
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Μόλις 64 χιλιόμετρα απέχει από τα Γιάννενα και η διαφορά στο τοπίο δεν είναι τόσο
έντονη ώστε να γίνει αντιληπτή. Έχει χάρες η Κόνιτσα που τις κρύβει επιμελώς.
Σκαρφαλωμένη αμφιθεατρικά στο βουνό Γυμνάδι αγναντεύει την εύφορη κοιλάδα που
στολίζουν και ποτίζουν τρία ονομαστά ποτάμια: ο Αώος, ο Βοϊδομάτης και ο
Σαραντάπορος. Το όνομά της σημαίνει στα σλαβικά "αλογότοπος", αλλά το σύμβολό της
είναι ένα μοναδικό δημιούργημα του πρωτομάστορα της πέτρας Ζιώγα Φρόντζου. Είναι το
παραδοσιακό ηπειρώτικο γεφύρι της που προβάλλει στα δεξιά σου λίγο πριν μπεις στην
κωμόπολη. Είναι από τα μεγαλύτερα σε ύψος και πλάτος μονότοξα γεφύρια των
Βαλκανίων και αποτελούσε καύχημα της τεχνικής την εποχή που χτίστηκε (ξεκίνησε το
1823 και ολοκληρώθηκε το 1871). Από κάτω ξεχύνεται αλαφρωμένος ο Αώος, από τόσο
"στρίμωγμα" και στριφογυριστά τερτίπια μέσα στο φανταστικό φαράγγι, στον ονομαστό
εθνικό δρυμό Βίκου-Αώου.  





IΣ Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η

Για το όνομα Κόνιτσα έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις και εικασίες. Ο ιστοριογράφος της Ηπείρου, Π. Αραβαντινός, 
υποθέτει ότι αυτό προήλθε από την ονομασία αρχαίας Ηπειρώτικης πόλης που λεγόταν Κνωσσός, με παραφθορά : 

Κνωσσός = Κονισσός = Κόνισσα = Κόνιτσα. Ο Πουκεβίλ και άλλοι θεωρούν την προέλευση της ονομασίας σλαβική. «Κόνι» 
στα σλαβικά = άλογο και  «τζα» είναι ο τόπος. Συνεπώς Κόνι + τζα = Κόνιτζα = Κόνιτσα (αλογότοπος). Λίγο πιο πάνω από το 
εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας στην Κόνιτσα υπάρχουν τα ερείπια ενός κάστρου το οποίο ιδρύθηκε από κάποιον άρχοντα 

με το όνομα Κόνις. Έτσι, σύμφωνα με μια άλλη εικασία, η πόλη πήρε το όνομά της από τον άρχοντα αυτό.
Γεγονός πάντως είναι πως ο κάμπος, τα βουνά και τα ποτάμια της περιοχής της Κόνιτσας (Αώος, Βοϊδομάτης, 

Σαραντάπορος) από τους πανάρχαιους χρόνους αποτελούσαν  πόλο έλξης για τον άνθρωπο.
Οι έρευνες από ομάδα Άγγλων επιστημόνων. που άρχισαν το 1983 με την παρακολούθηση του Υπουργείου Πολιτισμού 

στο Κλειδί και στο Μεγαλάκκο (βραχοσκεπές στη χαράδρα τού Βοϊδομάτη που ανήκει γεωγραφικά στη λεκάνη του Κάμπου 
της Κόνιτσας) δείχνουν ύπαρξη ανθρώπινης ζωής από την Παλαιολιθική περίοδο.

Η σύγχρονη επιστήμη  έχει καταλήξει στο ότι μεταξύ των ετών 2200/2100 και 1900 π.Χ. ο κύριος όγκος των 
Πρωτοελλήνων είχε εγκατασταθεί στις περιοχές που είναι γύρω από το Σμόλικα-Γράμμο-Βόιο (Ηπειρωτικές, Μακεδονικές, 
Θεσσαλικές) μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται ολόκληρη η περιοχή της Κόνιτσας.                                     

Από τον όγκο αυτό των Πρωτοελλήνων, κατά την Μυκηναϊκή Εποχή και αργότερα ξεχύθηκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα 
διάφορες ομάδες που αποτέλεσαν τα διάφορα φύλα που βρίσκουμε κατά τους ιστορικούς πια χρόνους εγκατεστημένα στον 
ελλαδικό χώρο.

Ανάμεσα στους λαούς αυτούς ήταν και οι Μολοσσοί, ένας λαός ποιμενικός κατά κύριο λόγο, που προερχόμενος από 
την Πιερία, επεκτάθηκε σ’ όλη την ορεινή περιοχή της κεντρικής και δυτικής οροσειράς της Πίνδου κατά τον 13ο με 12ο 
π.Χ. αιώνα, και ακολουθώντας τα περάσματα από Μακεδονία προς Ήπειρο, κατέκλυσε ένα μεγάλο μέρος των κάμπων της 
Ηπείρου. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο κάμπος της Κόνιτσας κι όλη η επαρχία της  καθώς επίσης το Πωγώνι, τα Γιάννινα 
κλπ.
Στα  χρόνια του Πύρρου (296-272 π.Χ) η περιοχή της Κόνιτσας, φαίνεται ότι γνώρισε μεγάλη ακμή, αν κρίνει κανένας 

από την ύπαρξη εκεί τόσο του «Στρατοπέδου του Πύρρου» (Castra Pyrrhi),όσο και των τριών μεγάλων φρουρίων πού 
περιέβαλαν τον  κάμπο της (Μεσογέφυρας. Ρεϋνίκου και Κόνιτσας). Ο 
κάμπος της Κόνιτσας, και σαν τέτοιος εννοείται ο κάμπος που απλώνεται στα δυτικά της πόλης Κόνιτσα και η συνέχειά 
του,δηλ. η κοιλάδα που ακολουθεί τον ρου του Αώου, δεξιά και αριστερά, όπως αυτός ενωμένος με το Βοϊδομάτη και τον 
Σαραντάπορο προχωρεί προς την Αλβανία και μέχρι το πρώτο Αλβανικό χωριό, γίνεται γνωστός στην Ιστορία. από τις 
πολεμικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα το 198 π.Χ.. στην περιοχή, ανάμεσα στο Ρωμαϊκό στρατό υπό τον Τ. Κουίντο 
Φλαμινίνο, και το Μακεδονικό υπό τον Βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Έ΄ και τις οποίες  επιχειρήσεις κατέγραψε στην 
ιστορία του ο Τίτος Λίβιος στο ΧΧΧΙΙ βιβλίο του. Κατά το Γιάννη Λυμπερόπουλο η Τριφυλία, όπου στρατοπέδευσε την 

επομένη της μάχης ο Φίλιππος Ε’, ως περιοχή, είναι η περιοχή της Κόνιτσας .



Ο Φίλιππος. οπισθοχωρώντας για να πάει στην οροσειρά του Λύγκου, βουνό Ηπειρωτικό που βρίσκεται ανάμεσα στη 
Μακεδονία και τη Θεσσαλία , ασφαλώς συνέχισε την οπισθοχώρησή του από την Κόνιτσα. μέσω Σουσνίτσας μέσα στη 
χαράδρα του Αώου, πιθανόν από Βρυσοχώρι, Γυφτόκαμπο, Βάλια Κάλντα, Πολτσές, μία πορεία που όσο κι αν ήταν Ιούνιος 
του 198 π.Χ. και δεν είχε χιόνια, ήταν γιομάτη καταπόνηση. 

To167  π.Χ. ο  Ρωμαίος  Αιμίλιος  Παύλος  εξαπέλυσε  επίθεση  κατά  της  Ηπείρου     από την οποία καταστράφηκαν  
ολοσχερώς  70 ηπειρωτικές  πόλεις  και 150.000  Ηπειρώτες σέρνονται σκλάβοι.                                                 
Η Κόνιτσα και ειδικότερα η περιοχή του Κάστρου της Κόνιτσας δεν είναι βέβαιο ότι ακολούθησε την τύχη των λοιπών 
πόλεων και οικισμών της Μολοσσίας, των οποίων η «χώρα» αφανίστηκε και οι κάτοικοι εξανδραποδίστηκαν. Αρχαιολογικά 
ευρήματα μαρτυρούν την επιβίωση μικρού αριθμού κατοίκων στο Κάστρο, έως τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ . Έκτοτε 
επικρατεί στην περιοχή η οικονομική αναδιάρθρωση που επέβαλαν οι Ρωμαίοι στις ελληνικές επαρχίες.
Οι Ρωμαίοι στρατοπεδεύουν πλέον ως δυνάστες στην περιοχή τής Κόνιτσας (αρχαίας Τριφυλίας).
Η δραστηριότητα συγκεντρώνεται γύρω από την Παλαιογορίτσα (σήμερα Ηλιόραχη), όπου μια αγρέπαυλη (villa rustica) 
αποτελούσε πιθανώς την έδρα ενός εκτεταμένου αγροκτήματος (latifundium).

Η περιοχή της Κόνιτσας ακολούθησε και κατά τους μετά Χριστόν χρόνους κοινή πορεία με την υπόλοιπη βορειοδυτική 
Ελλάδα.
Την Παλαιοχριστιανική εποχή (4ος – 6ος μ.Χ.αι.) η περιοχή  ήταν τμήμα της λεγόμενης παλιάς Ηπείρου(Epirus Vetus)  
που είχε έδρα τη Νικόπολη.                                         
Η Νέα Ήπειρος (Epirus Nova) άρχιζε από την Κολωνία και πήγαινε προς το Βορρά με έδρα-πρωτεύουσα το Δυρράχι Τμήμα 
της επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου (Epirus Vetus) από τον 4ο αιώνα μ.Χ. βρισκόταν στο δρόμο που συνέδεε, μέσω των 
διακλαδώσεων της Εγνατίας οδού, την Ήπειρο με τη δυτική Μακεδονία, και μέσω της κοιλάδας του ποταμού Αώου, τη 
Θεσσαλία με τα παράλια της Αδριατικής. Η απουσία οικισμών και 
θέσεων, την περίοδο αυτή, οφείλεται στις καταστροφές που προκάλεσαν οι επιδρομές των Βησιγότθων (4ος αιώνας), των 
Βανδάλων (5ος αιώνας), των Αβάρων και των Σλάβων (6ος αιώνας). Ειδικότερα η παρουσία των Σλάβων αποδεικνύεται από 
τα μέχρι και σήμερα διασωθέντα παλαιοσλαβικά τοπωνύμια Σέρβινα– Παλιογορίτσα – Γορίτσα κλπ.                                   

Αστάθεια επικρατεί κατά τον 7ο και τον 8ο αιώνα από τις συνεχιζόμενες επιδρομές στις νοτιότερες περιοχές των 
Βαλκανίων.
Συνεχίζεται το ειρηνικό κατέβασμα των Σλάβων στην λεγόμενη σκοτεινή ιστορική περίοδο οι οποίοι επηρέασαν σε μεγάλο 
βαθμό την τοπική διάλεκτο και ειδικότερα στην ποιμενική ορολογία (στρούγκα τσέλιγκας τσοπάνος κλπ).
Για την Κόνιτσα, ελλείψει πηγών, μπορούμε να υποθέσουμε μόνο την ύπαρξη κάποιου οικιστικού πυρήνα στη φυσικά 
οχυρή θέση Λάκκα.

Τον 8ο αιώνα η Ήπειρος ενσωματώνεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Στα τέλη του 9ου αιώνα ιδρύεται το Θέμα 
Νικοπόλεως, στο οποίο υπάγεται στο εξής διοικητικά και εκκλησιαστικά όλη η Ήπειρος, με νέα έδρα τη Ναύπακτο.                
Το 1204 καταλύεται από τους Λατίνους η βυζαντινή αυτοκρατορία και ιδρύεται το «Δεσποτάτο» της Ηπείρου, με πρωτεύουσα 
την Άρτα. 



