικτύου. 

Κλείνοντας την αναφορά στο είδος των πληροφοριών που αντλούνται συνήθως από τα 
οδοιπορικά κείμενα, μπορεί να προστεθεί και το ότι κάποιοι δίνουν και ορισμένα μορφολογικά ή 
κατασκευαστικά στοιχεία για τα γεφύρια που αναφέρουν στα οδοιπορικά τους. Το γεγονός αυτό 
είναι βοηθητικό στις περιπτώσεις που υπάρχει σίγουρη ταύτιση με γεφύρι που σώζεται και 
σήμερα, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει διατηρήσει την ίδια μορφή ή έχει υποστεί αλλαγές ή 
επεμβάσεις που να έχουν επηρεάσει τα χαρακτηριστικά του. Για παράδειγμα, όταν ένας 
συγγραφέας όπως ο Νικολαΐδης, που έχει αποδείξει μέσω των κειμένων του ότι γνωρίζει την 
διαφορά μεταξύ του «κυκλικού» και του «γοτθικού» τόξου, περιγράφει γεφύρι με γοτθικό τόξο 
στην θέση που βρίσκεται σήμερα ένα με κυκλικό, σημαίνει ότι ή έχει κάνει λάθος στην περιγραφή 
του σημείου, ή ότι έχει αλλάξει μορφή το γεφύρι μετά από κάποια επισκευή ή ανακατασκευή. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, έρχονται στη συνέχεια τα κείμενα του Λαμπρίδη, που μας 
πληροφορούν για τυχόν επισκευές και ανακατασκευές, μέσω των χορηγιών και λύνεται η απορία. 
Υπάρχουν και περιπτώσεις που ακόμα γίνεται προσπάθεια για να λυθούν οι γρίφοι.  

Το δίτομο έργο του Ι.Λαμπρίδη με την καταγραφή των αγαθοεργημάτων στην Ήπειρο, σε 
συνδυασμό με τα βιβλία του «Ζαγοριακά» και «Ηπειρωτικά Μελετήματα» είναι μια πρωτογενής 
πηγή πληροφοριών σχετικά με τα τεχνικά έργα της εποχής. Χωρίς τα έργα του Λαμπρίδη, θα 
υπήρχε μεγάλο κενό στην ιστορική τεκμηρίωση των πέτρινων γεφυριών. Δεν είναι η μόνη πηγή 
πληροφοριών, αλλά σίγουρα είναι από τις πιο λεπτομερείς και αξιόπιστες. Είχε πρόσβαση σε 
αρχειακό υλικό και πολύτιμα έγγραφα, ορισμένα από τα οποία δεν υπάρχουν πια και είμαστε 
τυχεροί που πρόλαβε και τα αποδελτίωσε.  

Το έργο της ταύτισης των γεφυριών που σημειώνονται στις ιστορικές πηγές, με όσα έχουν 
απομείνει σήμερα και ο εντοπισμός των θέσεων όσων δεν υπάρχουν πια, έχει καλυφθεί σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από ερευνητές που ασχολούνται με το αντικείμενο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 
στους οποίους έχει γίνει αναφορά. Ένα από τα ζητούμενα, είναι να έρθουν στο φως δρόμοι που 
έχουν χαθεί μέσα στη φύση. Σε αυτό βοηθούν οι θέσεις των γεφυριών, διότι είναι οι μόνοι 
μάρτυρες αυτών των χαράξεων. Επίσης σε άλλες περιπτώσεις επιβεβαιώνεται ότι ο η χάραξη 
του νέου δρόμου ακολούθησε την ίδια με τον παλιό.  

Μια περίπτωση ταύτισης των χαράξεων είναι ο δρόμος που έχει σημειωθεί στον Χάρτη 
7.10 που οδηγούσε από το Κ. Ζαγόρι προς την Ντοβρά (σημ. Ασπράγγελοι), για τον οποίο έγινε 
αναφορά, διότι σημειώνει ο Λαμπρίδης την χορηγία για την λιθόστρωσή του. Εκτός όμως από 
αυτή την μαρτυρία, η παρουσία ενός, μικρού σχετικά, πέτρινου γεφυριού σε αυτόν τον δρόμο, 
για το οποίο υπάρχουν πολλές αναφορές σχετικές με την ιστορία του και την ύπαρξη του, 
επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα συντήρησης και διατήρησης του δρόμου πάντα σε καλή 
κατάσταση, ώστε να μη χαθεί η επικοινωνία των χωριών με τα Ιωάννινα και τον εμπορικό τους 
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κόσμο. Οι αναφορές των πηγών σε αυτό το γεφύρι προδίδουν την σπουδαιότητα του για την 
διατήρηση των ανοικτών δρόμων και την μετακίνηση των εμπόρων με τα εμπορεύματά τους. 
Πρόκειται για το μικρό γεφύρι κάτω από το χωριό Σωποτσέλι [σημ. Δίλοφο] με τα τρία ονόματα, 
του «Εβραίου», του «Λάβδα» και του «Αρκούδα». Ο Λαμπρίδης το αναφέρει τρεις φορές  84

παρέχοντας και κατασκευαστικές πληροφορίες. Στα Ηπειρωτικά χρονικά  του 1933, υπάρχει 85

εκτενής αναφορά γι΄ αυτό σε άρθρο για τα τοπωνύμια, ενώ ο Σ. Μαντάς  στην καταγραφή του 86

έχει συλλέξει και παραθέτει πολλές ακόμα σχετικές αναφορές και πληροφορίες για αυτό το 
γεφύρι. 

Συνδυάζοντας όλες τις πληροφορίες από τις παραπάνω τρεις πηγές, μπορεί κανείς να 
συνοψίσει την ιστορία αυτού του γεφυριού συμπεριλαμβάνοντας όλα τα δεδομένα, ως εξής (τα 
σχόλια, τα ερωτήματα ή τα συμπέρασμα που μπορεί να προκύπτουν μπαίνουν σε παρένθεση με 
πλάγια γραφή): 

Ένας πλανόδιος Εβραίος έμπορος, ο Σολομών Ματσίλης φορτωμένος με το εμπόρευμά 
του, χειμώνα και με βροχή (δηλ υπήρχε ζήτηση ώστε να ταξιδέψει στο Ζαγόρι για να πουλήσει μέσα 
στον χειμώνα), καθώς περνούσε το ξύλινο γεφύρι (πληροφορία για προϋπάρχον ξύλινο γεφύρι) το 
ποτάμι παρέσυρε την γέφυρα, μαζί με το εμπόρευμα του αλλά αυτός σώθηκε. Επειδή σώθηκε, 
έχτισε το 1806 στο ίδιο σημείο γέφυρα με δύο τόξα (το γεφύρι που υπάρχει σήμερα έχει ένα τόξο) 

 Λαμπρίδης, ΗΑ, Β’ 1880, σελ. 80 και Λαμπρίδης, ΗΜ, τ.8-1886, σελ. 19 και 7184

 Στεργιόπουλος, Κ.Δ., «Συμβολή εις την ερευνάν των Ηπειρωτικών τοπωνυμίων», στο Ηπειρωτικά Χρονικά, 85

περιοδικόν σύγγραμμα, έτος όγδοον, Εν Ιωαννίνοις, 1933, σελ. 107
 Μαντάς, Σ. ,Γεφυρογραφία….., 2020, ό.π., σελ. 459-460. 86

Εικόνα_7.12: Το γεφύρι του Εβραίου, του λάμδα ή του καπετάν Αρκούδα [Φωτ.Νοέμβριος 
2011]
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και έτσι ονομάστηκε το γεφύρι του Εβραίου (ο Εβραίος πλανόδιος έμπορος είχε την οικονομική 
δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ανέγερση γεφυριού). Το γεφύρι όμως χάλασε και το ξανάχτισε 
[Ο Λαμπρίδης έχει την λέξη ανέκτησε] με ένα τόξο ο ευεργέτης και φιλάνθρωπος Χρ. Λάβδας 
από το κοντινό χωριό Σοποτσέλι δαπανώντας χρήματα και σε άλλες αγαθοεργίες (ένα από τα 
άλλα έργα που έκανε την ίδια χρονική περίοδο ήταν το πηγάδι στην Αναγνωστοπούλειο Σχολή του 
Σωποτσελίου, η οποία γνωρίζουμε ότι κτίστηκε το 1855, άρα το νέο μονότοξο γεφύρι κατασκευάστηκε 
μετά την ημερομηνία αυτή). Εκατό χρόνια αργότερα, το 1906 σκοτώθηκε κοντά στο γεφύρι από 
Τούρκους στρατιώτες ο αντάρτης οπλαρχηγός από την Σαμαρίνα Γεώργιος Αρκούδας και έτσι 
απέκτησε το γεφύρι την τελευταία του ονομασία, η οποία και έχει επικρατήσει όπως φαίνεται 
από την παλιά κοινοτική ταμπέλα και την πιο πρόσφατη της Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων 
[Εικ_7.12]. 

Εκτός από την περίπτωση του γεφυριού Λάβδα-Αρκούδα και των υπόλοιπων γεφυριών 

που βρίσκονται πάνω στον σύγχρονο δρόμο και είναι ορατά, υπάρχουν αρκετά ακόμα πέτρινα 
γεφύρια, όπως έχει ήδη αναφερθεί, χαμένα στη φύση πάνω σε παλιά μονοπάτια ή ημιονικούς 
δρόμους που δεν είναι πια σε χρήση. Από την θέση στην οποία τα βρίσκουμε και σε συνδυασμό 
με παρατηρήσεις ως προς την γεωμορφολογία (δηλαδή που υπάρχουν έντονες κλίσεις, αδιάβατα 
σημεία ή που φαίνονται ίσως και ίχνη από πορείες ζωών), θα μπορούσαν να γίνουν υποθέσεις 
σχετικές με τα χωριά που συνέδεε το γεφύρι και τις αντίστοιχες διαδρομές.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθούν πληροφορίες όπως η παρακάτω, για ένα γεφύρι του 
1747 το οποίο, ενώ βρίσκεται πάρα πολύ κοντά γεωγραφικά στην «διάσημη» ομάδα γεφυριών 
του 18ου αι. στο Κεντρικό Ζαγόρι, είναι άγνωστο και υποδεικνύει μια διαδρομή που δεν είναι πια 

Εικόνα_7.13: Το πέτρινο γεφύρι στο ρέμα Μυρίσι ή Μερίσι ή Μερίς, του 1747 με το πολύ ιδιαίτερο 
τόξο του μορφής «λαβής κανίστρου» [Φωτ. Απρίλιος 2009] 
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σε χρήση. Πρόκειται  για το «Γεφύρι στο Μερίσι» [Εικ_7.13] πολύ κοντά στο γνωστό «Γεφύρι του 
Μύλου» του 1748, νότια του χωριού Μπάγια (σημ Κήποι), το οποίο γεφυρώνει ένα ρέμα που 
καταλήγει σε παραπόταμο του ποταμού Βοϊδομάτη. Η πληροφορία έρχεται για ακόμα μια φορά 
από τον Λαμπρίδη, ο οποίος γράφει σχετικά: 

«Την προς Ν. και απέναντι της Μπάϊας Α. του χειμάρου Μερίς, δι’ ης 
συγκοινωνεί το χωρίον τούτο προς την Δοβράν, ο εκ Σκαμνελίου Χατζή Γιαννούσης 
Παρτάλης τω 1747.»  87

Από τα παραπάνω, εκτός της πληροφορίας για τον χορηγό (ο οποίος είναι από άλλο χωριό, 
το Σκαμνέλι) και την ημερομηνία ανέγερσης, έρχεται στο φως και η πληροφορία σχετικά με 
διαδρομή που υπήρχε μεταξύ Μπάγιας (σημ Κήποι) και Ντοβράς (σημ. Ασπράγγελοι), η οποία 
διαφέρει από την σύγχρονη [Χάρτης_7.13]. 