Με τη σημερινή της ονομασία η Κόνιτσα αναφέρεται για πρώτη φορά μεταξύ άλλων πόλεων κατά τον Π. Αραβαντινό από 
παράδοση στο «Χρονικό των Ιωαννίνων», το έτος 1380, όπου γίνεται λόγος για την οχύρωση του Κάστρου της από το 
«Δεσπότη» των Ιωαννίνων Θωμά Πρελούμπο, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιδρομών του αρνησίθρησκου τοπάρχη Ισαήμ 
από το Λεσκοβίκι. Κάτω από το Κάστρο τοποθετείται ο πρώτος οικισμός στη θέση Λάκκα.

Κατά τον Γιάννη Λυμπερόπουλο στα ύστερα Βυζαντινά χρόνια (1204-1430), εκτός από τον οικισμό μέσα κι έξω από το 
Κάστρο αναπτύσσεται κι ένας άλλος οικισμός στο σημείο που οι παλιοί Κονιτσιώτες ονόμαζαν Παλιοχώρι (η περιοχή 
Μπέρκου- στρατώνας, Αναγνωστοπούλειος σχολή, στο σημερινό Παζάρι της Κόνιτσας).
Κάθε φθινόπωρο η συγκεκριμένη περιοχή, αποτελούσε σημείο συναλλαγής – ανταλλαγής προϊόντων και ζώων (κυρίως 
αλόγων) μεταξύ των ποιμένων που κατέβαιναν για τα χειμαδιά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Στο πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε σε εμποροπανήγυρη και από αυτήν πήρε και το όνομά της η Κόνιτσα ως τόπος με 
άλογα = αλογότοπος (ή αλογοπάζαρο) 

Κατά την περίοδο του Δεσποτάτου της Ηπείρου όλη η περιοχή της Κόνιτσας, μέρος της επαρχίας Παγωνίου , τα 
Κούρεντα, τμήμα του σημερινού Δυτικού Ζαγορίου (Σουδενά Αρίστη Πάπιγκο) και πολλοί άλλοι οικισμοί μέχρι της 
περιοχή της Παραμυθιάς υπαγόταν στην Επισκοπή Βελλάς η οποία ήταν τμήμα της Μητροπόλεως Ιωαννίνων. Η διοικητική 
και η εκκλησιαστική διαίρεση συνέπιπταν. Η κατάκτηση της Κόνιτσας 
από τους Τούρκους συνηθίζεται να ταυτίζεται με το χρόνο κατάχτησης των Ιωαννίνων 1430 (κατά τον Κουβαρά) ή 1431 
(κατά τον Αραβαντινό).                                                                                                       Ξένες όμως πηγές, 
αναφέρουν πως η Κόνιτσα καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1417, αφού προηγουμένως οι Τούρκοι εγκατέστησαν στην 
ακρόπολη της Κρούγια (έδρας του Σκεντέρμπεη) μια φρουρά και Οθωμανό Κυβερνήτη.... κατέλαβαν διαδοχικά τη Βλόρα, 
την Κανίνα, το Μπεράτι, το Αργυρόκαστρο, το Δέλβινο, την Πρεμετή, και σταμάτησαν στην Κόνιτσα. 
Την περίοδο της κατάληψης της Κόνιτσας (1417) ηγέτης του Δεσποτάτου της Ηπείρου ήταν ο Κάρολος Α ΄ Τόκκος, 
Φράγκος δούκας της Λευκάδος. Υπάρχουν μαρτυρίες και λαϊκές παραδόσεις στην Κόνιτσα, όπου αναφέρεται    η 
φύλαξη του κάστρου της  Κόνιτσας  την  περίοδο εκείνη από  μισθοφόρους Φράγκους  στρατιώτες που  χρησιμοποιούσε ο 
Κάρολος Τόκκος. Με την κατάληψη και της Κόνιτσας οι 
Τούρκοι δημιουργούν μία επαρχία αποτελούμενη από την Κόνιτσα, το Λεσκοβίκο και την Δεπαλίτσα  Η διοικητική, 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κόνιτσα μετατοπίσθηκε προς τα Δυτικά.    Μέχρι το 1430 ή ΄31 με την κατάληψη 
των Ιωαννίνων από τους Τούρκους οι περιοχές ανατολικά του Αώου παρέμειναν στο Δεσποτάτo.

Οι Οθωμανοί αναδιοργανώνουν τις επαρχίες τους διαμορφώνοντας μεγαλύτερες διοικητικές μονάδες (τα σαντζάκια).   
Έτσι το σαντζάκι των Ιωαννίνων  περιελάμβανε την Κόνιτσα, την Δεπαλίτσα ,τα Ζαγόρια ,το Πωγώνι, το Δέλβινο και τα 
Γρεβενά.Εκτιμώντας τη γεωστρατηγική θέση της Κόνιτσας, δημιουργούν τον ομώνυμο Καζά (Βιλαέτι, Επαρχία) υπαγόμενο 
στο σαντζάκι (Διοίκηση) των Ιωαννίνων που περιλαμβάνει και το ναχιγιέ του Λεσκοβικιού (Ναχιγέ του Τζαΐμ} και έχει καδή 
(ιεροδικαστή) Μάλιστα ο καδής τής Κόνιτσας θεωρείται από τους πιο παλιούς καδήδες της Ηπείρου. Κρίνοντας κι από αυτό 
φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η Κόνιτσα την εποχή αυτή είναι σημαντικό κέντρο πολιτικό, θρησκευτικό και οικονομικό.

Από το β΄ μισό του 15ου αιώνα παρακμάζουν οι κοντινοί οικισμοί (Σέρβινα, Παλαιογορίτσα) και αναπτύσσεται η Κόνιτσα 
σε κέντρο της περιοχής, με την άνθηση της 



γεωργοκτηνοτροφίας και του διαμετακομιστικού εμπορίου.
Ο πληθυσμός της πόλης ήταν συγκεντρωμένος σε δύο συνοικίες την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Στην Πάνω Κόνιτσα, που 
αποκαλούνταν και Βαρόσι. (οι κάτοικοί της Βαροσλήδες) με πλειοψηφία το χριστιανικό στοιχείο, και στην Κάτω Κόνιτσα, 
που πλειοψηφούσε το μουσουλμανικό στοιχείο. Το μουσουλμανικό αυτό στοιχείο αποτελούνταν από πρόσφυγες Αρβανίτες, 
κατά κύριο λόγο εργάτες γης (τσιφτσήδες), που προέρχονταν από την Καραμουρατιά, Λέσκοβίκο, Κολώνια, Φράσερη κλπ» 
Στην Πάνω Κόνιτσα, εκτός από το χριστιανικό πληθυσμό κατοικούσαν και μεγάλες και ισχυρές οικογένειες μουσουλμάνων. 
Οι οικογένειες αυτές προέρχονταν από εξισλαμισθέντες ντόπιους κυρίως φεουδάρχες - τιμαριούχους. Έλληνες που 
αναγκάστηκαν να αρνηθούν τη θρησκεία τους, για να σώσουν τις μεγάλες περιουσίες τους (τσιφλίκια) «ενσωματωθέντες 
τελικά εις το ιδιότυπον διοικητικόν, επιστρατευτικόν και φοροτεχνικόν σύστημα της Τουρκοκρατίας».

Στο 16ο αιώνα τοποθετείται η ανέγερση των δύο μεγάλων μουσουλμανικών τεμενών της Κόνιτσας. Το πρώτο, που δεν 
σώζεται σήμερα, είχε την ονομασία τζαμί «Χουσεΐν Σιάχ». Ιδρύθηκε, σύμφωνα με την παράδοση περί το 1500, από το 
σουλτάνο Βαγιαζήτ Β΄. Το δεύτερο, με την ονομασία τζαμί «Σουλτάν Σουλεϊμάν», σώζεται ερειπωμένο στην κάτω Κόνιτσα 
(περιοχή Λάκκα) και χρονολογείται στα μέσα του 16ου αιώνα. Ιδρυτής του θεωρείται ο σουλτάνος Σουλεϊμάν ο 
Μεγαλοπρεπής (1494-1566). 

Κύμα ληστρικών επιδρομών και εξισλαμισμού από την Αλβανία κατά το β΄ μισό του 17ου αιώνα αναγκάζει τους 
κατοίκους της Διπαλίτσας (Μολυβδοσκέπαστη) και της Οστανίτσας (Αηδονοχωρίου) να εγκατασταθούν στην ασφαλέστερη 
Κόνιτσα, η οποία συνεχίζει να ακμάζει και καθιερώνεται σταδιακά ως κέντρο της περιοχής. Τουλάχιστον από το 1679 
υπήρξε έδρα υποδιοικητή (μουσελίμη) και ιεροδικαστή (καδή). 

Από την πρώτη μέρα της κατάκτησης της περιοχής από τους Τούρκους αναπτύχθηκε και εξαπλώθηκε η μουσουλμανική 
αίρεση των Μπεκτασήδων, που πρέσβευε τη συνύπαρξη του μουσουλμανισμού με το χριστιανισμό και τον ιουδαϊσμό. Ο 
επικεφαλής στρατάρχης Γαζή Εβρενόζ αλλά και ο Σουλτάνος Μουράτ ήταν Μπεχτασίδες.           
Στην Κόνιτσα ιδρύονται τεκέδες (μουσουλμανικά μοναστήρια δερβίσηδων) από τους οποίους σώζονται σήμερα μόνο τρεις 
τουρμπέδες, δηλαδή μαυσωλεία που χτίζονταν πάνω από τάφους σημαντικών μορφών και επιφανών κληρικών.
Ωστόσο την έντονη παρουσία και υπεροχή του ελληνικού στοιχείου στην πόλη δηλώνει η λειτουργία ελληνικού σχολείου 
τουλάχιστον από τις αρχές του 18ου αιώνα και η συχνή παρουσία εδώ του Επισκόπου Βελλάς.

Η κυριαρχία του Αλή Τεπελενλή Πασά των Ιωαννίνων, στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου αιώνα επιβάλλει 
ηρεμία στην περιοχή και ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξη της Κόνιτσας  και την εξέλιξή της  σε  εμπορικό  κέντρο  με  την   
ανάπτυξη μεταξύ άλλων της βυρσοδεψίας και ταπητουργίας.

Αντιφατική προσωπικότητα ο Αλής, πέρα από τις θηριωδίες του, προστάτευσε τα γράμματα, τις τέχνες, το εμπόριο και 
πραγματοποίησε μεγάλο οικοδομικό έργο. Στην Άνω  Κόνιτσα  σώζεται  ερειπωμένο  το αρχοντικό,  όπου  γεννήθηκε  και 
μεγάλωσε η μητέρα του Χάμκω, κόρη του Ζεϊνέλ-Μπέη.

Την ίδια περίοδο χτίζονται και ανακαινίζονται μεγάλα αρχοντικά από τους περίφημους ντόπιους μαστόρους, σύμφωνα 
με την τοπική λιτή αρχιτεκτονική παράδοση , με ελαφρώς διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτά της 
περιοχής Ζαγορίου, αλλά πάντα με γραμμές λιτές και αυστηρές αναλογίες.
Στις  23  Φεβρουαρίου  1913, δύο μέρες μετά την  απελευθέρωση των Ιωαννίνων,  οι Τούρκοι εγκαταλείπουν την Κόνιτσα. 

Από τον μουσουλμανικό πληθυσμό της Κόνιτσας ένα μέρος του υποχρεώθηκε  να φύγει  προς την Τουρκία με την 
ανταλλαγή των πληθυσμών  το 1925, ένα μέρος  του  πέρασε  στην σημερινή Αλβανία και κάποιες 
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Καππαδοκία.