Οι διαδρομές [1]-Τσεπελόβου-Μπαγιας, [2]-Νεγάδων-Τσοντήλας, [3]-Καπεσόβου- 
Βραδέτου, [4]-Μονοδεντρίου-Α.Σουδενών, [5]-Κουκουλίου-Βίτσας, [6]-Κουκουλίου-Μπάγιας  
είναι μερικές από τις παλιές διαδρομές πάνω στις οποίες συναντάμε πέτρινα γεφύρια, αλλά δεν 
συμπίπτουν με τους σύγχρονους δρόμους [Χάρτης_7.13]. Στον χάρτη, έχουν σημειωθεί με κόκκινη 
διακεκομμένη γραμμή τα μονοπάτια, με μαύρη συνεχόμενη οι ασφαλτόδρομοι του 20ου και σε 
κίτρινο κύκλο τα γεφύρια που ανήκουν στο παλιό οδικό δίκτυο και δεν είναι σήμερα ορατά από 
το νέο. [Χάρτης_7.13]. 

Άλλα παραδείγματα περιπτώσεων στα οποία έχει βοηθήσει η καταγραφή των 23 γεφυριών 
του Λαμπρίδη είναι για την διαδρομή [1] Τσεπελόβου-Μπάγιας, καθώς καταγράφει το γεφύρι 
του Χάτσιου και μας επιβεβαιώνει την πορεία που συνδέει τα δύο χωριά: 

«15) Η μεταξύ των κωμών <Μπάγια και Τσεπελόβου> επί του εκεί 
παραποταμίου παρά του εκ Τσεπελόβου Λάμπρου Χασίου (1804).»  88

Σε κάποιες περιπτώσεις τα ίχνη ύπαρξης του γεφυριού δεν είναι πια ορατά και δεν είναι 
δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του, αλλά πληροφορούμαστε για τις διαδρομές 
που εξυπηρετούσε: 

«11) Η εν τη θέση <Σμίξι> κατά τα Ριζιανά μεταξύ των κωμών <Τσονδήλα, 
Μπάγια, Νεγάδες και Καλωτά> παρά του εκ Νεγάδων Χατσή Αναστασίου (1809).»  89

Σύμφωνα με την καταγραφή του Σπ. Μαντά, το γεφύρι αυτό συνέδεε τους Νεγάδες με 
την Μπάγια, βρισκόταν στα όρια των ιδιοκτησιών των παραπάνω χωριών και σύμφωνα με τις 
πηγές του έπεσε κατά την δεκαετία του 1920 .  90

Οι πληροφορίες και τα συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν από τις ιστορικές 
πηγές είναι πολλά, αλλά η κάθε πηγή είναι μοναδική για αυτά που μας προσφέρει. Οι ξένοι 
περιηγητές των αρχών του 19ου αι. και οι Έλληνες λόγιοι και στρατιωτικοί από τα μέσα μέχρι τα 
τέλη του ίδιου αιώνα, αναφέρονται στην Ήπειρο μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Η 
διαφορετική όμως προσέγγιση του καθένα, μας δίνει και την ποικιλία των πληροφοριών και των 
επιβεβαιώσεων για οτιδήποτε μπορεί να μην είναι σήμερα αυτονόητο ή προφανές.  

 Λαμπρίδης, ΗΜ, τ.8-1886, εκδ.1993, σελ. 19. 87

 Λαμπρίδης, ΗΑ, Β’ 1880, σελ. 8188

  ό.π., 89

 Μαντάς, Σ. ,Γεφυρογραφία….., τ.Β’, 2020, ό.π., σελ. 459. 90
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Χωρίς αυτά τα πολύτιμα βιβλία η γνώση μας για τις συνθήκες και την καθημερινότητα του 
18ου και 19ου αιώνα θα ήταν πιο ελλιπής και σκοτεινή, όπως άλλωστε είναι για τους ακόμα 
παλιότερους αιώνες. 

Χάρτης_7.13: Γεφύρια και διαδρομές στο παλαιό οδικό δίκτυο στην περιοχή του Κεντρικού Ζαγορίου ]Υπόβ. 
Ανάβαση 1:40.000]
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7.2.3. Τα πέτρινα γεφύρια των διόδων στο Ζαγόρι 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αναφέρθηκαν και σημειώθηκαν τα οκτώ οδικά περάσματα 

προς τον ορεινό χώρο του Ζαγορίου, από τα οποία τα κυριότερα και πιο πολυσύχναστα ήταν 
τέσσερα [Δ1 - Κ2 - Α3 - Α1] [Χάρτης_7.14]. Τα περάσματα αυτά είχαν άμεση σχέση και εξάρτηση 
από γεφύρια, για την εξασφάλιση της συντομίας και της ασφάλειας του ταξιδιού.  

Τα πέτρινα γεφύρια που εξασφάλιζαν την πρόσβαση προς το Ζαγόρι -αλλά όχι μόνο προς 
αυτό- όπως θα δούμε στη συνέχεια, ήταν πέντε. Τρία που υπάρχουν μέχρι σήμερα, της 
Κλειδωνιάς [είσοδος Δ1], της Βωβούσας [είσοδος Α3], και του Καμπερ-Αγά [είσοδος Α1] 
[Χάρτης_7.14] στα όρια του Ζαγορίου και δύο, που δεν υπάρχουν σήμερα, του Λυκοστόμου [Κ1 
και Κ2] και της Μπαλντούμας ή Κυράς [Α1]  στις παρυφές των ορίων εξυπηρετώντας και 91

άλλες διαδρομές εκτός Ζαγορίου. Όλα ήταν σημαντικά γεφύρια και για όλα υπάρχουν αναφορές 
στις πηγές.  

 Του Λυκοστόμου δεν υφίσταται πλέον ενώ της Μπαλντούμας, το οποίο βρίσκεται πλέον εκτός της σημερινής κοίτης 91

του Αράχθου  υπάρχουν μόνο υπολείμματα κάποιων τόξων.

Χάρτης_7.14: Τα γεφύρια στις διόδους προς το Ζαγόρι [Υποβ.ΓΥΣ 1:250.000 & ΕΣΥΕ Ν.Ιωαννίνων 1950]
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Η οδογέφυρα του Λυκοστόμου [Χάρτες_7.15 & 7.16] 
Η οδογέφυρα του Λυκοστόμου γεφύρωνε την βαλτώδη έκταση μεταξύ της λίμνης των 

Ιωαννίνων και της Λαψίστας . Προφανώς δεν ανήκει μορφολογικά και κατασκευαστικά στην ίδια 92

κατηγορία με τα πέτρινα γεφύρια, αλλά ήταν μια από τις πιο σημαντικές διόδους επικοινωνίας 
των Ιωαννίνων με το Ζαγόρι και άλλες περιοχές της Ηπείρου και αναφέρεται από όλους τους 
περιηγητές και συγγραφείς. Λόγω του ελώδους εδάφους στην περιοχή, η οδογέφυρα είχε πάντα 
προβλήματα και χρειαζόταν συνεχείς συντηρήσεις. Είναι από τις λίγες γέφυρες για την οποία 
υπάρχει αναφορά ότι κατασκευάστηκε το 1550 από τον τοπάρχη Ιωαννίνων Λουφτή Πασά, με 
δεύτερη ημερομηνία επισκευής το 1643 από τον Πασσό Μπέη Τζιαλάλ Πασά και τελευταία 
ανοικοδόμηση το 1861 από τον Ζαγορίσιο Τσεπελόβου Γεώργιο Μπίκα . Καταστράφηκε σε 93

πλημμύρα το 1915 . Τα προβλήματα ήταν συνεχόμενα τόσο στην θεμελίωσή της όσο και στις 94

χρηματοδοτήσεις για την συντήρησή της , αλλά ήταν σημαντική η ύπαρξή της, όπως φαίνεται 95

και από την περιγραφή του Λαμπρίδη, στις πρώτες σελίδες της καταγραφής των 
αγαθοεργημάτων: 

«α) Η του Λυκοστόμου περίπτυστος γέφυρα, δι’ ης η πρωτεύουσα συγκοινωνεί 
μετά πάσης της Δυτικής, Μέσης και άνω Ηπείρου, κείμενη εν τη περιφέρεια του 
τμήματος Κουρέντων.» 

Στην γέφυρα του Λυκοστόμου αναφέρεται αρκετά αναλυτικά και ο Ν.Σχινάς, 
τονίζοντας και αυτός την σημασία της για την επικοινωνία των Ιωαννίνων με τις άλλες 
σημαντικές πόλεις της εποχής. Έδωσε όμως και πληροφορίες σχετικά με τη μορφή της, 
αλλά και με ποιες άλλες γέφυρες είχε παρόμοια χαρακτηριστικά: 

«Επειδή δε ήτε μεταξύ των δύο λιμνών [εννοεί τις λίμνες Ιωαννίνων και Λαψίστας] 
κατακλυζομένη υπό των υδάτων έκτασις ως και η δευτέρα αυτή λίμνη , 
μεσολαβούσιν εις την συγκοινωνία των Ιωαννίνων προς Ζαγόριον, Αργυρόκαστρον, 
και Αγίους Σαράντα, Κόνιτσα, και τέλος προς Μεσογέφυρα οπόθεν διά Λιασκοβίκι 
και Κοριτσάς αμαξιτός , επ ’ εσχάτων συντελεσθείσα , φέρει εις Βιτώλια , 
κατασκευάσθη τω 1550, υπό του γνωστού ως διοικητή την Ιωαννίνων Λουφτή πασά, 
γέφυρα έχουσα  84  ανοίγματα ,  του Λυκοστόμου καλουμένη, και προσομοιάζουσα 
τας μεταξύ των λιμνών Τριχωνίδος (Βραχωρίου) και Ύδρας έπειτα Λυσιμαχίας 
(Αγγελοκάστρου) γεφύρας Αλάμπεϊ.» 

Προφανώς αναφέρεται στην αρχική γέφυρα, διότι στη συνέχεια επισημαίνει τις 
τροποποιήσεις και επισκευές που δέχθηκε κατά τον 19ο αιώνα.  

Η σημαντικότητα αυτής της γέφυρας επιβεβαιώνεται και από τον W.M.Leake, ο οποίος την 
περιγράφει στις 22 Οκτωβρίου 1805, καθώς επιστρέφει από την Πρεμετή στα Ιωάννινα. Η 
αφήγησή του έχει ενδιαφέρον διότι μας δίνει και διαφορετικές πληροφορίες από αυτές των 
Ελλήνων συγγραφέων: 

«Η άφθονη βροχή έχει διατηρήσει την λίμνη στα υψηλότερα επίπεδα όλης της 
χρονιάς. Μια ακόμα κατάβαση της μισής ώρας, μας φέρνει στις 11:50’ στο Χάνι του 
Λυκοστόμου, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική άκρη μιας υπερυψωμένης  οδού ,  

 Η αποξήρανση της λίμνης Λαψίστης έγινε την δεκαετία του 1950. 92

 Λαμπριδης, Ι., Η.Α. μέρος Β’, σελ.8-993

 Μαντάς, Σ. ,Γεφυρογραφία….., τ. Β’, 2020, ό.π., σελ. 540. 94

 Εκτός των αναφορών που παρατίθενται από τον Λαμπρίδη, η ιστορία του γεφυριού με αναλυτικές πληροφορίες και 95

τις πηγές του, αναφέρεται στο: Μαντάς, Σ. ,Γεφυρογραφία….., 2020, ό.π., σελ. 535-540. 
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ή  μακριάς  γέφυρας ,  που διασχίζει εδώ το στενότερο σημείο του έλους, που 
ενώνει την λίμνη των Ιωαννίνων με αυτήν της Λαψίστας. Η υπερυψωμένη οδός του 
Λυκοστόμου είναι η μόνη άμεση επικοινωνία μεταξύ του Ζαγορίου και της κοιλάδας 
των Ιωαννίνων» Το μήκος της και την χρήση της ως οδογέφυρα μας τα 96

επιβεβαιώνουν και οι χάρτες των Barbie du Bocage  του 1820 και του 97

Μ.Χρυσοχόου  του 1881.» 98

 “The abundance of rain has maintained the lake at its highest all this year. A further descent of half an hour 96

brings us, at 11.50, at the khan of Lykostomo, situated at the eastern end of a causeway, or long bridge, here 
crossing the narrowest part of th marsh, which unites the Lake of Ioannina with that of Lapsista. The 
causeway of Lykostomo is the only direct communication between Zagori and thn plain of Ioannina”  [πηγή: 
W.M.Leake, Travels…, 1815, Vol.I ch.VIII, page 401]

 Barbié Du Bocage, J., D., ‘Ianina et Ses Environs (Dans Un Rayon de Six Lieues), Gallica, 1820. https://gallica.bnf.fr/97

ark:/12148/btv1b84925798.
 Χρυσοχόου, Μ., Χάρτες Ηπείρου και Μακεδονίας 188198

Χάρτης_7.15: Η οδογέφυρα του Λυκοστόμου στον χάρτη του Χρυσοχόου  - 1881  
[πηγή:Gallica/BNF]



κεφάλαιο 07_ το οδικό δίκτυο στο Ζαγόρι 227

Το γεφύρι της Μπαλντούμας ή Κυράς [Χάρτες_7.16 & 7.17] 
Γεφύρωνε τον παραπόταμο του Αράχθου που κατέβαινε από το Ζαγόρι (Διπόταμο), πάνω 

στην κεντρική αρτηρία Ιωαννίνων-Μετσόβου και βρισκόταν σε κομβικό σημείο της διαδρομής, 
όπου υπήρχε και χάνι για το οποίο έχει γίνει αναφορά. Από πίνακες της εποχής φαίνεται να είχε 
τρία μεγάλα τόξα, με πολλά ανακουφιστικά πάνω από τα μεσόβαθρα. 

Την αναφέρει και πάλι ο Λαμπρίδης στα γενικά αγαθοεργήματα του τμήματος 
Μαλακασίου, μαζί με άλλες δύο γέφυρες: 

«2) Η μεταξύ του τμήματος τούτου και του Ζαγορίου επωνυμούμενη  της 
Βαλδούμης ή της Κυράς, ην η μήτηρ του Καλιό-πασά (1762) έκτισεν.»  99

Το μεγαλύτερο τμήμα της παρασύρθηκε από το ορμή του ποταμού το 1858  και δεν 100

ξανακτίστηκε. Μετά την καταστροφή της η διέλευση του ποταμού γινόταν με περαταριές, όπως 
πληροφορούμαστε από το οδοιπορικό του Σχινά στην περιγραφή της οδού β’ Ημιονική οδός 
από Μετσόβου εις Ιωάννινα: 

«Εις γεφύρι Κυράς συναντάται περαταριά, δι’ ης οι οδοιπόροι διαβαίνουσι τον 
από των χωρίων του Ζαγορίου ποταμόν.»  101

 Λαμπριδης, Ι., Η.Α. μέρος Β’, σελ.7299

 Γνωρίζουμε από τα οδοιπορικά του Ι.Κοκίδη ότι η γέφυρα είχε καταρρεύσει όταν πέρασε από εκεί πριν το 1880. 100

Συμμφωνα και με πηγή του Σ.Μαντά [Γεφυρογραφία…, τ. Β’, 2020, ό.π., σελ. 370] από εφημερίδα του 1873 
υπολόγισε ως ημερομηνία κατάρρευσης το 1858.

 Σχινάς, Ν. ό.π.,1897,  σελ. 31101

Χάρτης_7.16: Γέφυρες διόδων στο Ζαγόρι στον χάρτη του Barbie du Bocage - 
1820 [πηγή:Gallica/BNF]
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Το γεφύρι του Καμπέρ-Αγά [Χάρτες_7.16 & 7.17] 
πιο βόρεια από το κατεστραμμένο γεφύρι της Κυράς και πριν συναντήσουμε το χωριό 

Μηλιωτάδες [Eικ._7.14] υπάρχει η γέφυρα του Καμπερ-Αγά μέσω της οποίας οδηγούσε ο 
δρόμος στο Ανατολικό Ζαγόρι. Είναι το 23ο γεφύρι που έχει στην καταγραφή του ο Λαμπρίδης, 
χωρίς ημερομηνία ανέγερσης, αλλά με αναφορά στον Οθωμανό χρηματοδότη.  

«23) Η του Καμπέρ Αγά επωνυμούμενη [εννοεί γέφυρα] εκ του ιδρυτή ταύτης, 
αρχηγού της εν Ιωαννίνοις σωζόμενης οικογένειας του Καμπέρ Αγά, περί ου η 
παράδοσης διαβιβάζει ημίν, ότι και πολλών άλλων αγαθοεργών πράξεων παραίτιος ο 
Οθωμανός ούτως εγένετο.»  102

Υπήρχε και χάνι το οποίο έχουν μελετήσει και αναφέρουν στο βιβλίο τους οι Γ. Μακρής και 
Στ. Παπαγεωργίου, θεωρώντας το ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα, ενώ από την 
έρευνά τους για το χάνι, προκύπτει, χωρίς βεβαιότητα ότι το χάνι και το γεφύρι πρέπει να 
κατασκευάστηκαν στο δεύτερο μισό του 18ου αι. . 103

 Λαμπρίδης, ΗΑ, Β’ 1880, σελ. 82102

 Μακρής, Γ., - Παπαγεωργίου, Σ., ό.π., σελ. 111103

Εικόνα_7.14: Το γεφύρι του Καμπέρ-Αγά [Φωτ. Αύγουστος 2018]
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Χάρτης_7.17: Απόσπασμα από τον χάρτη του Χρυσοχόου του οροπεδίου των Πολιτσών, όπου φαίνονται 
οι θέσεις των δύο γεφυριών,  του Καμπέρ Αγά [1] και της Μπαλντούμας [2] στον Χάρτη του 

Μ.Χρυσοχόου, Πολιτσιές, 1909  [πηγή: Ανέμη]
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Το γεφύρι της Βωβούσας [Χάρτης_7.17]  
Είναι το μοναδικό γεφύρι τέτοιας κλίμακας μέσα σε οικισμό και πάνω σε εμπορικό οδικό 

άξονα. Το αναφέρει ο Λαμπρίδης, εκτός της λίστας των 23 γεφυριών ως το μοναδικό επί του 
ποταμού Αώου: 

«Και επί μεν του Αώου ποταμού, μιαν μόνον να μνημονεύσωμεν ενταύθα 
έχομε, την της Βωβούσης, ην ωκοδόμησεν (1748) ο άρχων Αλέξιος Μιχ. Μίσσιος και 
ην επεσκεύαζον οι απόγονοι αυτού μέχρι προ τριών δεκαετηρίδων.» 

Καθώς ο Αώος διασχίζει το χωριό της Βωβούσας, πρέπει να υπήρχε γεφύρι που ένωνε τις 
δύο πλευρές και πριν το 1748, του οποίου δεν γνωρίζουμε την μορφή και το υλικό κατασκευής 
(εάν ήταν ξύλινο ή πέτρινο).  

Το συγκεκριμένο γεφύρι έχει υποστεί πολλές επισκευές και μορφολογικές αλλοιώσεις, 
σύμφωνα με το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό από το 1891  έως σήμερα. Ένα από τα 104

χαρακτηριστικά του γεφυριού, που το κάνει και αμέσως αναγνωρίσιμο, είναι το ξύλινο κιγκλίδωμα 
του στηθαίου, που έχει αντικαταστήσει τους πέτρινους αρκάδες. Κατά την περίοδο της ακμής 
του Ζαγορίου, η Βωβούσα ήταν από τα μεγαλύτερα χωριά, με πολύ εμπορική κίνηση, καθώς 
βρισκόταν πάνω στο πέρασμα-είσοδο από την Ανατολική Μακεδονία προς την Ήπειρο και 

εξυπηρετούσε το πέρασμα του Αώου. Από την Βωβούσα επίσης γινόταν η εξαγωγή δαδιού προς 
άλλες επαρχίες της Ηπείρου και εντός του Ζαγορίου  [Εικ._7.15]. 105

 Μαντάς, Σ. ,Γεφυρογραφία, τ. Β’, 2020, ό.π., σελ. 540. 104

 Λαμπρίδης, Ι. Ζαγοριακά ,1870, σελ. 83. 105

Εικόνα_7.15: Το γεφύρι της Βωβούσας [Φωτ. Δ.Δ.Μπαλοδήμος-Ιούνιος 2000]
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Το γεφύρι της Κλειδωνιάς[Χάρτης_7.18] 
Πολύ σημαντικό γεφύρι που εξυπηρετούσε την σύνδεση του Ζαγορίου με την Κόνιτσα και 

άλλους προορισμούς. Γεφυρώνει τον ποταμό Βοϊδομάτη που έρχεται από την χαράδρα του 
Βίκου για να ενωθεί στην συνέχεια με τον Αώο [Εικ._7.16] 

Το γεφύρι απαντάται στα κείμενα με τρεις διαφορετικές ονομασίες, της Κλειδωνιάς, της 
Λιατονιάβιστας ή του Βοϊδομάτη, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κάποια σύγχυση διότι 
υπάρχουν και διαφορές στις περιγραφές της μορφής του, ανάλογα με την χρονική περίοδο των 
γραφόμενων. Αυτό βέβαια συμβαίνει διότι κατά τον 19ο αι. είχε καταστραφεί τουλάχιστον μια 
φορά και, από τις διάφορες προσπάθειες ανοικοδόμησής του, αυτή που υπάρχει σήμερα είναι 
του 1853 για την οποία και πάλι μας πληροφορεί σχετικά ο Ι.Λαμπρίδης στην καταγραφή των 
αγαθοεργημάτων της Επαρχίας Βελλάς: 

«2) Η μεταξύ των δύο τμημάτων “Ζαγορίου  κα ι  Κον ίτσης”  εν τη θέσει 
“Βοϊδομάτι” ην μόλις κατώρθωσε διά 37.000 γρ. να κτίση (1853) η Μπαλκίζ Χανούμ 
του Μαλήκ πασά, ενώ πολλοί άλλοι προ αυτής επιχείρησαν να στερεώσωσιν 
ενταύθα γέφυρα και απέτυχον. Μεταξύ δε τούτων μνείας δικαιούται να τύχη ο εκ 
Μπάγιας του Ζαγορίου Γ.Κ. Μπερζεγιάννης, δαπανήσας (1844) γρ. 19.000.»  106

 Λαμπρίδης, ΗΑ, Β’ 1880, σελ.186106

Εικόνα_7.16: Το γεφύρι της Κλειδωνιάς [Φωτ. Αύγουστος 2021]
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Η πληροφορία από τον Λαμπρίδη ότι οι προηγούμενες προσπάθειες γεφύρωσης στο 
σημείο απέτυχαν, δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη γεφυριού στο συγκεκριμένο σημείο πριν το 1853. 
Το γεγονός όμως ότι υπήρχε άλλο γεφύρι και με διαφορετικής μορφής τόξο  από το 107

υφιστάμενο, το επιβεβαιώνουν ο W.M.Leake και ο F.Pouqueville που το διάβηκαν κατά την 
πρώτη δεκαετία του 19ου αι., ενώ στην συνέχεια ο B.Νικολαΐδης  επιβεβαιώνει το ότι είχε ήδη 108

καταρρεύσει όταν πέρασε από εκεί το 1850. Το γεφύρι όμως προφανώς υπήρχε το 1831 όπως 
προκύπτει από την εμφάνισή του στον χάρτη της Ηπείρου του 1832, που σχεδίασε ο Κοσμάς 
Θεσπρωτός [Χάρτης_7.18]. 