Στη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού πολέμου (1940 - 41), έγιναν μεγάλες ζημιές στην περιοχή από τους Ιταλούς (κάψιμο 
σπιτιών κλπ.), ενώ η ιταλογερμανική κατοχή που ακολούθησε σημάδεψε τον τόπο και τους ανθρώπους του. Οι Κονιτσιώτες, 
καθώς και οι κάτοικοι της επαρχίας γενικά, έδειξαν τον πατριωτισμό τους κατά την Κατοχή και πολέμησαν τον κατακτητή, 
ενταγμένοι στις διάφορες αντιστασιακές οργανώσεις. Τέλος, νέες καταστροφές βρήκαν την πολύπαθη Κόνιτσα στο τέλος του 
Δεκέμβρη 1947 κατά τη φοβερή περίοδο του εμφυλίου πολέμου με  αφανισμό ολόκληρων οικογενειών  στη διάρκεια των 
σκληρών  ένοπλων συγκρούσεων που  έλαβαν χώρα στην περιοχή.                                                                  
Μετά τον εμφύλιο το κύμα φυγής των κατοίκων για τα μεγάλα αστικά κέντρα και το εξωτερικό αποδυνάμωσε την επαρχία 
και τη ζωντάνια της πόλης.Στις μέρες μας μετά τον καταστροφικό σεισμό της 26/7/1996 η Κόνιτσα προσπαθεί ν' 
αναπτυχθεί με την αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου. (βουνά, ποτάμια, ιαματικά λουτρά κ.ά.)

Το πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας

Σύμβολο της Κόνιτσας και αδιάψευστος μάρτυρας της νεώτερης ιστορίας της αποτελεί το πέτρινο γεφύρι της στην είσοδο 
της χαράδρας του Αώου ποταμού. Χτισμένο το 1871 από τον ονομαστό Πυρσογιαννίτη πρωτομάστορα Ζιώγα Φρόντζο δίνει 
την εντύπωση φυσικής προέκτασης των ορεινών όγκων της Τραπεζίτσας και του Λάζαρου, τους οποίους ενώνει με μία και 
μοναδική καμάρα ύψους 19,25 μ! Έργο ξεχωριστό με άνοιγμα τόξου 35,60 μ. θεωρείται το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των 
Βαλκανίων ,κερδίζει το σύγχρονο θαυμασμό και χαρίζει αθάνατη δόξα όχι μόνο στον σοφό 



πρωτομάστορα αλλά και στους χορηγούς του: Ιωάννη Λούλη τραπεζίτη, Βασίλη και Αλκιβιάδη Λιάμπεη, Αγγελική 
Παπάζογλου, επίσκοπο Βελλάς και Κόνιτσας Γερμανό κ.α. Το κόστος κατασκευής του ανήλθε στα  120.000 γρόσια καιυπό 
τις οδηγίες του Ζιώγα Φρόντζου δούλεψαν πάνω από 50 Πυρσογιαννίτες μαστόροι – πελεκάνοι, χτίστες, νταμαρτζήδες για 
την εξόρυξη της πέτρας, ξυλοτύπες για καλούπια, ασβεστάδες, μεταφορείς.
Συνέχεια από τότε το γεφύρι –αφού γλίτωσε την ανατίναξή του το 1913 κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους  –εξακολούθησε 
μέχρι τις μέρες μας να εξυπηρετεί κόσμο πολύ, που δίκαια ευγνωμονούσε τους δωρητές που πλήρωσαν και τους τεχνίτες 
που δούλεψαν για να στηθεί όμορφο, επιβλητικό, και προπαντός στέρεο. 
Γενικά χαρακτηριστικά των κτισμάτων της λαϊκής ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής
Η λαϊκή αρχιτεκτονική της Ηπείρου ανήκει, από την πλευρά της δομής και της μορφολογίας της, στον κόσμο της 

Βορειοελλαδικής αρχιτεκτονικής, ανεξάρτητα από ορισμένες ιδιομορφίες που παρουσιάζει.
Κοινό γνώρισμα όλων των έργων των παλιών της μαστόρων είναι ο σεβασμός για τις τοπικές συνθήκες και αυτό οφείλεται 

στο ότι η τέχνη τους είναι απλή, όπως και οι ίδιοι. Στην απλή όμως αντιμετώπιση της δουλειάς τους κρύβονταν μια 
απίστευτη συχνά, σοφία, αποτέλεσμα της πείρας και της παράδοσης. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο ανώνυμος τεχνίτης 
επιλύονταν με τον πιο απλό τρόπο. Η οικονομία στην έκφραση που συναντάμε είναι απίστευτη χωρίς να σημαίνει ότι είναι 
στεγνή. Ο μάστορας δημιουργούσε απλά και αθόρυβα, στη βάση των πραγματικών αναγκών. Τα έργα του δεν προέρχονταν 
από κανένα σχεδιαστήριο αλλά χαράζονταν επί τόπου, με μόνο μέτρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Το φυσικό περιβάλλον και η παράδοση δημιουργούν ένα μόνιμο πλαίσιο, μέσα στο οποίο κινείται ο ανώνυμος μάστορας, 

κατά τρόπο απλό όχι όμως και απλοϊκό, χρησιμοποιώντας υλικά που συνήθως βρίσκονται επί τόπου. Στην Ήπειρο όπου το 
φως είναι πιο λίγο και συνεπώς πιο μουντό, η υγρασία συχνά μεγαλύτερη, το τοπίο πιο τραχύ και με μεγαλύτερη ποικιλία, 
οι κατασκευές είναι πιο «κτιστές» απ’ ό,τι στα νησιά, οι επιφάνειες πιο αδρές (πέτρα, πλάκες) και τα χρώματα πιο μονότονα. 
Τα υλικά είναι τοπικής προέλευσης και έτσι έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην ενότητα και τον τοπικό χαρακτήρα της κάθε 
περιοχής. Σχιστολιθικά τα πετρώματα της Ηπείρου σε μεγάλο βαθμό διευκολύνουν την εξόρυξή τους ενώ αφθονεί και η 
ξυλεία από τα γύρω δάση.
Βασική αρχή των παραδοσιακών τεχνιτών «το αναγκαίο και το απαραίτητο, φτιαγμένο με μαστοριά και μεράκι»
Χαρακτηριστικό είναι πως σε τούτα τα ορεινά ηπειρώτικα χωριά, με την απότομη κλίση του εδάφους και την ανάγκη 

άμυνας, δημιουργήθηκε μια πολεοδομική ιδιομορφία 
Οι δρόμοι  ήταν πολύ στενοί, τα σπίτια το ένα κοντά στο άλλο ή και κολλητά μεταξύ τους, δημιουργώντας  αρχιτεκτονικά 

συμπλέγματα, τέτοια πού δίνουν πλαστικότητα και ομορφιά στο σύνολο, ενώ η απότομη κλίση του εδάφους επέβαλε μια 
αμφιθεατρική μορφή. 
Τα  σπίτια τους  διώροφα ή και τριώροφα, κτισμένα με πέτρα, με παράθυρα  μόνον στο «ανώι» και μικρές τρύπες στα 

«κατώγια», με επιφάνειες συνήθως χωρίς μπαλκόνια 



ορθώνονται με χαρακτήρα αμυντικό.

Από τα χωριά της Κόνιτσας έβγαιναν οι περίφημοι μαστόροι, οι πελεκητάδες, οι μαραγκοί και οι ταλιαδόροι., οι 
ζωγράφοι και όλοι εκείνοι που οργανωμένοι σε μπουλούκια είχαν σαν έργο το σχεδίασμα, το χτίσιμο, τον εξοπλισμό και τη 
διακόσμηση ενός σπιτιού ή μιας εκκλησίας, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, για ένα μεγάλο μέρος του ελλαδικού χώρου. Κι 
αυτό ξεκινάει από τα πολύ παλιά χρόνια της Τουρκοκρατίας (17ος αιώνας). Έτσι τόσο τα χωριά της Κόνιτσας όσο και η ίδια 
η Κόνιτσα είχαν σπίτια μόνον λιθόχτιστα, σκεπασμένα με κεραμίδια ή πλάκες, μονώροφα ή διώροφα και χτισμένα δίπλα-
δίπλα για το φόβο των κλεφτών. 
Ο απλούστερος τύπος του σπιτιού είτε ήταν λαϊκό είτε «νοικοκυρόσπιτο» ήταν ορθογώνιος, με το μακρύ τμήμα της 

κατόψεώς του γυρισμένο αντίκρυ στο υποτυπώδες οδικό δίκτυο ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό του. Αυτό αποδεικνύει 
την κοινωνικότητα αλλά και τους στενούς δεσμούς που ανέπτυσσαν μεταξύ τους οι κάτοικοι. Έτσι όλα σχεδόν τα σπίτια 
«έβλεπαν» στο δρόμο, ενώ αριστερά και δεξιά της κάθε αυλόπορτας υπήρχαν (και υπάρχουν ακόμα) δύο πέτρινα πεζούλια, 
όπου μπορούσαν να κάθονται και να συνομιλούν οι γυναίκες, όταν ο καιρός και οι συνθήκες τους το επέτρεπαν. Τα κύρια 
μορφολογικά στοιχεία που καθόριζαν τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του σπιτιού ήταν ο φρουριακός χαρακτήρας με λίγα 
ανοίγματα, η σκούρα βουνίσια πέτρα, ξυλοδεσιές, η ψηλή στέγη και η τετράγωνη ψηλή καμινάδα.
Η μια και μοναδική είσοδος στον κύριο όγκο του οφείλεται σε λόγους προστασίας των κατοίκων του. Η τοποθέτηση της 

εισόδου μέσα από τον κύριο όγκο του σπιτιού(προς την αυλή και το υπόλοιπο σπίτι) είναι θεληματική και όχι τυχαία





Τα παράθυρα απουσιάζουν από την κύρια είσοδο, γεγονός που ενισχύει τον αμυντικό χαρακτήρα των κατασκευών σε όλο 
το 18ο αιώνα και στο πρώτο μισό του 19ου. Γενικά, όλα τα παράθυρα έχουν μείωση του πλάτους τους προς τα έξω. Αυτό  
δημιουργεί μιαν ενδιάμεση βαθμίδα φωτισμού ανάμεσα στο σκούρο τοίχο και τη θέα. Σίγουρα όμως γίνεται για μεγαλύτερη 
ασφάλεια του σπιτιού και διατηρεί πάντα τον αμυντικό χαρακτήρα  τόσο απέναντι στους επιδρομείς (ληστές, τουρκαλβανικά 
αποσπάσματα) όσο και στο βαρύ κλίμα της Ηπείρου. 

Παράθυρο από το Παπαδημητρέικο σπίτι (1869) Παράθυρο στο σπίτι 
της Μπόκος (19ος αι.)



Η αυλόπορτα, ξύλινη, βαριά και καλοφτιαγμένη, στηριγμένη σε πετροπελεκημένους τοίχους οδηγούσε στην πλακόστρωτη 
αυλή με τα βοηθητικά παραρτήματα του σπιτιού, όπως το φούρνο, το υπόστεγο,  και σε μερικά σπίτια το «καζαναριό» για 
την απόσταξη της ρακής. Η αυλή, περιφραγμένη συνήθως με ψηλό μαντρότοιχο, ήταν ο κύριος χώρος του σπιτιού όλο το 
χρόνο, μια και τα μεγάλα «χαγιάτια» έλειπαν.
Τα φύλλα της εξώπορτας είναι συνήθως καρφωτά κατασκευασμένα με κατακόρυφες σανίδες. Φέρουν εξωτερικά ξύλινα, 
διακοσμητικά κορδόνια, τάβλες ή είναι διακοσμημένα με γυφτόκαρφα. Καρφώνανε μέχρι την τουρκοκρατία εκείνα τα 
παλιά γυφτόκαρφα γιατί δεν είχαν πρόκες. Τα γυφτόκαρφα ή περόνια τα έκαναν οι γύφτοι στα καμίνια τους. Έπρεπε να 
είναι καλοφτιαγμένα, γιατί αυτό ήταν που έδενε καλά τα ξύλα. 
Από τη μέσα μεριά ασφάλιζαν την πόρτα με ένα χοντρό ξύλο πού έμπαινε πέρα πέρα, από πλευρά σε πλευρά, και χώνευε 

σε μια μεγάλη τρύπα  πού άφηναν ειδικά οι μαστόροι μέσα στην τοιχοποιία. Αργότερα επικράτησαν τα σίδερα ή 
γκατινάτσα,. ένα από το ένα φύλλο της πόρτας και ένα από το άλλο.
Πάνω στο δεξί φύλλο τής πόρτας καρφώνανε τις κρικέλες ή ρόπτρα, όπως τα λένε σήμερα οι αρχιτέκτονες. Τα παλιά τα 

έκαναν οι γύφτοι στα καμίνια. Αργότερα όμως τα αγόραζαν οι νοικοκυραίοι από μαγαζιά στις πολιτείες.