Εκτεταμένη έρευνα σχετικά με το γεφύρι της Κλειδωνιάς και γενικότερα με τα πέτρινα 
γεφύρια της επαρχίας Κόνιτσας έχει κάνει ο Πολιτικός Μηχανικός Θωμάς Ζιώγας. Καλύπτει με 
λεπτομέρεια την μορφολογική, κατασκευαστική και ιστορική τεκμηρίωση για το γεφύρι και κλείνει 
την αναφορά του, λέγοντας (έχοντας και κάποιες επιφυλάξεις ως προς την εγκυρότητα 
ορισμένων ιστορικών πηγών) ότι ενδεχομένως το οξυκόρυφο γεφύρι των αρχών του 19ου αι. να 
υπήρχε από το 1598 . 109

 Στο κείμενό του ο Leake την περιγράφει ως εξής «…η γέφυρα είναι της συνηθισμένης Αλβανικής κατασκευής, 107

πολύ ψηλή και στενή…» [“…The bridge is of the usual Albanian construction, very high and very narrow…”] 
[πηγή: W.M.Leake, Travels…, 1815, Vol. IV ch.XXXVI, page 125] και ο Pouqueville την περιγράφει ως εξής «…το 
παράξενο αυτό οικοδόμημα, που με την ελαφρότητα της κατασκευής του μοιάζει με τις ξύλινες κινέζικες 
γέφυρες, στην αριστερή όχθη στηρίζετε σε ένα κτιστό βάθρο και στην άλλη σε ένα σκόπελο των 
βράχων…» [πηγή; Pouqueville,F.C.H.L, Τα Ηπειρωτικά…τομ. Ι, 1994, σελ. 152]

 «Η οδός από Αρτσίστης εις Κόνιτζαν διευθύνεται … πίπτει εις την κοιλάδα του ποταμού τούτου και πλησιάζει 108

αυτόν. Η ποτέ ζευγνύουσα αυτόν λίθινη γέφυρα κατεστρέφη η δε διάβασης του εν καιρώ όμβρου είναι 
αδύνατος» [πηγή: Νικολαΐδης, Β., Στρατιωτική Γεωγραφία… ό.π., σελ. 373.]

 Ζιώγας, Β, Θ., Τα θολογυριστά πετρογέφυρα της Επαρχίας Κόνιτσας [όσα υπάρχουν και αυτά που μνημονεύονται], 109

εκτυπώσεις Κάπα Θεσσαλονίκη, Αθήνα 2017. σελ. 129 έως 136. 
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Χάρτης_7.18: Το γεφύρι της Κλειδωνιάς στον «Γενικό Χάρτη της Ηπείρου» από την Γεωγραφία των 
Θεσπρωτού-Ψαλίδα, 1832(;) [πηγή:[Θεσπρωτού Κ,. – Ψαλίδα Α., Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου…

Ιωάννινα 1964.]





Κεφάλαιο 8 - Η μεταλλαγή του οδικού δικτύου. 

8.1. Από τον 19ο στον 20ο αιώνα 
Συγκρίνοντας την κατάσταση και τα δεδομένα μεταξύ των δυο τελευταίων αιώνων, του 

19ου και του 20ου συνειδητοποιούμε ότι, κατά προσέγγιση, μέσα σε 50 χρόνια αχρηστεύτηκαν 
χαράξεις αιώνων.  

Στην συνέχεια, θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης, της μεταλλαγής του οδικού δικτύου 
στο Ζαγόρι κατά τον 20ο αι. και των -θετικών ή αρνητικών- επιπτώσεων, της μετάβασης από τα 
ιπποειδή και την πεζοπορία, στα μηχανοκίνητα οχήματα. 

Οι αλλαγές στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου ξεκίνησαν πολύ δειλά μετά την απελευθέρωση, 
το 1913 , ενώ στο Ζαγόρι κατά την δεκαετία του 1920. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 1

σε όλα τα χωριά του Ζαγορίου έφθασε δρόμος στον οποίο μπορούσε να κινηθεί αυτοκίνητο.  
Πριν ξεκινήσουν τα έργα οδοποιίας στο Ζαγόρι είχε αρχίσει η διάνοιξη βασικών δρόμων, 

όπως αυτός των Ιωαννίνων - Τρικάλων, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε το 1928 και 
ολοκληρώθηκε το 1940 .  2

Ο δρόμος αυτός ήταν η μόνη σύνδεση της Ηπείρου με την Ανατολική Ελλάδα μέσω, της 
Πίνδου, μέχρι την διάνοιξη της Νέας Εγνατίας, το 2009. Το περίφημο πέρασμα του Ζυγού ή της 
Κατάρας κοντά στο Μέτσοβο έπαψε, μετά από πολλούς αιώνες, να είναι η βασική δίοδος μεταξύ 
Ηπείρου και Θεσσαλίας, ενώ η χάραξη άλλαξε ριζικά περνώντας πλέον μέσω σηράγγων από τα 
βουνά της Πίνδου.  

Φάσεις της «μεταλλαγής» αυτού του χαρακτηριστικού και ιστορικού περάσματος της 
Πίνδου, αποτυπώνονται μέσω των τριών παρακάτω εικόνων και θα μπορούσαν να λάβουν τον 
τίτλο «Το πέρασμα της κατάρας στο πέρασμα του χρόνου» [Εικ_8.01]. 

Η αλλαγή ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις, όπου η διάρκεια της πρώτης μετριέται σε 
αιώνες, της δεύτερης σε μισό περίπου αιώνα και της τρίτης μένει να το γράψουν οι ερευνητές 
στο μέλλον. 

Για την εξέλιξη του οδικού δικτύου στο Ζαγόρι, αντλούνται πολύτιμες πληροφορίες από το 
άρθρο του Ζαγορίσιου Πολιτικού Μηχανικού Στάθη Παπαβρανούση  και φαίνονται στον 3

Χάρτη_8.01. 
Η κατασκευή του αμαξιτού δρόμου προς το Ζαγόρι ξεκίνησε στην δεκαετία του 1920 

[Εικ_8.02] μέσω της υπάρχουσας εισόδου Κ1 από το Ραντοβάνι, πατώντας σε κάποια σημεία 
πάνω στην χάραξη του  παλιού ημιονικού προς την Ντοβρά (σημ. Ασπραγγέλους). 

Η φωτογραφία του 1927 είναι ενδεικτική ως προς την χρονική περίοδο διάνοιξης του 
δρόμου προς το Ζαγόρι, όπου στο βάθος δεξιά διακρίνεται και ο δρόμος Ιωαννίνων-Καλπακίου. 
Από τις λιγοστές ιστορικές φωτογραφίες αντλούνται πληροφορίες για το οδικό δίκτυο με έμμεσο 
τρόπο, διότι το ενδιαφέρον του φωτογράφου συνήθως εστιαζόταν στους ανθρώπους ή στο 
τοπίο και όχι στο οδόστρωμα.  

 Την περίοδο της απελευθέρωσης οι μόνοι αμαξιτοί δρόμοι στην Ήπειρο ήταν μεταξύ Ιωαννίνων-Πρέβεζας στο νότο 1

και Ιωαννίνων-Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα προς τον βορά. Υπήρχε και δρόμος από το Καλπάκι προς 
Κορυτσά και Μακεδονία. [πηγή: Παπαβρανούσης, Στ. ό.π., σελ.. 175]

 Παπαβρανούσης, Στ. ό.π., σελ.. 1752

 Παπαβρανούσης, Στ., «Οι συγκοινωνίες οι δρόμοι και τα γεφύρια στο Ζαγόρι άλλοτε και τώρα», Πρακτικά Δεύτερου 3

Συμποσίου Λόγου – Ο Λόγος για το Ζαγόρι, εκδ. Το Ζαγόρι μας, Ιωάννινα 19 -20 Σεπτεμβρίου 1988, σελ. 167-178
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Εικόνα_8.01: Το πέρασμα της Κατάρας τον 19ο αι. σε πίνακα του Dupre του 1825 [πηγή: 
Travelogues/ΙΑΛ], 1950 από ένα Γερμανό φωτογράφο [πηγή:αρχείο Π.Μαργιόλα] και το 2016.

Εικόνα_8.02: Επιστροφή από εκδρομή στο Κ.Ζαγόρι -1927, Αρχείο Οικ. Ε.Νικολαΐδου [πηγή: 
Ζαγορισίοων Βίος, Ριζάρειον ίδρυμα, 2003, σελ. 196]
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Έως το 1940 ο αμαξιτός δρόμος είχε προχωρήσει μέχρι λίγο μετά την διασταύρωση για το 
χωριό Σωποτσέλι (σημ. Δίλοφο) και πριν το γεφύρι του Κόκορη στο Κ.Ζαγόρι [κόκκινο σημείο 
στον Χάρτη_8.01]. Το σημείο είχε πάρει και την ονομασία «Τέρμα Ζαγορίου». Λίγο πριν την 
κήρυξη του Β’ Παγκοσμίου πολέμου έγινε μια στοιχειώδης διάνοιξη του δρόμου προς τα Κάτω 
Σουδενά (σημ. Κάτω Πεδινά) [περιοχή 1 στον Χάρτη_8.01]. Μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο οι 
πληγές ήταν πολλές στην περιοχή και πολύς κόσμος εγκατέλειψε τα χωριά. Τα έργα οδοποιίας 
ξεκίνησαν ξανά μετά το 1955 και πολύ σταδιακά ολοκληρώθηκε πρώτα η διάνοιξη των 
προσβάσεων προς όλα τα χωριά και στην συνέχεια έγιναν επίσης σταδιακά και οι 
ασφαλτοστρώσεις. Το μόνο χωριό στο οποίο δεν πήγαινε αυτοκίνητο μέχρι το 1973-4 ήταν το 
Βραδέτο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1320m [περιοχή 3 στον Χάρτη_8.01]. 

Το 1988, που δημοσιεύθηκε το άρθρο του Παπαβρανούση για τους δρόμους στο Ζαγόρι, 
υπήρχαν ακόμη κάποιοι δρόμοι στο Ανατολικό Ζαγόρι που δεν είχαν διανοιχτεί, ενώ αρκετοί ήταν 
ακόμη χωματόδρομοι. Η τεχνητή Λίμνη των πηγών του Αώου, η οποία δημιουργήθηκε στη θέση 
του οροπέδιου «Πολιτσές» [περιοχή 2 στον Χάρτη_8.01], ολοκληρώθηκε το 1987 μαζί με τους 
δρόμους γύρω από αυτήν, με κάποιους δρόμους να εισέρχονται ατό Ανατολικό Ζαγόρι. 

Χάρτης_8.01: Η σταδιακή μετατροπή των ημιονικών δρόμων σε αμαξιτούς [Υποβ. ΓΥΣ 1:250.000 & ΕΣΥΕ 
Χάρτης Ν.Ιωαννίων 1950]
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Η επικράτηση των αμαξιτών οδών έναντι των ημιονικών και των μονοπατιών, για την 
πρόσβαση στα χωριά του Ζαγορίου, έγινε σταδιακά και υπήρξαν βέβαια οφέλη, αλλά και πολλές 
καταστροφές και αλλοιώσεις του περιβάλλοντος και των υποδομών των προηγούμενων αιώνων.  