ΕΞΩΠΟΡΤΑ                                                                                           ΕΞΩΠΟΡΤΑ

Τα σπίτια των εύπορων οικογενειών στην Κόνιτσα και τα χωριά της αποτελούνταν από δύο ορόφους το «κατώι» και το 
«ανώι». Το ανώι που προοριζόταν για κατοικία, περιλάμβανε την «κρεββάτα» που ήταν μεγάλος χώρος για συγκεντρώσεις, τον 
«οντά» που ήταν δωμάτιο υποδοχής, το «μαντζάτο» που ήταν το ζεστό χειμωνιάτικο δωμάτιο με τζάκι και την «γωνιά» που 
ήταν το καθημερινό δωμάτιο, όπου μαγείρευαν και τρώγανε. Στο υπόγειο υπήρχε το «κατώι» για τα ζώα, το «κελλάρι» που 
ήταν αποθήκη τροφίμων και η «μπίμσα» μια θολωτή αποθήκη κρασιών, που παλαιότερα τη χρησιμοποιούσαν και σαν 
κρυψώνα.



Σύντομο Ιστορικό της Κόνιτσας
‘Αρχαιότητα Ι
Ο κάμπος, τα βουνά και τα ποτάμια της περιοχής της Κόνιτσας (Αώος, Βοϊδομάτης, Σαραντάπορος) από τους πανάρχαιους 
χρόνους αποτελούσαν  πόλο έλξης για τον άνθρωπο.
Οι έρευνες από ομάδα Άγγλων επιστημόνων, που άρχισαν το 1983 με την παρακολούθηση του Υπουργείου Πολιτισμού στο 
Κλειδί και στο Μεγαλάκκο (βραχοσκεπές στη χαράδρα τού Βοϊδομάτη που ανήκει γεωγραφικά στη λεκάνη του Κάμπου της 
Κόνιτσας) δείχνουν ύπαρξη ανθρώπινης ζωής από την Παλαιολιθική περίοδο.
Ή βραχοσκεπή Μποΐλα (αριστερή κοίτη του ποταμού Βοϊδομάτη στο προς δυσμάς στόμιο της κοιλάδας, υψόμ. 500 μ. 
περίπου), που ερευνάται με ευθύνη της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας. δείχνει ότι εδώ ζούσαν στο τέλος 
της παγετώδους εποχής (14.000-10.000 π.Χ.) ομάδες ανθρώπων σε κυνηγοσυλλεκτικό στάδιο που εκμεταλλευόταν τούς 
φυσικούς πόρους τής περιοχής.
Πάνω από το χωριό Πουρνιά (πρώην Σταρίτσανη) στις υπώρειες του Σμόλικα κατά πάσα πιθανότητα, βρίσκονταν ο 

προελλαδικός οικισμός Τράμπυα, πόλη της Θεσπρωτίας, στην οποία έφτασε ο Οδυσσέας. κι εγκαταστάθηκε (αφού 
τακτοποίησε τα του θρόνου του στην ‘Ιθάκη, ακολουθώντας το χρησμό του Τειρεσία που προδιέγραφε τη μοίρα του). για να 
χτίσει εκεί κοντά τα Βούνειμα, το πρώτο προελλαδικό ιερό-μαντείο, στο οποίο ο Οδυσσέας λατρεύονταν ως Μάντης..
Οι Θεσπρωτοί ήταν ένα από τα πρώτα Ίνδογερμανικά Έλληνόγλωσσα φύλα. που εμφανίζονται στην Ήπειρο (κατείχαν όλη 

σχεδόν, τη σημερινή Ήπειρο, που έφτανε από τη θάλασσα μέχρι τις κορφές της Πίνδου) στο τέλος της πρώτης εποχής του 
Χαλκού (αρχές δεύτερης χιλιετηρίδας).
Η σύγχρονη επιστήμη χρησιμοποιώντας διάφορα στοιχεία (ανασκαφικά,. μυθολογικά κλπ.) έχει καταλήξει στο ότι μεταξύ 

των ετών 2200/2100 και 1900 π.Χ. ο κύριος όγκος των Πρωτοελλήνων είχε εγκατασταθεί στις περιοχές πού είναι γύρω από 
το Σμόλικα-Γράμμο-Βόιο (‘Ηπειρωτικές, Μακεδονικές, Θεσσαλικές). μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται ολόκληρη η περιοχή 
της Κόνιτσας η οποία με τον καιρό διασπάστηκε σε τρεις κλάδους (διαλέκτους).Τη Δυτική, την Ιωνική και την Κεντρική.
Από τον όγκο αυτό των Πρωτοελλήνων, κατά την Μυκηναϊκή Εποχή και αργότερα ξεχύθηκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα 

διάφορες ομάδες που αποτέλεσαν τα διάφορα φύλα που βρίσκουμε κατά τους ιστορικούς πια χρόνους εγκαταστημένα στον 
ελλαδικό χώρο.
Ανάμεσα στους λαούς αυτούς ήταν και οι Μολοσσοί, ένας λαός ποιμενικός κατά κύριο λόγο, προερχόμενος από την 

Πιερία, επεκτάθηκε σ’ όλη την ορεινή περιοχή της κεντρικής και δυτικής οροσειράς της Πίνδου κατά τον 13ο με 12ο π.Χ. 
αιώνα, και ακολουθώντας τα περάσματα από Μακεδονία προς Ήπειρο, κατέκλυσε ένα μεγάλο μέρος των κάμπων της 
Ηπείρου. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο κάμπος της Κόνιτσας κι όλη η επαρχία ης. Καθώς επίσης το Πωγώνι, τα Γιάννινα 
κλπ.
Την Ήπειρο, όπως είπαμε την κατοικούσαν μέχρι τότε οι Θεσπρωτοί, οι όποιοι με το κατέβασμα των Μολοσσών 

περιορίστηκαν στις Δυτικές περιοχές, ενώ ένα μεγάλο τμήμα τους, οι Θεσσαλοί, έφυγαν ανατολικά κι εγκαταστάθηκαν στη 
σημερινή Θεσσαλία διατηρώντας για πολλά χρόνια την ανάμνηση της Ηπειρώτικης καταγωγής τους, αλλά και τη λατρεία των 
θεών και ιερών της Ηπείρου. Έτσι ο Αχιλλέας επικαλείται για βοήθεια τον Δία τον Δωδωναίο τον Πελασγικό.



Είναι φανερό από τα παραπάνω, ότι αν στα περάσματα από Μακεδονία στην Ήπειρο και ιδιαίτερα στο πέρασμα του 
Σαρανταπόρου, ανατολική πλευρά του Γράμμου, Βόιο κλπ. γίνουν ανασκαφές θα βγούνε στο φως της μέρας πάρα πολλές 
κατασκηνώσεις αυτών των ποιμενικών ελληνόφωνων φύλων, πού έζησαν εκεί στα πρωτοελληνικά χρόνια και σε συνέχεια 
κατηφορίζοντας πλημμύρισαν ολόκληρη την Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι με την μετακίνηση αυτή των διαφόρων φύλων και το πέρασμα όλων αυτών των ομάδων από το χώρο της 

Ηπείρου (φαινόμενο που κράτησε χρόνια και ίσως και αιώνες) έχουμε και μεταφορά ονομάτων πόλεων, ποταμιών και 
περιοχών. Έτσι έχουμε: Έφυρα στην Ήπειρο, Έφυρα στην Ήλιδα. Χαράδρα στο μιχό του Αμβρακικού κόλπου, Χαράδρα και 
στην Ήλιδα. Τριφυλία στην Ήπειρο (Κάμπο της Κόνιτσας), Τριφυλία στην Ηλεία. Αχέροντα ποταμό στη Θεσπρωτία, Αχέροντα 
παραπόταμο του Αλφειού στην Πελοπόννησο κλπ.
Από τον 12ο ως τον 4ο αι. π.Χ., οι Μολοσσοί κατοικούσαν σε μικρές ανοχύρωτες κώμες σκορπισμένες σε παραποτάμιες 

και παραλίμνιες περιοχές, αλλά και πάνω σε ορεινά περάσματα, ανάλογα προς τις «οικονομικές προϋποθέσεις και το 
πλέγμα των παραγωγικών στρατηγικών». Δείγμα της πρώτης περίπτωσης(παραποτάμιοι, παραλίμνιοι οικισμοί) είναι ο 
οικισμός-εγκατάσταση που ερευνήθηκε από την αρχαιολόγο κ. Αγγελική Ντούζουγλη στο Λιατοβούνι του Κάμπου τής 
Κόνιτσας. Δείγμα τής δεύτερης περίπτωσης είναι ο μολοσσικός οικισμός έξω απ’ τη Βίτσα Ζαγορίου (υψόμετρο 1030 μ.), 
που ερευνήθηκε από την Ιουλία Βοκοτοπούλου.                                        Αρχαιότητα ΙΙ
Στην ιστορία οι Μολοσσοί παραμένουν χωρίς καμία ιδιαίτερη δραστηριότητα, σχεδόν άγνωστοι, επτά περίπου αιώνες, αφ’ 

ότου έφτασαν στην Ήπειρο. Φύλα που εξελίσσονται σε αγροτοποιμενικά στην αρχή ζουν σε κατασκηνώσεις και αργότερα 
«οίκούσι κατά κώμας» (όπως αναφέρεται στον «Περίπλου» του Ψευδοσκύλακος), μ’ έναν πολιτισμό πού φέρνει πάρα πολλά 
στοιχεία από τον πολιτισμό των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας.
Την κατ’ απομίμηση των νότιων Ελλήνων προσπάθεια διαμόρφωσης των Μολοσσών, σε σύγχρονη, για την εποχή εκείνη 

«κρατική» ενότητα. με την εισαγωγή φιλάνθρωπης νομοθεσίας, «ελληνικών» (πολιτισμένων) εθίμων και
γραμμάτων (με την έννοια βέβαια της αριστοτελικής φράσης ης «κατά γράμματα και νόμους άριστης πολιτείας 
πραγματοποιεί ο βασιλιάς των Μολοσσών Θαρύπας (420-400 Π.Χ.) σ’ ένα λαό που ήταν ελληνικός και μιλούσε ελληνικά. 
Προτού γίνει βασιλιάς των Μολοσσών ο Θαρύπας έμεινε τέσσερα περίπου χρόνια στην Αθήνα (428-424 Π.Χ.) όπου πήρε 
Αθηναϊκή παιδεία, άλλά και έγινε τιμητικά και Αθηναίος πολίτης. Με τον Θαρύπα αρχίζει η οικονομική, κοινωνική και 
κρατική συγκρότηση του λαού των Μολοσσών.



Στον Θαρύπα και τούς διαδόχους του οφείλεται κατά τον Σ. Δάκαρη αφ’ ενός μεν ή μεγαλύτερη συγκέντρωση 
ανθρώπων σε πόλεις πού τειχίζονται και αφ’ ετέρου επέκταση τής κυριαρχίας των Μολοσσών σε περισσότερους λαούς-φύλα 
τής ‘Ηπείρου ανάμεσα στα όποια ήταν και οι Δωδωναίοι (γιατί μέχρι τότε  Δωδώνη αποτελούσε «Θεσπρωτικόν ούδας») οι 
Αθαμάνες (Ν. Άρτης), οι Αντιντάνες. οι Παραυαίοι, μέρος των Χαόνων (Β. Ήπειρος), μέρος των Ορεστών και Εθνεστών Δυτική 
Μακεδονία). μέρος των Θεσπρωτών κλπ.