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια οι νέοι δρόμοι, όπου ήταν δυνατό 
πάτησαν πάνω στους παλιούς και όπου δεν το επέτρεπε η γεωμορφολογία έγιναν νέες χαράξεις. 
Έγινε μια «μίξη» του παλιού και του νέου οδικού δικτύου, που είχε ως αποτέλεσμα ένα καινούργιο 
οδικό δίκτυο μετά από πολλούς αιώνες χρήσης του υπάρχοντος. Για την ανάπτυξη του τόπου και 
την επικοινωνία, δεν υπάρχει αμφιβολία για το πόσο σημαντικό είναι η διάρκεια της διαδρομής 
μεταξύ των Ιωαννίνων και του πρώτου χωριού του Κεντρικού Ζαγορίου, τους Ασπραγγέλους 
(Ντοβρά) να διαρκεί μόνο μισή ώρα, ενώ στο παρελθόν διαρκούσε μια μέρα. Τα οφέλη της 
εξέλιξης είναι αυτονόητα, όμως είναι σημαντικό να συνυπολογίζεται και η προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, διότι κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, στον βωμό του 
εκσυγχρονισμού και της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης, καταστράφηκαν αρκετά στοιχεία ιδιαίτερης 
σημασίας.  

Η δεκαετία του 1950 ήταν κομβική για την μεταλλαγή του δικτύου. Μετά το τέλος του 
πολέμου και του εμφυλίου, κατά την διάρκεια των οποίων πολλά από τα χωριά του Ζαγορίου 
υπέστησαν ανεπανόρθωτες ζημίες (από τις οποίες ορισμένα δεν θα ανακάμψουν ποτέ), αρχίζουν 
ξανά τα τεχνικά έργα. Η έλευση του αυτοκινήτου στα χωριά είναι πλέον «γιορτή» [Εικ_8.03] και 
δεν φανταζόταν κανείς τότε τι προσπάθειες θα γίνονταν σήμερα για να μην εισέρχονται τα 
αυτοκίνητα στα χωριά, προκειμένου να σωθούν τα ελάχιστα αυθεντικά καλντερίμια που έχουν 
απομείνει.  

Εικόνα_8.03: Τα πρώτα αυτοκίνητα στην Τσοντήλα (σημ Δίκορφο) το 1954 - Αρχείο Σ. Τσιόδουλου 
[πηγή: Ζαγορισίων Βίος, ό.π., σελ. 197 και 198]
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Το νέο δίκτυο εξελίσσεται και χρησιμοποιείται για τις σύγχρονες ανάγκες ενώ ορισμένα 
τμήματα του παλιού περνούν στη λήθη και άλλα χρησιμοποιούνται μόνο από επισκέπτες του 
βουνού. Στην προσπάθεια διαχωρισμού και αναγνώρισης του παλιού και του νέου δικτύου 
αρκετά βοηθητικοί είναι οι χάρτες του Άτλαντα του 1950, της τότε ονομαζόμενης «Γενικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος». Η πληροφορία από αυτούς τους χάρτες είναι πολύτιμη, 
διότι αποτυπώνουν την κατάσταση του οδικού δικτύου με όσα έργα είχαν γίνει μέχρι το 1940 και 
όσους δρόμους ήταν υπό κατασκευή ή επρόκειτο να κατασκευαστούν. Εάν συγκριθούν με τους 
χάρτες του επόμενου Άτλαντα του 1965, παρατηρείται ότι σχεδόν αγνοούνται οι παλιοί ημιονικοί 
δρόμοι και τα μονοπάτια και όλη η έμφαση έχει δοθεί στους νέους αμαξιτούς δρόμους. Στα 
παρακάτω δύο αποσπάσματα στα οποία έχει γίνει μεγέθυνση ώστε να διακρίνεται η 
λεπτομέρεια, φαίνεται η διαφορά μεταξύ των δύο χαρτών [Χάρτης_8.02] στους οποίους, οι 
ημιονικές οδοί είναι σημειωμένες με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή. Στον χάρτη του 1950 με 
διπλή διακεκομμένη είναι οι δρόμοι υπό κατασκευή [τα αποσπάσματα είναι από την ίδια 
γεωγραφική περιοχή].  

Αντιθέτως ο χάρτης του 1965 δεν έχει σχεδόν καμία διαφορά από τον επόμενο που 
εκδόθηκε το 1975. Μελετώντας τον χάρτη του 1950 επιβεβαιώνονται και τα γραφόμενα του 
Παπαβρανούση για το «Τέρμα Ζαγορίου» [Εικ_8.04]. Η κόκκινη συνεχόμενη γραμμή [Χάρτης_8.02] 

σταματάει ανατολικά του χωριού Δίλοφο, αλλά αρκετά πριν το γεφύρι του Κόκορη και την νέα 
οδογέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία κατασκευάστηκε το 1955  και περνάει δίπλα 4

στο γεφύρι [Εικ_8.04]. Το σημείο που φαίνεται ότι σταματάει ο αμαξιτός δρόμος στον χάρτη του 
1950 είναι πριν από το γεφύρι του Εβραίου-Λάβδα ή Αρκούδα, που είναι λογικό διότι το 

	 Προφορική μαρτυρία του Γεώργιου Νουτσόπουλου, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Δίλοφο Ζαγορίου και ήταν 4

Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής και πρώην πρύτανης του ΕΜΠ. Ήταν ένα από τα πρώτα έργα στα οποία είχε 
συμμετάσχει ως νέος μηχανικός.

Εικόνα_8.04: Το πέτρινο γεφύρι του Νούτσου ή Κόκορη του 1750 και  η γέφυρα του 1955 
στο «Τέρμα Ζαγορίου» [Φωτ. Απρίλιος 2001, Δ.Δ. Μπαλοδήμος,  Η λήψη είναι από τον Άγ. 

Νικόλα Διλόφου]
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Χάρτης_8.02: Αποσπάσματα από τους χάρτες του Άτλαντα της ΕΣΥΕ του 1950 και 1965, σε 
υπόβαθρα της ΓΥΣ 1:100.000 [πηγή ΕΛΣΤΑΤ]
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πιθανότερο είναι να ήταν αυτή η κατάσταση όταν σχεδιάστηκε ο χάρτης. 
Η φωτογραφία στην Εικόνα_8.04, είναι ενδεικτική της «μίξης» του νέου με τον παλιό 

δρόμο, ο οποίος δεν είναι πια ορατός, αλλά η ύπαρξή του μαρτυράται από την παρουσία του 
πέτρινου γεφυριού. Στην συνέχεια θα δοθούν παραδείγματα των δυο περιπτώσεων, ταύτισης και 
μη, του νέου με το παλιό οδικό δίκτυο.  

8.2. Οι ταυτίσεις με το ημιονικό οδικό δίκτυο και οι νέες χαράξεις 
Η χάραξη του παλιού οδικού δικτύου, όπου βέβαια δεν είναι εμφανής, μπορεί να 

προσδιοριστεί μέσω ορισμένων ιστορικών χαρτών και κειμένων σε συνδυασμό και με έρευνα 
πεδίου. Αρκετά μονοπάτια έχουν διατηρηθεί από περιπατητές, ορειβατικούς συλλόγους και 
κτηνοτρόφους και όποιον άλλο επιλέγει να μετακινηθεί με τα πόδια μέσω συντομότερων 
δρόμων, προφανώς για λόγους αναψυχής πλέον και όχι βιοπορισμού.  

Συγκρίνοντας σύγχρονους με παλιούς χάρτες είναι δύσκολη η ακριβής ταύτιση των 
δρόμων διότι οι παλιοί χάρτες είχαν και πολλά γεωγραφικά λάθη. Μας βοηθούν κυρίως, με την 
πληροφορία για το ποιο μέρος συνδέεται με ποιο, χωρίς να είναι ακριβής η απεικόνιση της 
χάραξης της σύνδεσης, όπως μπορεί να γίνει σήμερα, με τις σύγχρονες μεθόδους 
χαρτογράφησης.  

Το παλιό οδικό δίκτυο (ημιονικοί δρόμοι και μονοπάτια) συνδυάζοντας όλα τα δεδομένα 
που υπάρχουν, μπορεί και έχει, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αποδοθεί σε χάρτες (ειδικά στους 
ορειβατικούς) αλλά δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά ότι είναι και προσπελάσιμο.  

Δεν υπάρχει σήμερα πλήρης εικόνα (εκτός κάποιων μεμονωμένων πληροφοριών από τις 
πηγές) για το πού υπήρχε λιθόστρωτο και για πόση διαδρομή, για το εάν υπήρχε πρόβλημα στις 
συναντήσεις καραβανιών από διαφορετικές κατευθύνσεις, για τα σημεία που ενδεχομένως είχαν 
πρόβλημα με τις βροχές και για άλλες παρόμοιες λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία ενός 
δρόμου.  

Για παράδειγμα γνωρίζουμε από τα αγαθοεργήματα του Λαμπρίδη ότι ο δρόμος από το 
γεφύρι του Εβραίου-Λάβδα-Αρκούδα, μέχρι την Ντοβρά (σημ. Ασπράγγελοι), ήταν λιθόστρωτος, 
τουλάχιστον τον 19ο αι., διότι γνωρίζοντας και την περιοχή πρέπει να ήταν αναγκαίο το έργο 
λόγω συχνών πλημμυρών τον χειμώνα από τα νερά του Ξηροπόταμου. Δεν υπάρχουν όμως 
πληροφορίες σχετικές με τον δρόμο που περνούσε από το γεφύρι του Νούτσου ή Κόκορη 
[Εικ_8.04]. Ήταν απλά χωμάτινος ή είχε λιθόστρωτο; Υπήρχε ανάγκη λιθόστρωσης; Κάνοντας 
λογικές υποθέσεις, πολλά από τα ερωτήματα απαντώνται, απλά δεν έχουμε για όλα αποδείξεις.  

Τα δεδομένα προκειμένου να προκύψουν συμπεράσματα, σχετικά με παλιές χαράξεις ή για 
να αποδειχθεί ότι ο νέος δρόμος πάτησε πάνω στον παλιό, είναι συχνά προφανή και ορατά, 
λόγω της ύπαρξης των πέτρινων γεφυριών. Εάν δεν υπήρχαν στα συγκεκριμένα σημεία πέτρινα 
γεφύρια δεν θα είχαμε απόδειξη για την χάραξη του παλαιού δρόμου, διότι όλα τα άλλα ίχνη του 
έχουν συνήθως χαθεί κάτω από τον νέο.  

Από τα πιο γνωστά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι βέβαια το «Τέρμα 
Ζαγορίου» στην εικόνα Εικόνα_8.04. Στην συνέχεια του ίδιου δρόμου, μετά το χωριό Μπάγια 
(σημ. Κήποι) συναντάμε και μια δεύτερη απόδειξη της ταύτισης του παλιού και του νέου δρόμου, 
αλλά σε αυτή την περίπτωση εις βάρος του μικρότερου και λιγότερο γνωστού πέτρινου γεφυριού 



242 μέρος Β΄_ Ζαγόρι 

Εικόνα_8.05: Το Νεγαδιώτικο γεφύρι ή το γεφύρι στον Άγιο στον δρόμο Μπάγιας - Φραγκάδων [Φωτ. 
Φεβρουάριος 2009]
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με την ιδιαίτερη ονομασία Γεφύρι Στον’ Γιο ή στον Άγιο ή Νεγαδιώτικο , το οποίο κυριολεκτικά 5

ασφυκτιά, δίπλα στον νέο ασφάλτινο δρόμο [Εικ_8.05]. 

Άλλος ένας μάρτυρας της ταύτισης των δρόμων είναι και το γεφύρι της Τσίπιανης, στο 
Ανατολικό Ζαγόρι νοτιοδυτικά του χωριού Ντρεστενίκο (σημ.Τρίστενο), στον ποταμό Βάρδα, το 
οποίο εξυπηρετούσε και έναν από τους βασικότερους οδικούς άξονες της εποχής 
εξυπηρετώντας αρκετά χωριά στην σύνδεσή τους με τα Ιωάννινα. 