Έτσι ξεκινάει μια γρήγορη πολιτισμική ανάπτυξη στην Ήπειρο (στους Μολοσσούς) έχοντας σαν πρότυπο την Αθηναϊκή 
κοινωνία τού τέταρτου και τρίτου π.Χ. αιώνα, πού συνεχίζεται κατά τούς Ελληνιστικούς χρόνους.
Τον Θαρύπα διαδέχεται ο γιος του Αλκέτας (385-370 π.Χ.). πού κατά τα χρόνια τής βασιλείας του βρίσκεται σε στενή 

επαφή με την Αθήνα, σα σύμμαχός της. Με τον Αλκέτα συμβασιλεύει ο γιος του Νεοπτόλεμος, πού μετά το θάνατο τού 
Αλκέτα παίρνει ως συμβασιλέα του τον αδελφό του Αρύββα. Ο Αρύββας βασιλεύει μόνος του μετά το θάνατο τού 
Νεοπτόλεμου, γιατί ο γιος του Νεοπτόλεμου Αλέξανδρος είναι μικρός την εποχή αυτή, Ώ Αρύββας συνάπτει στενή συμμαχία 
με τον Φίλιππο Β’ τής Μακεδονίας για να αντιμετωπίσουν από κοινού τον Βάρδυλη πού βασιλεύει στους Εγχέλεις Ιλλυριούς 
και έχει γίνει μεγάλη απειλή για τούς προς το Νότο γείτονές του Μακεδόνες και το Κοινόν των Μολοσσών. Για επισφράγισμα 
τής συμμαχίας με τον Φίλιππο Β’ ο Αρύββας δίνει σ’ αυτόν σύζυγο την κόρη του αδελφού του Νεοπτόλεμου, Ολυμπιάδα, 
μητέρα αργότερα τού Μέγα - ‘Αλέξανδρου.

Παλαιότερα ο Βάρδυλης αφ’ ενός μεν σε μία νικηφόρα επίθεση κατά τής Μολοσσίας φεύγοντας για την ‘Ιλλυρία. είχε 
πάρει μαζί του 15.000 Μολοσσούς αιχμαλώτους (κατ άλλους σκότωσε 15.000 Μολοσσούς) αφ’ έτέρου δε είχε υποχρεώσει 
τμήματα τής Μακεδονίας να τού πληρώνουν βαριά εισφορά.
Τελικά ο Φίλιππος Β’ το 358 π.Χ., νικώντας το Βάρδυλη κι αργότερα το 352 π.Χ., το γιο του Κλείτο, φροντίζει να 

οχυρώσει τα στρατηγικά σημεία τής περιοχής στα όποια αργότερα θα εγκαταστήσει μακεδονικές φρουρές. ταυτόχρονα δε 
αποσπά με συμφωνία από τη Μολοσσία την Παραυαία πού συνόρευε με τούς ‘Ιλλυριούς και τού ήταν απαραίτητη για την 
παρακολούθησή τους. Κατ αυτόν τον τρόπο ή Παραυαία από το 352 π.Χ. καθίσταται Μακεδονικό έδαφος (με την έννοια ότι 
οι Μακεδόνες εγκατέστησαν εκεί μακεδονικές φρουρές) έως την εποχή πού ο Πύρρος την ξανά κάνει ηπειρωτική επαρχία 
(294 π.Χ.) σαν αμοιβή τής συμμαχίας του προς τον Αλέξανδρο γιο τού Κασσάνδρου τής Μακεδονίας. στους πολέμους τής 
διαδοχής

Ή περιοχή πού κατοικούσαν οι Παραυαίσι (πού Πολλοί τούς θεωρούν λαό Θεσπρωτικό) ξεκινούσε αναμφισβήτητα από τα 
όρια τού κράτους των ‘Ιλλυριών τού Βάρδυλη (κάπου στη σημερινή Κορυτσά) γι αυτό και ήταν αναγκαία στο Φίλιππο Β’. 
πού ήθελε με την κατοχή της να παρακολουθεί και να εποπτεύει τούς Εγχελείς  Ιλλυριούς τού Βάρδυλη, επεκτείνονταν στις 
ΒΔ πλαγιές τού Γράμμου (επαρχία Κολώνιας) και έφθανε στα Νότια στη δεξιά όχθη τού ποταμού ‘Αώου κάπου ανάμεσα 
Κλεισούρα-Πρεμετη- Μουρατάτες) Ή περιοχή αύτή, έτσι όπως την περιγράψαμε. αποτελεί μια γεωγραφική ενότητα, πού 
‘ιδιαίτερα στην αρχαιότητα ήταν ή βάση της εγκατάστασης ενός φύλου.
Ή επαρχία τής Κόνιτσας, όντας στην Ανατολική πλευρά τού Γράμμου γειτονεύει μεν με την περιοχή πού ήταν ή αρχαία 

Παραυαία περιοχή «εκείθεν τής Μολσσσίας’, άλλά δεν υπάγεται σ’ αυτήν (όπως δέχονται ορισμένοι) και για λόγους 

γεωφυσικούς Επιπλέον είναι φανερό ότι ή περιοχή τής Κόνιτσας δεν έχει κοινά σύνορα με την



περιοχή του αρχαίου Πηλίου (κοντά στη σημερινή Κορυτσά) που κατοικούσαν οι Αρχαίοι Έγχέλεις Ιλλυριοί.
Το 343 π.Χ. ο Φίλιππος Β’ διώχνει από το θρόνο τον Αρύββα, που καταφεύγει στην Αθήνα, και τοποθετεί τον Αλέξανδρο, 

αδελφό της Ολυμπιάδας, στο θρόνο των Μολοσσών. Ο Αλέξανδρος Ά με τις πλάτες των Μακεδόνων, επεκτείνει περισσότερο 
την κυριαρχία των Μολοσσών στην Ήπειρο και αποδεχόμενος πρόσκληση των Ταραντίνων (την εποχή που ο ανιψιός του 
Μέγας Αλέξανδρος διέσχιζε την Μικρά Ασία) εκστρατεύει κατά της Ιταλίας εναντίον των Σαμνιτών και Λευκανών, όπου, 
ταυτόχρονα με τις πολεμικές τους επιχειρήσεις κόβει χρυσά και αργυρά νομίσματα «άπαραμίλλου κομψότητας» με το 
όνομα Αλέξανδρος Νεοπτολέμου. Αλλά στην Ιταλία ο Αλέξανδρος πεθαίνει (330 π.Χ.).
Με το θάνατο του Αλέξανδρου Α’ το Κοινόν των Μολοσσών μετατρέπεται σε Συμμαχία των Ήπειρωτών και φαίνεται να 
εξασθενεί κάπως η δύναμη των Μολοσσών, και η χήρα του Αλέξανδρου Κλεοπάτρα, με τον γιο της Νεοπτολεμέο Β, αναχωρεί 
για την Μακεδονία. Τη βασιλεία των Μολοσσών τότε αναλαμβάνει ως επίτροπος του ανεψιού της Νεοπτόλεμου ΄Β η 
δυναμική Μολοσσίδα Ολυμπιάδα (μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου) που εν τω μεταξύ έρχεται σε ρήξη με τον βασιλέα της 
Μακεδονίας Αντίπατρο.
Ή Ολυμπιάδα στη Μολοσσία ανακαλεί τον εξόριστο θείο της Αρύββα. ως συμβασιλέα των Μολοσσών που αργότερα 

συμμαχεί με τους εχθρούς τής Μακεδονίας. Σ’ αυτήν την περίοδο ο γιος τού Αρύββα, Αιακίδης, παντρεύεται την κόρη τού 
αρχηγού τού θεσσαλικού ιππικού Μένωνος Φθία, από την όποια αποκτά τρία παιδιά. Την Δηϊδάμεια. την Τρωάδα και τον 
μετέπειτα βασιλιά τής ‘Ηπείρου Πύρρο.

Μετά τον θάνατο τού Αρύββα. βασιλιάς των Μολοσσών γίνεται ο γιος του Αιακίδης. πού φαίνεται ότι ορίζει συμβασιλέα 
τον Νεοπτόλεμο Β’. Στη συνέχεια ο Αιακίδης με τη βοήθεια τού παλιού αξιωματικού τού Αλεξάνδρου τού Μεγάλου, 
Πολυσπέρχονα, πού στο μεταξύ γίνεται επιμελητής τού βασιλείου τής Μακεδονίας, στα 317 π.Χ. αποκαθιστά στο θρόνο τής 
Μακεδονίας την Ολυμπιάδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απομακρυνθεί ή Ευρυδίκη εγγονή τού Φιλίππου Β’ κι ο σύζυγός 
της Φίλιππος ο Αρριδαίος. τούς όποιους, λέγεται, ότι με αγριότητα και βάναυσο τρόπο, θανάτωσε ή Ολυμπιάδα. 
‘Επακολουθεί ή ήττα τής Ολυμπιάδας από τον Κάσσανδρο (316 π.Χ.) κι ο θάνατός της στην Πύδνα.
‘Αρχαιότητα ΙΙΙ, Πύρρος

Ταλαιπωρούμενοι οι Μολοσσοί από τις εκστρατείες του Αιακίδη, στασίασαν εναντίον του Αιακίδη «καί τόν ‘Αιακίδην 
έκβαλόντες έπηγάγοντο τούς Νεοπτολέμου παίδας, καί οί μέν φίλοι τού Αιακίδου διεφθάρησαν καταληφθέντες, τόν δέ 
Πύρρον έτι νηπίον όντα καί ζητούμενον ύπό τών πολεμίων έκκλέψαντες οί περί Άνδρσκλείδην καί Άγγελον έφυγον...»», 
κατευθυνόμενοι προς τον βασιλέα των Ταλαντίων Ίλλυριών Γλαυκία, του οποίου η σύζυγος Βερόα καταγόταν από το 
βασιλικό γένος των Μολοσσών.
Ο πρώτος σταθμός των πιστών φίλων του Αιακίδη, που μετέφερναν τον Πύρρο και ακολουθούσαν τον πιο σύντομο δρόμο 

για τον Γλαυκία (Πασσαρώνα - Πηγές Καλαμά - Μέγαρα - ‘Απολλωνία), ήταν τα Μέγαρα «χωριό Μακεδονικό» (τής 
Πααραυαίας) (κοντά στο σημερινό Περάτη), στο οποίο φτάνουν με το βασίλεμα του ήλιου (»τού ήλιου καταδεδυκότος»),
Σημειώνουμε εδώ, ότι η Πασσαρών, από όπου είναι πιθανόν να ξεκίνησαν οι φύλακες του Πύρρου ήταν κατά τον 

Πλούταρχο «χωρίον τής Μολοττίδος» όπου



έδρευε το Κοινόν των Μολοσσών ή αργότερα η «Συμμαχία των Ήπειρωτών», δηλαδή ο Βασιλιάς και ενδεχομένως ο 
Συμβασιλιάς, ο Προστάτης, ο Γραμματέας και σι Δαμιουργοί ή οι Συνάρχοντες ή οι Σύνεδροι (έτσι ονομάζονταν κατά 
καιρούς οι εκπρόσωποι των διαφόρων φύλων που μετείχαν στον Κοινόν ή τη Συμμαχία) και όπου μια φορά το χρόνο 
μαζεύονταν και ο λαός των Μολοσσών ή των Ηπειρωτών, για να ορκισθούν αμοιβαίως (λαός και κυβερνήτες) μέσα στον 
παραπλεύρως κείμενο ναό του ‘Αρείου Δία για την τήρηση των νόμων.
Κατά την κρατούσα γνώμη (Δάκαρης, Ηammond κλπ.) η Πασσαρών βρίσκονταν στο Γαρδίκι (βορειότερα των Ιωαννίνων. 

στο 11ο χλμ. του δρόμου προς την Ηγουμενίτσα) χωρίς σι μέχρι σήμερα έρευνες να έχουν πλήρως καταλήξει.Υπάρχουν δε 
και άλλοι συγγραφείς (Philipson, Klotzich, Treider, Leake κλ.) που     τοποθετούν την Πασσαρώνα βορειότερα.
Στα χρόνια της βασιλείας του Πύρρου (296-272) που αρχίζει με περιπέτειες (διαδέχεται σε ηλικία 12 ετών τον Αλκέτα, 

διώχνεται και επανέρχεται ως συμβασιλέας του Νεοπτόλεμου) ή επικράτεια διευρύνεται προς την 1λλυρία,τη Μακεδονία, τη 
Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Ο Πύρρος κατηγορείται από ορισμένους σαν τύραννος. πράγμα που δεν εξάγεται από τη 
βιογραφία του και όλα τα υπάρχοντα στοιχεία, δεδομένου ότι το καθεστώς του Κοινού των Μολοσσών και η Συμμαχία των 
Ήπειρωτών εξακολουθούσαν να λειτουργούν όπως και γρηγορότερα. Πάντως ολόκληρη η Ήπειρος ζει μία εποχή 
στρατιωτικής έξαρσης, αλλά και μεγάλης ανάπτυξης καθώς βρίσκεται σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα διακόπτοντας 
έτσι την απομόνωσή της. Ο ίδιος ο Πύρρος εκτός από καταπληκτικός στρατιώτης, διακρίθηκε για την πολιτική του 
διορατικότητα αλλά και ως θεωρητικός τού πολέμου. Συγγράφει έργα σχετικά, «Βασιλικά ύπομνήματα» τα οποία όμως 
χάθηκαν. Ο Ιουστίνος έχει μελετήσει πολλούς προγενέστερους από αυτόν ιστορικούς, συγκεφαλαιώνει τις απόψεις του για 
τη μεγάλη μορφή του Πύρρου ως βασιλιά, στρατηγού κι ανθρώπου με τα εξής επιγραμματικά λόγια: «Όλοι οι ιστορικοί 
συμφωνούν πως δεν φάνηκε, ούτε στον παρόντα αιώνα, ούτε στους προηγούμενους, βασιλιάς παρόμοιος με τον Πύρρο και 
πως σπάνια συναντάει κανείς, όχι μόνο ανάμεσα στους ηγεμόνες αλλά κι ανάμεσα στους επιφανείς ανθρώπους το                   
παράδειγμα μιας τόσο αγνής και δίκαιης ζωής».
Στα χρόνια του Πύρρου η περιοχή της Κόνιτσας, φαίνεται ότι γνώρισε μεγάλη ακμή, αν κρίνει κανένας από την ύπαρξη 

εκεί τόσο του «Στρατοπέδου του Πύρρου» (Castra Pyrrhi),όσο και των τριών μεγάλων φρουρίων πού περιέβαλαν τον Κάμπο 
της (Μεσογέφυρας. Ρευνίκου και Κόνιτσας).«Οι διάδοχοι τού ΙΙύρρου υπήρξαν ασθενείς εσωτερικά κι εξωτερικά»Η βασιλεία 
έχασε περισσότερο έδαφος de facto και καταλύθηκε βίαια κατά το 232 π.Χ, όταν ή Δηϊδάμεια μη μπορώντας να κάνει 
διαφορετικά. παραιτήθηκε από τις αξιώσεις ης στο Θρόνο και από το μεγαλύτερο μέρος τής βασιλικής περιουσίας. «Με την 
κατάλυση τής βασιλείας ολόκληρη ή Ήπειρος έγινε «Κοινόν Ηπειρωτών» και οι Μολοσσοί έχασαν τελείως την ηγετική Θέση 
πού είχαν απέναντι στα άλλα δύο Ηπειρωτικά φύλα. τούς Χάονες και τούς Θεσπρωτούς. Έτσι ενώ ως τότε πρωτεύουσα τού 
κράτους ήταν ή Αμβρακία (όπου την είχε μεταφέρει ο Πύρρος από την Πασσαρώνα), με την μεταπολίτευση, πρωτεύουσα 
έγινε ή πόλη Φοινίκη στην περιοχή των Χάονων.
Ρωμαϊκοί Χρόνοι Ι
Ο κάμπος της Κόνιτσας, και σαν τέτοιος εννοείται ο κάμπος που ξαπλώνεται στα δυτικά της πόλης Κόνιτσα και η συνέχειά 

του η κοιλάδα που ακολουθεί τον ρού του Αώου, δεξιά και αριστερά, όπως αυτός ενωμένος με το Βοϊδομάτη και τον 



Σαραντάπορο προχωρεί προς την Αλβανία και μέχρι το πρώτο Αλβανικό χωριό, γίνεται γνωστός στην Ιστορία. από τις 
πολεμικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα το 198 π.Χ.. στην περιοχή, ανάμεσα στο Ρωμαϊκό στρατό υπό τον Τ. Κουίντο 
Φλαμινίνο και το Μακεδονικό, υπό τον Βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Έ και τις όποιες  επιχειρήσεις κατέγραψε στην 
ιστορία του ο Τίτος Λίβιος στο ΧΧΧΙΙ βιβλίο του.
Αναφέρεται λοιπόν ότι ο Φίλιππος Ε’, βιαζόμενος ν’ αντιμετωπίσει τον εισβολέα Ρωμαϊκό στρατό στα Στενά της Αντιγόνειας 

(στη σημερινή Κλεισούρα), κατά την άνοιξη του 198 π.Χ., έχοντας μαζί του τον Αθηναγόρα. κινείται με μεγάλη ταχύτητα 
από τη Μακεδονία προς τη Χαονία.
Στην αρχή στέλνει μονάδες ελαφρές από τον συντομότερο για την περίπτωση δρόμο μέσω Ηπείρου.
Από την περιγραφή αυτή φαίνεται ότι οι ελαφρές αυτές μονάδες πέρασαν μέσω Πενταλόφου - Σαραντάπορου για να 

φτάσουν τελικά στα Στενά, στην Αντιγόνεια, που θεωρούνταν μέρος της Χαονίας. Αποκλείεται λοιπόν οι ελαφρές αυτές 
μονάδες να πήγαν μέσω Κορυτσάς-Κολώνιας. γιατί όπως είδαμε εκεί ήταν η Παραυαία., που μετά τον Πύρρο ξανάγινε 
Μακεδονικό έδαφος.
Επομένως. τονίζοντας ο Τίτος Λίβιος «per Epirum», θέλει να δείξει ότι ο Φίλιππος Ε, διάλεξε τον πιο σύντομο δρόμο που 

καθώς ήταν και άνοιξη, ήταν τελείως ανοιχτός μέσω Σαραντάπορου.
Στη μάχη που έλαβε χώρα στα Στενά, ο Φίλιππος Ε νικήθηκε (από προδοσία του Ήπειρώτου Χάροπου) και ι από τους 

Ρωμαίους το έβαλε στα πόδια, μη κοιτάζοντας προς τα πίσω. Ύστερα από πέντε μίλια (οπισθοχώρηση) και με σκέψη ότι ο 
εχθρός θα ήταν αδύνατον να τον ακολουθήσει στους δυσκολοπέραστους δρόμους, σταμάτησε σ’ ένα ύψωμα κι έστειλε τους 
αξιωματικούς του προς όλες τις κατευθύνσεις να δουν στις κοιλάδες και τους λόφους για να μαζέψουν τους φυγάδες. Είχε 
χάσει περίπου δύο χιλιάδες άντρες. Τούς μάζεψε έτσι όλους και ενωμένους τους οδήγησε με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλία.
Την πρώτη μέρα οι Ρωμαίοι κατέσφαξαν τους Μακεδόνες και λαφυραγώγησαν τα υπάρχοντά τους... «Την άλλη μέρα ο 

Ύπατος συνέχισε την καταδίωξη μπαίνοντας μέσα στην στενή κοιλάδα, όπου κυλούσε το ποτάμι (ο Αώος).
Ο βασιλιάς Φίλιππος έφτασε την πρώτη ημέρα (παίρνοντας έτσι ανάδρομα τον ρούν του Αώου) στο «Στρατόπεδο του Πύρρου» 
(Castra Pyrrhi). Ένα μέρος που το  ονόμαζαν έτσι (Castra Pyrrhi) και το οποίο βρίσκεται στην Τριφυλία που είναι έδαφος 
της Μολοσσίας. Την επόμενη ημέρα πιεσμένος από το φόβο, έκανε μία γεμάτη καταπόνηση πορεία και έφτασε στην 
οροσειρά Λύγκος που είναι βουνά της Ηπείρου τα οποία εκτείνονται μεταξύ της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Οι 
ανατολικές πλαγιές γέρνουν προς την Θεσσαλία, οι βορεινές πλαγιές έχουν μπροστά τους την Μακεδονία. Είναι γιομάτα 
από πυκνά δάση. αλλά οι πιο ψηλές κορυφές τους προσφέρουν απέραντες πεδιάδες (οροπέδια) και πηγές με νερά 
τρεχούμενα. Εκεί ο βασιλιάς εγκατέστησε το στρατόπεδό του, για κάμποσες ημέρες, μην αποφασίζοντας αν θα έπρεπε να 
πάει κατευθείαν να κλειστεί στο βασίλειό του ή να προσπαθήσει να μπει στη Θεσσαλία».
Καταχώρησα σε πιστή μετάφραση το κείμενο του Τ. Λίβιου, από το βιβλίο ΧΧΧΙΙ, (ΧΙΙΙ) για να; καταδείξω. πως η Τριφυλία, 

όπου στρατοπέδευσε την επόμενη της μάχης μέρα ο Φίλιππος Ε’, ως περιοχή είναι η περιοχή της Κόνιτσας (όπως εξάλλου 
το παραδέχονται σχεδόν όλοι που ασχολήθηκαν με το θέμα και επομένως η περιοχή της Κόνιτσας ήταν η Τριφυλία περιοχή 
Μολοσσική (terra Μοlotidis). Ακόμη ότι ο Φίλιππος Ε,. οπισθοχωρώντας για να πάει στην οροσειρά του Λύγκου, βουνό 
Ηπειρωτικό που βρίσκεται ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία (είχαν ήδη φύγει από την κυριαρχία των Μολοσσών, οι 
γύρω από τον Λύγκο περιοχές που είχε 



κατακτήσει ο Πύρρος και ανήκαν προηγούμενα στη Μακεδονία (Τυμφαίοι. Όρεστοί κλπ.) ασφαλώς συνέχισε την 
οπισθοχώρησή του από την Κόνιτσα. μέσω Σουσνίτσας μέσα στη χαράδρα του Αώου, πιθανόν από Βρυσοχώρι, Γυφτόκαμπο, 
Βάλια Κάλντα, Πολτσές, μία πορεία που όσο κι αν ήταν Ιούνιος του 198 π.Χ. και δεν είχε χιόνια, ήταν γιομάτη 
καταπόνηση. 

Για την Τριφυλία πρέπει να πούμε πως υπήρχε ως όνομα περιοχής και κατά τους χρόνους των μεγάλων μετακινήσεων 
(2η χιλιετηρίδα π.Χ.). Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται η μεταφορά του ονόματος αυτού στην Πελοπόννησο, όπως προηγούμενα 
αναφέραμε. μαζί με άλλα ονόματα της Ήπείρου.

Κατά τις μετακινήσεις των λαών στα τέλη της πρώτης χιλιετηρίδας π.Χ., ολόκληρος ο γεωγραφικός χώρος της επαρχίας 
Κόνιτσας καταχτήθηκε από τους Μολοσσούς και όλοι οι εντόπιοι ή απομακρύνθηκαν ή αφομοιώθηκαν μ’ αυτούς.