Είναι και αυτό το γεφύρι στην λίστα των 23 γεφυριών στην καταγραφή του Ι. Λαμπρίδη για 

το οποίο σημειώνει τα εξής: «21) Η (εννοεί την γέφυρα) εν τη θέσει ¨Τσίπιανη”, 
συνενεγκόντων της μεν κοινότητος Γρεβενίτου λ.οθ. 700, του δε εκ κώμης 
«Δριστενίκου» Αναστασίου Πασπαλιάρη λ.οθ. 340 (1875)»  6

Όπως φαίνεται στην Εικόνα_8.06, ο σύγχρονος δρόμος βρίσκεται σε πολύ κοντινή 
απόσταση από το πέτρινο γεφύρι, όπως και στην περίπτωση του Γεφυριού της Καλντερούσιας, 
λίγο βορειότερα στον ίδιο οδικό άξονα [Εικ_8.07], το οποίο είναι της ίδιας περιόδου (1867) με 
αναφορά και γι’αυτό στον Λαμπρίδη .  7

Στην περίπτωση αυτού του δρόμου στο ανατολικό Ζαγόρι, είναι σαφές ότι ο νέος δρόμος 
ακολούθησε την χάραξη του παλιού. 

 Βρίσκεται μετά την διασταύρωση για το χωριό Νεγάδες στην θέση Άγιος γεφυρώνοντας το Νεγαδιώτικο ρέμα πριν 5

ενωθεί με το Μπαγιώτικο, εξηγώντας έτσι και το δεύτερό του όνομα ως «Νεγαδιώτικο» 
 Λαμπρίδης, ΗΑ, Β’ 1880, σελ. 826

 ό.π.7

 Εικόνα_8.06: Το Γεφύρι της Τσίπιανης [Φωτ. Μάϊος 2019]
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Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στον δρόμο για το Πάπιγκο, [Εικ_8.08] είναι φανερή η χάραξη 
του νέου δρόμου ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για το εάν ταυτίζεται με τον παλιό ή όχι. Επειδή, 
λόγω της γεωμορφολογίας δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές οδοί που να επιτρέπουν την 
πρόσβαση στο Πάπιγκο, το πιθανότερο είναι να ακολουθούσε την ίδια χάραξη και ο παλιός 
δρόμος. Ενδεχομένως σε μια πιο σύντομη μορφή, προσαρμοσμένη στις δυνατότητες του 
ανθρώπινου βάδην ή των ιπποειδών και όχι στις ανάγκες που απαιτούνται για να στρίψει ένα 

Εικόνα_8.07: Το γεφύρι της Καλντερούσιας [Φωτ. Google maps-Street view, Νοέμβριος 2014]

Εικόνα_8.08: Ο δρόμος προς το Πάπιγκο [Φωτ. Νοέμβριος 2017]
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λεωφορείο ή ένα αυτοκίνητο. Το πιθανότερο θα ήταν να μην ήταν ορατός ο παλιός δρόμος από 
το σημείο που έχει ληφθεί η παρακάτω φωτογραφία.  

Στις περιοχές που δεν ήταν δυνατή η διάνοιξη του νέου δρόμου στα ίχνη του παλιού, 
επειδή δεν το επέτρεπαν οι κλίσεις ή ο διαθέσιμος χώρος, προφανώς ακολουθήθηκαν χαράξεις 
που επέτρεπαν την διέλευση τροχοφόρων, αφήνοντας ανέπαφες κάποιες διαδρομές, όπως το 
καλντερίμι που συνδέει το χωριό Κουκούλι με το γεφύρι του Μίσιου [Εικ_8.09] [Χάρτης_8.03]. 

Εικόνα_8.09: Το καλντερίμι προς το γεφύρι του Μίσιου από το χωριό Κουκούλι του Κεντρικού Ζαγορίου [Φωτ. 
Απρίλιος 2009]
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Η κατασκευή των λιθόστρωτων είχε άμεση σχέση με τις κλίσεις του εδάφους, οι οποίες και 
καθοδηγούσαν την τεχνοτροπία και το είδος της πέτρας που θα χρησιμοποιούσαν. Όσο 
μεγαλύτερη ήταν η κλίση, τόσο πιο κοντινά ήταν και τα διαστήματα που τοποθετούνταν οι όρθιες 
πέτρες (αρκάδες), ώστε να «σκαλώνει» το πόδι του οδοιπόρου ή του ζώου για να ανέβει ή να 
κατέβει με μεγαλύτερη ασφάλεια το καλντερίμι.  

Ένα από τα πιο εξαιρετικά δείγματα που υπάρχει από το παλιό οδικό δίκτυο είναι η 
περίφημη «Σκάλα του Βραδέτου». Μοναδικό κατασκευαστικό επίτευγμα, σε δύσκολη 
γεωμορφολογία, με άγνωστη την αρχική χρονολογία κατασκευής, ήταν ο μόνος δρόμος 
επικοινωνίας με το χωριό Βραδέτο μέχρι το 1974  [Χάρτης_8.04] [Εικ_8.10]. 8

 Μαντάς, Σ., Χαμάκος,. Θ., Η σκάλα του Βραδέτου - Οδοιπορώντας στο Ζαγόρι, εκδ. Ελληνική Παιδεία, Αθήνα 20038

Χάρτης_8.03: Το μονοπάτι για το γεφύρι του Μίσιου από το Κουκούλι [Υπόβαθρο ΓΥΣ 1:50.000]
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Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο διακρίνεται ξεκάθαρα η διαφορά 
μεταξύ της χάραξης του νέου αμαξιτού δρόμου και του παλιού μονοπατιού. 

Η παλιά διαδρομή από το Καπέσοβο στο Βραδέτο [κόκκινο μονοπάτι στον Χάρτη_8.04] έχει 
συνολικό μήκος περίπου 3,5 km από τα οποία τα 1,7 km είναι το καλντερίμι της σκάλας, το 
οποίο ξεκινά μετά τα δύο γεφυράκια [1&2 στον Χάρτη_8.04] που βρίσκονται στην μικρή χαράδρα 
της Μεσαριάς. Χρειάζεται περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της διαδρομής ενώ 
η υψομετρική διαφορά μεταξύ Καπέσοβου και Βραδέτου είναι περίπου 250 μέτρα.  

Ο νέος δρόμος [μαύρη γραμμή στον Χάρτη_8.04] έχει μήκος 9 km. και η διάρκεια της 
διαδρομής με το αυτοκίνητο είναι περίπου 20’ [Εικ_8.10]. 

Χάρτης_8.04: Το μονοπάτι και η νέα χάραξη του δρόμου Καπέσοβου-Βραδέτου [Υπόβαθρο Ανάβαση1:40.000]
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Εικόνα_8.10: Η Σκάλα του Βραδέτου



κεφάλαιο 08_ η μεταλλαγή του οδικού δικτύου 249

Επειδή αναδεικνύονται και μελετώνται συνήθως τα μονοπάτια που ήταν λιθόστρωτα ή οι 
μοναδικές σκάλες, δεν θα πρέπει να δοθεί η λανθασμένη εντύπωση ότι είχαν αυτή την μορφή 
όλα τα μονοπάτια και οι ημιονικοί δρόμοι. Η λιθόστρωση και το χτίσιμο αναβαθμών, 
υπενθυμίζουμε γινόταν όπου υπήρχε η ανάγκη για την κατασκευή τους και τα περισσότερα 
μονοπάτια ήταν απλά χωμάτινα ή βραχώδη. Η φωτογραφία από τις αρχές του 20ου αι. του 
F.Boissonnas κοντά στο χωριό Καβαλλάρι στο Κεντρικού Ζαγορίου, αποδίδει το σκηνικό του 
τοπίου και της καθημερινότητας [Εικ._8.11]. 

Εικόνα_8.11: Προς το Καβαλλάρι Ζαγορίου - Fred Boissonnas 1913 [πηγή:www.adeti.gr από Μουσείο 
φωτογραφίας Θεσσαλονίκης]
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Από τα πολλά σημεία όπου ταυτίζεται ή διαφοροποιείται η χάραξη του παλιού με το νέο 
δίκτυο, επιλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν ως χαρακτηριστικά παραδείγματα οι παραπάνω 
περιπτώσεις. Είναι πολύ ιδιαίτερες διαδρομές που αναδεικνύουν την μοναδική ατμόσφαιρα του 
Ζαγορίσιου χώρου έχοντας αλλάξει πια χρήση, όπως έχει αλλάξει και το τοπίο.  

Ας μην λησμονούμε ότι κατά τα χρόνια που οι κάτοικοι ζούσαν μόνιμα στο Ζαγόρι και 
διατηρούσαν ζώα και καλλιέργειες το τοπίο ήταν διαφορετικό, διότι η φυσική εξάπλωση της 
χλωρίδας εμποδιζόταν από την βοσκή και την μικρή εκμετάλλευση της γης, όπου ήταν δυνατή. 
Σε σημεία που σήμερα υπάρχουν δάση με βελανιδιές και έλατα, που σχεδόν εφάπτονται στον 
δομημένο χώρο των χωριών, στο παρελθόν ήταν βοσκοτόπια. Χαρακτηριστική είναι μια 
φωτογραφία του 1890 στην οποία φαίνεται το γεφύρι του Μύλου κοντά στο χωριό Μπάγια 
(σημ.Κήποι) από ένα σημείο στο οποίο εάν σταθούμε σήμερα είναι αδύνατη η θέαση του 
γεφυριού.  

Εικόνα_8.12:«Ζιαφέτι στους Κήπους» -1890, Αρχείο Α.Τόλη [πηγή: Ζαγορισίοων Βίος, 2003, σελ. 175]
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Από την στιγμή που είναι γνωστό μέσω των πηγών, εδώ και πολλούς αιώνες, ότι γίνονταν 

συνεχείς μετακινήσεις ανθρώπων και κοπαδιών στον ορεινό χώρο του Ζαγορίου, είναι αυτονόητη 
και η ύπαρξη δρόμων στην περιοχή. Αυτό που διαφέρει, ανάλογα με την ιστορική περίοδο και τις 
αντίστοιχες τεχνικές δυνατότητες, είναι η ποιότητα των δρόμων οι πιθανές διευκολύνσεις για την 
εξυπηρέτηση των οδοιπόρων.  

Οι πληροφορίες από κάθε ιστορική περίοδο σχετικά με τις συνθήκες των ταξιδιών, την 
ποιότητα των δρόμων και γενικότερα τις υποδομές των δικτύων, δυστυχώς είναι «άνισες» ως 
προς την ποσότητα και την εγκυρότητα των πηγών. Για παράδειγμα, υπάρχουν πληροφορίες 
από την εποχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας για την κατάσταση των δρόμων και τις χαράξεις 
ενώ μετά, για πολλούς αιώνες, παρατηρείται ένα μεγάλο κενό. Αυτό βέβαια, όπως είναι γνωστό, 
δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στον χώρο της Ηπείρου και του Ζαγορίου. Η έλλειψη πάντως 
πληροφοριών δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε κίνηση, καθώς υπάρχουν και κάποια τεκμήρια από 
ανασκαφές ή μνημεία από κάθε εποχή.  

Οι μετακινήσεις, κατά την διάρκεια όλων αυτών των αιώνων γίνονταν πάνω σε χαράξεις 
που δημιουργήθηκαν με οδηγό, κατά κάποιον τρόπο, την φύση και την γεωμορφολογία ώστε να 
είναι δυνατή η κυκλοφορία, οδοιπόρων, καραβανιών, στρατευμάτων και κοπαδιών. Μπορεί να 
μην υπάρχουν στοιχεία για την ποιότητα ενός δρόμου ή εάν τα γεφύρια ήταν ξύλινα ή πέτρινα, 
αλλά γνωρίζουμε, από χειρόγραφα που έχουν σωθεί, ότι, για παράδειγμα, τον 14ο αι. υπήρχαν 
οχυρά στο Ζαγόρι  και στρατιωτικές δυνάμεις, γεγονός που μαρτυρά ότι υπήρχε έντονη 1

κινητικότητα στην περιοχή. Εξάλλου είναι επίσης γνωστό ότι υπήρχε εμπορική κίνηση από τον 
13ο και 14ο αι., πριν την κατάκτηση από τους Οθωμανούς, όταν ήταν σε άνθιση οι εμπορικές 
συναλλαγές με την Σερβία .  2

Από την στιγμή που υπήρχαν πολεμικές επιχειρήσεις και κινητικότητα, υπήρχαν και δρόμοι, 
οι οποίοι λογικά θα ακολουθούσαν τις παλιές χαράξεις, αλλά δυστυχώς τα στοιχεία που 
υπάρχουν σήμερα, σχετικά με αυτούς τους δρόμους, δεν είναι πολλά.  

Όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, οι πληροφορίες για τους δρόμους του 
18ου και 19ου αιώνα, είναι οι «πλουσιότερες» αλλά συγχρόνως και οι τελευταίες, για ένα οδικό 
δίκτυο που δεν είναι πια σε χρήση. Τμήματά του έχουν αλλοιωθεί, μερικά έχουν χαθεί και κάποια 
έχουν απομείνει. 

Το βασικό αντικείμενο της μελέτης ήταν το ιστορικό οδικό δίκτυο της Ηπείρου, αλλά 
καθώς η Ήπειρος ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ανήκει γεωγραφικά στον 
χώρο των Ν.Βαλκανίων δεν θα μπορούσε να μελετηθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη και ο ευρύτερος 
χώρος σε συνάρτηση με τις συνθήκες της εποχής.  

Μέσα από την εκτενή έρευνα για την εξέλιξη του οδικού δικτύου, προέκυψαν και 
κατανοηθήκαν οι συνθήκες δημιουργίας του, στο πλαίσιο των εμπορικών μεταφορών στην 
ύστερη Οθωμανική περίοδο και σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. Παρουσιάστηκε 
η σταδιακή εξέλιξη των βασικών οδικών αρτηριών από την αρχαιότητα και φάνηκε η ταύτιση στην 
χρήση των δρόμων μεταξύ πολύ διαφορετικών πολιτισμών και καθεστώτων.  

Στη συνέχεια, από την κλίμακα του Νότιου Βαλκανικού χώρου, αναλύθηκε το οδικό δίκτυο 
της Ηπείρου του 19ου αιώνα, το οποίο παρουσίαζε και νέα έργα οδοποιίας παρ΄ όλο που η 

 Βρανούσης, Λ., «Το Χρονικόν των Ιωαννίνων κατ’ανέκδοτον δημώδη επιτομήν», Ακαδημία Αθηνών, Επετηρίς του 1

Μεσαιωνικού Αρχείου, 12 (1962), Αθήναι 1965, σελ. 91
  Stoianovich, T., ό.π., σελ. 290-291. 2
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Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στην δύση της. Η Ήπειρος ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο τμήμα 
της Αυτοκρατορίας, λόγω της παρουσίας του Αλή Πασά αλλά και λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης που βοηθούσε στη σύνδεση με τις αγορές της Ευρώπης. Εξηγήθηκε ο ρόλος του οδικού 
δικτύου και η σχέση του με τις εμπορικές συναλλαγές της εποχής. Εντοπίστηκαν δεδομένα για 
το δίκτυο μέσα από την έρευνα των ιστορικών χαρτών και των περιγραφών σε συγγράμματα του 
19ου αι., δίνοντας εξηγήσεις για τον ρόλο τους σε αυτή την «καλά λαδωμένη μηχανή» 
μετακινήσεων κατά την προβιομηχανική εποχή.  

Επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία των πληροφοριών που προκύπτουν από τα κείμενα των ξένων 
περιηγητών και Ελλήνων στρατιωτικών περιηγητών του 19ου αι., σχετικά με την κατάσταση και 
τα έργα υποδομής του οδικού δικτύου της Ηπείρου, σε ένα χρονικό διάστημα 80 ετών.  

Μετά την μελέτη του οδικού δικτύου στην κλίμακα της Ηπείρου, προχώρησε η έρευνα στην 
αποκάλυψη του ιδιαίτερου και οριοθετημένου εσωτερικού οδικού δικτύου των Ζαγοροχωρίων. Με 
όσα δεδομένα ήταν διαθέσιμα από τις αρχειακές πηγές και με επιτόπια παρατήρηση προέκυψαν 
συμπεράσματα για την σχέση παλιού και νέου οδικού δικτύου, αφού με την διάνοιξη των δρόμων 
ή την δημιουργία νέων χαράξεων λόγω της έλευσης του αυτοκινήτου, χάθηκαν διαδρομές που 
υπήρχαν για αιώνες στον χώρο. Στην αποκάλυψη μέρους του παλιού οδικού δικτύου, σημαντικό 
ρόλο έπαιξαν τα πέτρινα γεφύρια ως μάρτυρες διαδρομών, καθώς και οι πέτρινες σκάλες και τα 
ίχνη των ελάχιστων λιθόστρωτων που σώζονται. 

Ως προς την αξιοπιστία των χαρτών, πάνω στους οποίους βασίστηκε η έρευνα για το οδικό 
δίκτυο του 19ου αι., παρατηρήθηκε ότι υπήρχε ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ Ελλήνων και 
ξένων χαρτογράφων, ως προς το βασικό/κύριο οδικό δίκτυο. Ασάφειες εντοπίστηκαν, ακόμα και 
μεταξύ χαρτών του ίδιου χαρτογράφου, σε περιοχές εκτός βασικών εμπορικών διαδρομών, όπως 
για παράδειγμα, στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του Ζαγορίου. 

Γράφοντας τις τελευταίες σελίδες της διατριβής και βλέποντας πλέον το σύνολο του 
αποτελέσματος, μπορούμε να συμπεράνουμε τα ακόλουθα: 

• Το οδικό δίκτυο της Ηπείρου αποτελούσε τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος μετακινήσεων 
που υπήρχε στα Βαλκάνια από το βάθος της αρχαιότητας, καθώς ο τόπος ήταν 
σταυροδρόμι πολλών λαών. Μπορεί να μη μας είναι γνωστές οι μορφές, αλλά η ύπαρξη 
τους δεν αμφισβητείται. 

• Πληροφορίες για δρόμους στην Ήπειρο υπάρχουν από τους κλασικούς χρόνους, αλλά η 
πρώτη σαφής εικόνα ανάγεται στην Ρωμαϊκή εποχή, με την κατασκευή της Εγνατίας οδού 
που διέσχιζε τα βόρεια ελληνικά εδάφη της αυτοκρατορίας και συνδεόταν μέσω παράκτιας 
οδού της Ηπείρου με την νότια Ελλάδα.  

• Οι αναφορές για το Ζαγόρι είναι ελάχιστες, καθώς πρόκειται για μια ορεινή, 
αραιοκατοικημένη περιφερειακή ενότητα της Ηπείρου, για την οποία οι αρχικές 
πληροφορίες για τους οικισμούς, έρχονται από τα πρώτα γραπτά τεκμήρια του 13ου αιώνα. 
Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει την ύπαρξη των οικισμών , χωρίς να είναι γνωστό με ακρίβεια 
πότε ήρθε ο μόνιμος επικοισμός ή να υπάρχουν στοιχεία για το οδικό δίκτυο.  

• Το οδικό δίκτυο της Ηπείρου ακολουθεί τις ανάγκες κάθε εποχής και οι κύριες αρτηρίες 
συνεχίζουν να κατευθύνονται προς τα βόρεια και ανατολικά, εξυπηρετώντας τις συνδέσεις 
με την Μακεδονία την Θεσσαλία και τα Βαλκάνια. Παράλληλα αναπτύσσεται και το νότιο 
οδικό δίκτυο που συνδέει την Ήπειρο με τα λιμάνια του Αμβρακικού κόλπου και την 
νοτιοδυτική Ελλάδα.  
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• Η εξέλιξη και ανάδειξη των πόλεων σε κάθε ιστορική περίοδο είχε άμεση σχέση με την 
εξέλιξη και προσαρμογή του οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης, κάθε 
μορφής και σκοπού.  

• Στην ύστερη Οθωμανική περίοδο η Ήπειρος και το Ζαγόρι ανθούν. Υπάρχει ανάπτυξη 
οικιστική και εμπορική. Το οικιστικό δίκτυο του Ζαγορίου παγιώνεται χωροταξικά αριθμώντας 
45 οικισμούς. Το εμπόριο και οι μεταφορές αναπτύσσονται, δημιουργώντας ένα πολύ 
ιδιαίτερο και προνομιακό καθεστώς για τους Ζαγορίσους, οι οποίοι προσαρμόστηκαν και 
εκμεταλλεύτηκαν όσο καλύτερα μπορούσαν τις τρέχουσες συνθήκες.  

• Στα τέλη του 18ου αρχές 19ου αιώνα, προκύπτει η κρίσιμη περίοδος της διακυβέρνησης 
του Αλή Πασά, η οποία επηρέασε σε όλα τα επίπεδα την Ήπειρο και ιδιαιτέρως το Ζαγόρι. 
Στον τομέα της οδοποιίας και των τεχνικών έργων υποδομής παρατηρείται ιδιαίτερη 
ανάπτυξη και φροντίδα, ώστε να υπάρχει έλεγχος στην επικράτειά του και βελτίωση των 
εμπορικών μετακινήσεων. Την εποχή αυτή δημιουργείται ένα πλούσιο οδικό δίκτυο με 
βασικούς και κύριους οδικούς άξονες σύνδεσης της Ηπείρου με τα εμπορικά λιμάνια, τις 
εμπορικές πόλεις των Βαλκανίων καθώς και της υπόλοιπης Ελλάδας. Οι δρόμοι αυτοί με τα 
τεχνικά έργα και τις αντίστοιχες υποδομές, μπορούν και εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό 
καραβανιών όλη την διάρκεια του έτους. Ακόμα και δύσκολες ορεινές διαβάσεις, όπως του 
Ζυγού στην Πίνδο, είναι προσπελάσιμες τον χειμώνα (λόγω της οργάνωσης και της 
φροντίδας του οδικού δικτύου) ώστε η Ήπειρος να μην είναι ποτέ αποκομμένη από τα 
σημαντικά κέντρα της εποχής.  

• Εκτός των κύριων οδικών αξόνων που συνδέουν τις μεγάλες πόλεις και τα εμπορικά κέντρα, 
υπάρχει και το δευτερεύον οδικό δίκτυο που συνδέει τις βασικές αρτηρίες μεταξύ τους, 
αλλά ενέχει και τη λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των οικισμών, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με τα αστικά κέντρα και κυρίως την πόλη των Ιωαννίνων.  

• Στο Ζαγόρι υπάρχει η ιδιαίτερη περίπτωση του «κλειστού», αλλά όχι απομονωμένου οδικού 
δικτύου. Η πρόσβαση στο σύμπλεγμα των 45 χωριών του Ζαγορίου γινόταν από λίγα και 
συγκεκριμένα περάσματα, μέσω γεφυριών ή ειδικά διαμορφωμένων μονοπατιών. Εντός των 
ορίων του Ζαγορίου, το δίκτυο των μονοπατιών κάλυπτε όλες τις ανάγκες σύνδεσης μεταξύ 
των οικισμών, αλλά και προς τους τόπους της κτηνοτροφίας και των λίγων καλλιεργειών.  