Το όνομα Τριφυλία για την περιοχή της Κόνιτσας το βρίσκουμε να υπάρχει και να ακούγεται κατά την εποχή του βασιλιά 
των Μολοσσών Νεοπτολέμου του Αλκέτα, (370-368 π.Χ.) και μάλιστα σε ψήφισμα του Κοινού των Μολοσσών που βρέθηκε 
στις ανασκαφές της Δωδώνης (Δ. Ευαγγελίδη 1953), όπου ένας από τους αναγραφόμενους Δαμιουργούς του Κοινού των 
Μολοσσών, ο Αγέλαος είναι Δαμιουργός (αντιπρόσωπος) των Τριφυλών. Στο ψήφισμα αυτό ο Αγέλαος των Τριφυλών, 
βρίσκεται γραμμένος ανάμεσα στους αντιπροσώπους των Όμφάλων και των Εονεστών (πιθανόν Έθνεστών). Ο Σ. Δάκαρης 
σημειώνει ότι «παρέχεται η εντύπωση ότι η σειρά των ονομάτων των δαμιουργών ακολουθεί τη γεωγραφική διάταξη της 
εγκατάστασης των φύλων που αντιπροσωπεύουν». επομένως πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα φύλα των Έονεστών, των Ομφάλων 
και  περαιτέρω των άλλων παρατιθεμένων Πειάλων, Γενοαίων κλπ. κατοικούσαν κοντά στους Τριφύλες. Κοντά δηλαδή στον 
κάμπο της Κόνιτσας κλπ.
Ρωμαϊκοί Χρόνοι ΙΙ

Με τα χρόνια που ακολούθησαν τη Ρωμαϊκή κατάχτηση τής Ηπείρου, το όνομα Τριφυλία για την περιοχή τής Κόνιτσας 
εξαφανίστηκε κι έμεινε σαν όνομα περιοχής μόνο στην Ηλεία, περιοχή πού βρίσκεται μεταξύ των ποταμών Αλφειός και 
Νέδα

Σημειώνω ότι στην περιοχή της αρχαίας Τριφυλίας υπάρχει χωριό πού το όνομα του προ τού 1928 ήταν Πυροβίτσικα. 
Σήμερα ονομάζεται Καλόβρυση.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα τής περιοχής τού κάμπου τής Κόνιτσας μάς δείχνουν ότι το διάστημα από τον 7ο αιώνα μέχρι 
τις τελευταίες δεκαετίες της κλασσικής περιόδου, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οφείλεται σε ειδικούς λόγους, 
έχουμε μείωση πληθυσμιακή και αραίωση των θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. «Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην 
περιφέρεια αρχίζουν ν’ ανιχνεύονται πυκνές από την προχωρημένη ελληνιστική εποχή με έμφαση στον 2ο και 1ο αιώνα»

Με βάση τις γενικότερες ‚εξελίξεις στην Ήπειρο πού είχαν άμεση σχέση με την Κόνιτσα. Πρέπει να διαχωρίσουμε χρονικά 
την περίοδο πού αρχίζεί με το βασιλιά Πύρρο και τελειώνει στην, εξαφάνιση των 70 Μολοσσικών πόλεων το 168-167 π.Χ. 
τού ρωμαίου Αιμίλιου Παύλου από την περίοδο τής ανάκαμψης τής Ηπείρου μετά την ίδρυση τής Νικοπολέως.

Κατά την άποψη της Α. Ντούζουγλη με την δημογραφική και οικονομική ακμή των Μολοσσών, επί Πύρρου πρέπει να 
δημιουργήθηκαν μικρές κώμες στην περιοχή της Ηλιόρραχης (Κουτοούφλιανης) και στο κάστρο της Κόνιτσας, δίπλα στο 
γιοφύρι τού Αώου, αν κρίνει κανένας από τα νομίσματα που βρέθηκαν και τα άλλα ευρήματα τής περιοχής.



Το κάστρο της Κόνιτσας, το καστράκι πάνω απ’ τον Άγιο Μηνά και τα περιτειχίσματα πάνω στο λόφο της μεσογέφυρας που 
υπήρχαν τα χρόνια τού Πύρρου δείχνουν τη μεγάλη στρατηγική σημασία πού είχε ή περιοχή κι ίσως το μεγάλο οικονομικό, 
ενδιαφέρον της για το κράτος των Μολοσσών. Πάντως είναι ακόμα ανεξακρίβωτο αν αυτό πού ονομάζει ο Τίτος Λίβιος Castra 
pyrrhi ήταν ένας απλός οχυρωμένος λόφος πάνω από τα Μεσογέφυρα όπου ήταν εγκαταστημένη μια μικρή ανιχνευτική 
ετοιμοπόλεμη φρουρά (υπό την έννοια τού ακριτικού φυλακίου ενώ ξέρουμε ότι ο Πύρρος είχε, επανακτήσει και την πέρα 
της Τριφυλίας ευρισκόμενη 
Παραυαια ώστε να μην είναι αναγκαίο ένα τέτοιο φυλάκιο), ή πρόκειται περί ενός στρατοπέδου για παραμονή και 
εκγύμναση ίσως και ανεφοδιαομού ολόκληρης στρατιάς με τον κινητό και συρόμενο βαλλιστικό οπλισμό της τα πολεμικά 
άλογα και τα ζώα μεταφοράς εφοδίων, τούς βωμούς λατρείας, το διοικητήριο και τα καταλύματα μιας ή και δυο λεγεώνων, 
όπως ένα τέτοιο στρατόπεδο περιγράφεται στον Πολύβιο (6.26-42) και τού οποίου στρατοπέδου δεν ανιχνεύθηκαν ακόμα 
στοιχεία.

Το πιθανότερο είναι πώς με τη μεγάλη καταστροφή του Παύλου Αιμιλίου, το 168-167 π.Χ., ένα τέτοιο στρατόπεδο και, 
εάν υπήρχε λόγω το στρατιωτικού του χαρακτήρα θα ανασκάφτηκε εκ βάθρων.

Ή δεύτερη περίοδος πού διαρκεί από το 167 πΧ. μέχρι τα χρόνια του Αυγούστου και την ίδρυση της Νικοπολέως. 
συμπίπτει με τη Ρωμα’ι’κή περίοδο της περιοχής το βασικό γνώρισμα τής όποίας είναι ότι έχει προηγηθεί στον τόπο ή 
πλήρης καταστροφή του το 168-167 π.Χ. Για την οποία είναι ανάγκη να πούμε μερικά πράγματα..

0 Τίτος Αίβιος στην ιστορία του, αναφέρει ότι ο Λεύκιος Αιμίλιε Παύλος, αφού νίκησε τον Περοέα. βασιλέα των 
Μακεδόνων πέρασε τον Στρυμόνα, πήγε και στρατοπέδευσε κοντά στην Αμφίπολη και από εκεί πέντε μέρες έφτασε στην 
Πέλλα. Δεν έμεινε εκεί. προχώρησε και σε δύο μέρες έφτασε σ’ ένα μέρος πού ονομάζεται «Σπήλαιον». Απέσπασε τον Π. 
Νασίκαν και το γιο του Κ. Μάξιμο, μ’ ένα σώμα στρατού το οποίο θα πήγαινε να καταστρέψει τους Ιλλυριούς οι οποίοι είχαν 
βοηθήσει τον Περσέα. δίνοντας ταυτόχρονα διαταγή να πάνε τελικά να τον συναντήσουν στο Ωρικό. Ο ίδιος κατευθύνθηκε 
στην Ήπειρο και έφτασε σε 15 μέρες στην Πασσαρώνα, από όπου εξαπολύει τη διαταγή της Ηπειρωτικής τραγωδίας του 
έτους 168 π.Χ., κατά την οποία 70 πόλεις ηπειρωτικές καταστρέφονται από τα θεμέλια και 150.000 Ηπειρώτες σέρνονται 
σκλάβοι. Για την καταστροφή αυτή ο       Τ. Λίβιος λέει ότι αφού οι Ρωμαϊοι πήραν όλους τους θησαυρούς, κατά τις τέσσερις 
η ώρα δόθηκε στο στρατό το σήμα της διαρπαγής και η λεία υπήρξε σημαντική, 400 περίπου δηνάρια για τον κάθε ιππέα, 
200 για κάθε πεζό φαντάρο και 150.000 οδηγήθηκαν σκλάβοι. Μετά τη διαρπαγή κατεδάφισαν (ξύρισαν) τα τείχη των 
πόλεων.
Σημειώνω εδώ ότι υπάρχουν αρχαίοι συγγραφείς όπως ο Αππιανός και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος κλπ. που εκθέτουν ότι η 

τερατώδης αυτή καταστροφή πραγματοποιήθηκε στις Ιλλυρικές πόλεις. γεγονός που από τα πράγματα διαψεύδεται.
Εν πάση περιπτώσει δυο αιώνες αργότερα ο Στράβων περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση στην Ήπειρο: 

«...νυνί. δ’ έρήμω της πλείστης χώρας γεγενημένης και των κατοικιών και μάλιστα των πόλεων ηφανισμένων, ουδ’ ει 
δυνατότης άκριβοϋν ταύτα. ούδέ άν ποιοίη χρήσιμον διά τήν άδοξίαν καί. τόν άφανισμόν αύτών, ος έκ πολλού χρόνου 
λαβών τήν άρχήν ούδέ ούπω πέπαυται κατά πολλά μέρη διά τάς άποστάσεις, άλλ’εύστρατοπεδεύουσιν αύτοίς Ρωμαίοι τοις 
οίκοις κατασταθέντες ύπ’ αύτών δυνάσται. Τών γοϋν Ηπειρωτών έβδομήκοντα πόλεις Πολύβιος φησίν άνατρέφαι Παύλου 
μετά τών Μακεδόνων καί Γίερσέως κατάλυσιν 



(Μολοττών δ’ ύπάρξαι τάς πλείστας) πέντε δέ καί δέκα μυριάδες άνθρώπων έξανδραπσδίσασθαι».
Από το παραπάνω κείμενο του Στράβωνος συνάγεται ότι στην έρημο περιοχή της Μολοσσίας, όπου υπήρχαν κάποια σπίτια 

(αρχές τού 1ου μ.Χ. αιώνα) στρατοπεδεύουν πλέον Ρωμαίοι στρατιώτες, ως δυνάστες. Ιστορικό γεγονός που αναμφισβήτητα 
συνέβηκε στην περιοχή της Κόνιτσας (άρχαίας Τριφυλίας).
Σε άλλο δε σημείο του έργου του ο Στράβων γράφει…«όμως εύάνδρει ή τε “Ηπειρος πάσα καί ή Ίλλυρίς νύν δέ τά πολλά 

μέν έρημία κατέχει, τό δ’ οίκούμενον κωμηδόν καί έν έρειπίοις λείπεται».
Και ενώ απ όλα αυτά φαίνεται ότι στη Μολοσσία. Τουλάχιστον, δεν έμεινε λίθος επί λίθου, κι ερήμωσε ο τόπος από 
ανθρώπους  (Ο Δάκαρης» αναφέρει ότι η Θεσπρωτία και η Χαονία δέν εθίγησαν), η κ. Α. Ντούζσυγλη  βλέποντας ότι στη 
συλλογή νομισμάτων των Κονιτσιωτισσών Ελένης και Ευανθίας Διαμάντη (πού έχουν περισυλλεγεί στο Κάστρο της Κόνιτσας 
και στις υπώρειές του), υπάρχουν δυο νομίσματα του τελευταίου Κοινού των Ηπειρωτών που ιδρύθηκε το 148 π.Χ., 
συμπεραίνει ότι κάποιοι κάτοικοι του Κάστρου αυτοί επιβίωσαν της καταστροφής και ανάπτυξαν συναλλακτικές 
δραστηριότητες (εμπόριο προιόντων με άλλες περιοχές της Ελλάδας), χωρίς να αποκλείεται να είχε μείνει ανέπαφος και ο 
οικισμός γύρω από το Κάστρο.
Εδώ θα μπορούσα να προσθέσω και την πληροφορία ότι στο περιοδικό «Κόνιτσα» (αριθ. 72), Απρίλιος 1968 και στη σελίδα 

13 έχει καταχωρηθεί η παρακάτω είδηση (πληροφορία του μόνιμου ανταποκριτή στην Κόνιτσα του περιοδικού Αν. 
Ευθυμίου): «‘Ο Δημήτριος Άθανασίου έκ Κάτω Κονίτσης ένώ ήσχολείτο μέ τήν έκσκαφήν βόθρου πλησίον τής οικίας του 
άνεύρεν άγαλμα ΰψους 50-60 περίπου έκατοστών παριστάνων σύμπλεγμα γυναικός μετά δύο χοιριδίων καί κυνός 
δάκνοντος τό έν αϋτών. τό όποιον μερίμνη τού  Τμήματος Κονίτσης παρεδόθη είς τήν άρχαιολογικήν ύπηρεσίαν Ιωαννίνων».
Σημειώνω ότι το άγαλμα αυτό αγνοείται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ιωαννίνων (η κ. Ντούζουγλου δεν το αναφέρει. 