• Η εικόνα, σχετικά με τους οδικούς άξονες, που κυριαρχεί στην Ήπειρο του 18ου-19ου 
αιώνα, είναι ότι το κύριο εμπορικό κέντρο της εποχής είναι η πόλη των Ιωαννίνων. Όλες οι 
σημαντικές αρτηρίες έχουν ως αφετηρία τα Ιωάννινα με προορισμό αρχικά τις βασικές 
πόλεις και λιμάνια της Αλβανίας και στη συνέχεια τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. 

• Σε όλο το οδικό δίκτυο υπήρχε μεγάλος αριθμός χανίων και γεφυριών. Στις κύριες αρτηρίες 
που υπήρχε μεγάλη κίνηση, οι θέσεις των παρόδιων σταθμών ήταν πυκνές και σε 
συνάρτηση με τις υψομετρικές διαφορές της διαδρομής, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι 
χρήστες του δρόμου σε όλη την διάρκεια του έτους. Για την διάσχιση των ποταμών, στα 
κύρια και κομβικά περάσματα υπήρχαν κατά κανόνα πέτρινα γεφύρια ή περαταριές, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι υστερούσε σε γεφύρια και το δευτερεύον οδικό δίκτυο, στο οποίο 
υπήρχε και μεγαλύτερος αριθμός πιο πρόχειρων ξύλινων γεφυριών.  

• Η χρηματοδότηση για την κατασκευή και την συντήρηση των έργων υποδομής του οδικού 
δικτύου, όπως τα λιθόστρωτα, τα γεφύρια, τα χάνια, οι σκάλες, προερχόταν από πολλές και 
διαφορετικές πηγές, όπως εύπορους γηγενείς, τον κλήρο, Οθωμανούς αξιωματούχους και 
ομαδικές πρωτοβουλίες κατοίκων της περιοχής που θα ωφελούνταν από το έργο. 
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• Εξετάζοντας συνολικά το οδικό δίκτυο της Ηπείρου του 18ου και 19ου αι., προκύπτει ότι 
δημιουργήθηκε μετά από μετασχηματισμούς και συνεχείς αναπροσαρμογές των αρχαίων και 
μεσαιωνικών οδικών δικτύων, ακολουθώντας τις ανάγκες κάθε εποχής και την σημαντική 
οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή της Ηπείρου. 
 Έχοντας κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στο χρόνο μελετώντας τους δρόμους της Ηπείρου και 

του Ζαγορίου, καταλήγουμε στον 21ο αι. οπότε είναι προφανές ότι η μεταλλαγή του οδικού 
δικτύου είναι η πιο ριζική και μη αναστρέψιμη που υπέστη ποτέ σε όλο τον ρου της ιστορίας του.  

Οι ρυθμοί της εξέλιξης και του εκσυγχρονισμού είναι αλματώδεις σε σχέση με όλους τους 
προηγούμενους αιώνες μαζί. Παγιωμένες συνθήκες ταξιδιού και χρόνοι μετάβασης από 
προορισμό σε προορισμό εξαφανίζονται από την καθημερινότητα και περνούν στη λήθη 
αφήνοντας μόνο κάποια ίχνη πίσω τους.  

Χρειάζεται λίγος χρόνος να συνειδητοποιήσει κανείς, ότι ένας ταξιδιώτης χρειαζόταν 
περίπου τον ίδιο χρόνο για να κινηθεί  προς τους προορισμούς του, από τους αρχαίους χρόνους 
μέχρι τα τέλη του 19ου, ενώ αυτό άλλαξε μέσα σε λίγες δεκαετίες κατά τον 20ο και 21ο αι. 
Ενδεχομένως σε στιγμές της ιστορίας, όταν γίνονταν κάποια έργα οδοποιίας, να βελτιωνόταν 
λίγο η διάρκεια και οι συνθήκες του ταξιδιού, χωρίς όμως το αποτέλεσμα να δημιουργούσε 
μεγάλες διαφοροποιήσεις, όπως αυτές των ημερών μας.  

Με την πάροδο του χρόνου, ότι παύει να χρησιμοποιείται περνάει στην ιστορία. Μπορεί 
κάποιες κοντινές δεκαετίες του παρελθόντος, να μην πληρούν ακόμα τις «επίσημες» 
προδιαγραφές ώστε να θεωρηθούν «ιστορία», ανεπισήμως όμως ανήκουν πια στην ιστορία.  

Πολύτιμες είναι οι μαρτυρίες από τους λίγους πια ανθρώπους που έχουν ακόμα στην 
μνήμη τους βιώματα από τις εποχές της πρόσφατης αυτής ιστορίας. 

Όσο όμως συναρπαστικές μπορεί να είναι οι ιστορίες του παρελθόντος, όπως και η 
ανακάλυψη στοιχείων που έρχονται στο φως και μας αποκαλύπτουν πράγματα που δεν 
γνωρίζαμε, τόσο περισσότερη φροντίδα και προσοχή απαιτείται για να μην χαθεί οριστικά και ότι 
έχει απομείνει από τις μνήμες αυτού του παρελθόντος.  

Ο χώρος του Ζαγορίου έχει πολύ διαφορετική ζωή σε σχέση με το παρελθόν. Ο αριθμός 
του μόνιμου πληθυσμού είναι πια πολύ μικρός και οι παραγωγικές και επαγγελματικές διαδικασίες 
και συνθήκες έχουν αλλάξει ριζικά. Γεννιέται λοιπόν το ερώτημα του πώς θα συντηρηθεί κάτι το 
οποίο έχει χάσει την αρχική του χρήση και τον λόγο ύπαρξής του. Πώς θα συντηρηθεί, 
αξιοποιηθεί και αναδειχθεί ένα οδικό δίκτυο, που βρίσκεται μέσα σε ένα εξαιρετικό φυσικό τοπίο, 
συνδέει χωριά παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και διαβαίνει πέτρινα γεφύρια μοναδικού 
χαρακτήρα. Αρκούν ο ορεινός τουρισμός, ο οικοτουρισμός και οι ορεινές αθλητικές 
δραστηριότητες -που είναι πια αρκετά διαδεδομένα- ή χρειάζεται να γίνουν παράλληλα και 
κάποιες άλλου είδους ενέργειες; Υπάρχουν αρκετές σκέψεις για το πώς αξιοποιείται και 
προβάλλεται το Ζαγόρι. Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια αρκετά έντονη ενασχόληση με τις 
δραστηριότητες στο βουνό και συχνά υπάρχει ο προβληματισμός για το κατά πόσο τα πράγματα 
γίνονται με τον βέλτιστο τρόπο, ώστε το φυσικό και δομημένο περιβάλλον να προστατεύεται από 
αλλοιώσεις και καταστροφές. 

Για παράδειγμα, με πρωτοβουλίες τοπικών και αθλητικών-ορειβατικών συλλόγων και 
οργανώσεων διοργανώνονται ορεινοί περίπατοι και μαραθώνιοι σε ετήσια συνήθως βάση, για τις 
ανάγκες των οποίων, σηματοδοτούνται, καθαρίζονται ή και διανοίγονται αρκετά μονοπάτια του 
παλιού οδικού δικτύου. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία η οποία χρειάζεται στήριξη και 
περαιτέρω συνειδητοποίηση των συμμετεχόντων, των θεατών αλλά και των οργανωτών σχετικά 
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με τον σεβασμό για την φύση, το τοπίο και τις υποδομές, που τους προσφέρουν αυτές τις 
απολαυστικές διαδρομές.  

Όμως, για την προστασία και την ανάδειξη ενός ιστορικού τόπου και όλων όσα εμπεριέχει, 
δεν αρκούν μόνο μεμονωμένες και σποραδικές ενέργειες όπως οι παραπάνω.  

Η μέριμνα, η στήριξη και η χρηματοδότηση πρέπει να γίνονται συντονισμένα με την 
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι, δυστυχώς και αναγκαστικά, είναι πολλοί 
και διαφορετικοί.  

Η εικόνα που υπάρχει σήμερα στα περισσότερα μονοπάτια δεν είναι ικανοποιητική και το 
ανησυχητικότερο όλων είναι η κατάσταση ορισμένων πέτρινων γεφυριών. Η αρμόδια υπηρεσία 
Νεότερων Μνημείων έχει κάνει πολλές προσπάθειες κηρύσσοντας μνημεία ορισμένα από αυτά 
και κάνοντας έργα συντήρησης, αλλά αναμφίβολα αυτές οι προσπάθειες χρειάζονται ενίσχυση.  

Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η σύγχυση που προκαλείται από το γεγονός ότι δεν είναι 
ξεκάθαρη η αντιστοιχία φορέων και αρμοδιοτήτων ή από την ασάφεια του ποια νομοθετικά 
διατάγματα ισχύουν για ποιες ενέργειες. Παρατηρώντας τις επεμβάσεις στα χωριά και τη νέα 
δόμηση, τις ενέργειες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών, εκ των 
πραγμάτων τίθεται το ερώτημα του κατά πόσο προστατεύεται ουσιαστικά η «προστατευόμενη» 
περιοχή και ο ιστορικός τόπος του Ζαγορίου.  

Είναι πολλά τα ζητήματα σχετικά με την προστασία του δομημένου και αδόμητου χώρου σε 
τέτοια μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, που θα χρειαζόταν ίσως μια άλλη έρευνα πάνω στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο.  

Όλα όμως πρέπει να αρχίσουν από κάπου, δίνοντας βάση για αρχή στην «εκπαίδευση» και 
την «ευαισθητοποίηση» των ανθρώπων που εργάζονται, ζουν περιστασιακά ή μόνιμα και έχουν 
ιδιοκτησίες σε αυτόν τον τόπο. Οι πρόγονοι αυτών των ανθρώπων, είχαν την παιδεία και την 
ευαισθησία, ωθούμενοι βέβαια και από τις ανάγκες της εποχής, να κατασκευάσουν τα σπίτια, τα 
γεφύρια και τα καλντερίμια που τόσο θαυμάζουμε σήμερα, αλλά δυσκολευόμαστε να τα 
σώσουμε.  

Θα μπορούσαν να γίνουν κάποια πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης, 
παραδείγματος χάρη μέσω λαογραφικών μουσείων ή μουσείων γεφυριών που θα στεγαστούν σε 
ορισμένα από τα μεγάλα κτίρια που καταρρέουν λόγω έλλειψης συντήρησης και ανήκουν σε 
δημόσιους φορείς. Παλιά σχολεία, που έχουν μείνει χωρίς χρήση και σημαντικά αρχοντικά που οι 
νέοι κληρονόμοι δεν έχουν την δυνατότητα να τα αποκαταστήσουν, θα μπορούσαν να γίνουν 
σημεία προβολής και ενημέρωσης για τον τόπο. Έχουν ήδη γίνει με ιδιωτική πρωτοβουλία 
κάποιες ενέργειες, όπως το μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Κ. Λαζαρίδη, στο Κουκούλι ή το 
μουσείο λαογραφίας του Α. Τόλη στους Κήπους, αλλά αυτές οι προσπάθειες δεν αρκούν χωρίς 
τη δράση της πολιτείας. 

Επίσης, σημειώνεται ότι σήμερα με τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία για 
την συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και διάδοση της πληροφορίας, θα ήταν χρήσιμο να 
δημιουργηθούν συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS),όπου αυτό θα ήταν εφικτό ώστε να 
επισημανθούν οι θέσεις των γεφυρών και μονοπατιών που χάνονται σήμερα μέσα στη φύση.  

Μια άλλη ενέργεια που θα μπορούσε να προταθεί είναι να δημιουργηθεί ένα «Γραφείο 
Ζαγορίου» στελεχωμένο από διεπιστημονική ομάδα όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να 
είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την αδειοδότηση οποιασδήποτε επέμβασης στον ιστορικό 
τόπο του Ζαγορίου, μεριμνώντας για την προστασία των δασών και μέχρι τον τελευταίο αρκά του 
πιο απόμακρου καλντεριμιού.  
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