προφανώς δεν της ετέθη υπ’όψη) ούτε καμία άλλη υπηρεσία είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για την 
τύχη του. Η ανεύρεση και η μελέτη του αγάλματος αυτού είναι σημαντική, όταν ληφθεϊ υπ’ όψη ότι το σπίτι του Δ. 
Αθανασίου βρίσκεται στην περιοχή έξω από Κάστρο για την οποία μιλήσαμε παραπάνω.
Παλαιοχριστιανικά Χρόνια

Από τα ευρήματα της περιοχής  τα όποια βρίσκονται στη διάθεση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων ή κ. 
Ντούζουγλη συμπεραίνει ότι κατά τα Ρωμα’ι’κά  χρόνια (1ος αιώνας π.Χ.) «εμφανίζεται συγκέντρωση δραστηριοτήτων γύρω 
από την Παλαιογορίτσα στα πλαίσια
— όπως πιστεύει μιας Yilla Rustica έδρας εκτεταμένουLatifundium» που σημαίνει ότι επικράτησε και στην περιοχή αύτή ή 
οικονομική αναδιάρθρωση που επέβαλαν στις ελληνικές επαρχίες οι Ρωμαίοι. Τεράστια αγροκτήματα ιδιοκτησίας Ρωμαίων 
ευγενών ή ελλήνων φιλορωμαίων τα όποια καλλιεργούντο από δούλους στο μεγαλύτερο μέρος και στο υπόλοιπο βόσκονταν 
μεγάλα ζώα.

Πρέπει να φανταστούμε μια Yilla Rustica σαν ένα μεγάλο οικισμό πού περικύκλωνε την πολυτελή αγρέπαυλης του 
ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση της αγρέπαυλης της Παλαιογορίτσας από το ευρήματα ή κ. Ντούζουγλη κρίνει ότι αυτή θα 
«διέθετε λουτρά και αίθουσες με ψηφιδωτά δάπεδα και κινητό διάκοσμο της ποιότητας πού αναγνωρίζετε στο χάλκινο 
άγαλμα νέγρου. Ιδρύθηκε. γύρω στα μέσα 



του 1ου αιώνα Π.Χ. από κάποιο Ρωμαίο βετεράνο ή πλούσιο με στόχο την εκμετάλλευση το κτηνοτροφικό κυρίως πλούτο 
αλλά και των φημισμένων ηπειρωτικών  ιπποφοειών.

Την Παλαιοχριστιανική εποχή ή περιοχή της Κόνιτσας ήταν τμήμα τής λεγόμενης παλιάς Ηπείρου πού είχε έδρα τη 
Νικόπολη.
Η Νέα Ήπειρος άρχιζε από την Κολώνια και πήγαινε προς το βορρά με έδρα το Δυρράχιο. (ΑΠ’ τα Ακροκεραύνια και 

Πάνω).
Στην αρχή του 1ου αιώνα π.Χ., οι Ρωμαίοι ονόμαζαν «Ιλλυρικό» όσες από τις κτήσεις τους βρίσκονταν βορειότερα του 

ποταμού Δρίνου (τής Γκεκαρίας), ενώ στα νότια του ποταμού άρχιζε ή επαρχία της Μακεδονίας Ο Διοκλητιανός (284 μ.Χ.) ή 
κατά μια άλλη άποψη ο Κωνσταντίνος (323- 337) μετέβαλε αυτή τη διαίρεση του Ρωμαϊκού κράτους και δημιούργησε στο 
χώρο αυτό των δυτικών Βαλκανίων δυο Επαρχίες. την Παλαιά Ήπειρο (Epirus Vetus) στα νότια και τη Νέα Ήπειρο (Epirus 
Nova) στο βορρά. Το καθεστώς των διαφόρων πόλεων στα πλαίσια τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας δεν είναι απόλυτα γνωστό. 
Ιδιαίτερα στην Κόνιτσα και την ευρύτερη περιοχή της ή περίοδος αύτή είναι ελλιπέστατα γνωστή. «Οι εργασίες του Δήμου 
της Κόνιτσας για τη δημιουργία πάνω στο λόφο της Παλαιογορίτσας ενός ελικοδρομίου έφεραν στο φως τα λείψανα ενός 
κτιρίου παλαιοχριστιανικης πιθανόν εποχής με μεγάλα αποθηκευτικά πιθάρια. Κατά τις εργασίες όμως του ελικοδρομίου το 
κτίριο υπέστη μεγάλη καταστροφή. Η έρευνα του χώρου που έγινε από την 8η ‘Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων δεν 
στάθηκε δυνατόν να ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα σήμερα να μη γνωρίζουμε τίποτα για τη μορφή και τις διαστάσεις τού 
κτιρίου»

Είναι φανερό ότι ή ρωμαϊκήYilla Rustica πού είδαμε παραπάνω εξελίχτηκε σ’ έναν οικισμό αρκετά σημαντικό και 
εκτεταμένο αν λάβουμε υπ’ όψη μας τις κάποιες ενδείξεις πού έχουμε για την έκταση του παλαιοχριστιανικού ναού πάνω 
στην Παλαιογορίτσα τα ευρήματα στα Σέρβινα (Πού και το όνομά τους υποδηλώνει εγκατάσταση πληθυσμών) τη 
χρονολογικά μεταγενέστερη λίγο πιο πάνω η Κόκκινη Παναγιά, (13ος με 14ος αιώνας), τα ευρήματα στην προς τα δυτικά 
ευρισκόμενη Αγία Τριάδα και θέση Μπίχλη της Ηλιόρραχης κλπ.

Στην έναντι πλευρά του κάμπου δίπλα στην έξοδο του Αώου από τη χαράδρα, υπάρχει το κάστρο, πού όπως είδαμε 
μάλλον επιβιώνει του 168 Π.Χ. (Υπάρχουν βέβαια και απόψεις ότι το Κάστρο της Κόνιτσας είναι κτίσμα του Ιουστινιανού 
χωρίς να γίνεται συσχετισμός του με τα Μολοσικά ευρήματα στον εξωτερικό του περίβολο.

Η ύδρευση της Ακρόπολης του παραπάνω γινότανε, κατά την παράδοση από το ποτάμι στο οποίο κατέβαιναν οι ένοικοι 
του  Κάστρου μέσω μιας σπηλιάς που είχε έξοδο λίγο πιο πάνω από το ποτάμι. Τις δυο εξόδους της σπηλιάς αυτής σήμερα 
τις αποκαλούν «Ασκηταριά».
Η γνώμη μου είναι ότι στα ύστερα Βυζαντινά χρόνια, εκτός από τον οικισμό μέσα κι

έξω από το Κάστρο αναπτύσσεται κι ένας άλλος οικισμός στο σημείο που οι παλιοί Κονιτσιώτες ονόμαζαν Παλιοχώρι (στο 
σημερινό Παζάρι τής Κόνιτσας). Η ανάπτυξη του οικισμού αυτού κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί εξέλιξη της 
εμποροπανήγυρης που γίνονταν εκεί από παλιότερα χρόνια (πάντως μετά το πέρασμα των σλάβων αγροτοποιμένων από την 
περιοχή, γιατί το όνομα Κόνιτσα που θα πει αλογοπάζαρο, ήταν και το όνομα της έμποροπανήγυρης).
Περίοδος ακμής του Κάμπου
Οι έρευνες και η μελέτη που έγιναν τα τελευταία χρόνια στις περιοχές της Διπαλίτσας και Λιτονιάβιστας, που βρίσκονται 
μέσα στον Κάμπο της Κόνιτσας έδειξαν ότι τουλάχιστον από τον 11 αι., η περιοχή γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη.



Κατά τον Ν. Ηammond η ανάπτυξη αυτή πρέπει να αποδοθεί στη γεωγραφική της θέση (πέρασμα του δρόμου από την 
Ήπειρο στη Μακεδονία και την Αλβανία).
Η τοπική παράδοση ακόμα και σήμερα επιμένει ότι από τη Διπαλίτσα πέρασε ο Κωνσταντίνος Πωγωνάτος (668-685) και 
κατασκήνωσε επί μακρόν εκεί, όπου έκτισε και την Μονή Μολυβδοσκεπάστου.
Ο D. Nikol που πρώτος μελέτησε την ερειπωμένη πια εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Διπαλίτσα (σημερινή 

Μολυβδοσκέπαστη) χρονολογεί το χτίσιμό της τον 11ο αιώνα. Το μέγεθος της εκκλησίας και ο τρόπος κατασκευής της αφ’ 
ενός μεν δείχνει ότι θα πρέπει ο γύρω οικισμός να ήταν πολυάνθρωπος, αφ’ ετέρου ότι οι επιδράσεις στο στυλ του 
προέρχονται από μεγάλα κέντρα (Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη κλπ.).
Κατά τον 13ο αιώνα η Διπαλίτσα γίνεται έδρα της επισκοπής Πωγωνιανής και εμφανίζεται να κατέχει την 25η θέση στην 

έκθεση του Ανδρόνικου Γ . Παλαιολόγου.
Ο 1. Λαμπρίδης ανεβάζει την επισκοπή σε Αρχιεπισκοπικό θρόνο από τον 12ο αί.
Η Μονή Μολυβδοσκεπάστου κατά την επικρατούσα άποψη πρέπει να είναι κτίσμα του Ι4ου αιώνα.
Ο 1. Λαμπρίδης θεωρεί ότι και ο Ναός των Αγίων Αποστόλων είναι κτίσμα του 1298. Για την ίδια εποχή ο ίδιος υπολογίζει 

ότι η Διπαλίτσα μαζί με τη διπλανή Μεσαριά είχαν 12.000 οικογένειες, 74 εκκλησιές και 43 βρύσες. Σε μια υποσημείωαη  
κάνει μνεία ότι το πανηγύρι της Γίωγωνιανής συντελείται εκεί προ του έτους 1092.
Περαιτέρω τα μνημεία, ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Κλειδωνιάβιστα (κτίσμα κατά πάσα πιθανότητα του 

τέλους του 13ου αρχές Ι4ου αιώνα) και η Κόκκινη Παναγιά στα Σέρβινα της Κόνιτσας (πού αναφέραμε γρηγορότερα. κτίσμα 
τού τέλους τού 14ου αρχές του 1 5ου αιώνα) δείχνουν ότι στην υστεροβυζαντινή εποχή που προηγείται της κατάχτησης της 
περιοχής από τους Τούρκους (1417) η ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη.
Κατά πάσα πιθανότητα αυτή την εποχή (14ος αιώνας) η περιοχή της Κόνιτσας εξακολουθεί να βρίσκεται έξω από το χώρο 

του θέματος της Νέας Ηπείρου. Αυτό βγαίνει σαν συμπέρασμα από την περιγραφή των συνόρων «τού τής Δύσεως θέματος» 
που κάνει ο Κομνηνός ο Παλαιολόγος (που συμπίπτει κατά τον Διον. Ζακυνθινό» με τον πρωτοβεστιάριο Ανδρόνικο 
Παλαιολόγο) στο «Χρυσόβουλλο της Υπεραγίας Θεοτόκου της Πωγωνιανής του και Πατριαρχικού σταυροπηγίου».
Με δεδομένο ότι κατά την υστεροβυζαντινή εποχή υπήρχε στο Δεσποτάτο της Ηπείρου «τοπαρχία (αύταρχία) Παπίγκου», 

«εύρεία Περιφέρεια περί τήν σημερινήν κώμην Πάπιγκον καί τό όμώνυμον όρος εις τά βόρεια ιών ‘Ιωαννίνων, 
περιλαμβάνουσα πολλά χωριά τού Δυτικού Ζαγορίου καί άλλους οίκισμούς βορείως τής Βελλάς», ο Κομνηνός ο 
Παλαιολόγος, προσδιορίζει τα ανατολικά σύνορα του θέματος «άπό Κλεισούρας μέχρι τού Παπίγκου, Λυβίσδης τε καί 
Κορούσας καί Κολωνίας». Είναι φανερό ότι με το «μέχρι τού Παπίγκου» εννοεί όχι το όρος Πάπιγκο, αλλά την τοπαρχία του 
Παπίγκου, την οποία με τη λέξη «μέχρι» αφήνει απόξω διότι τα εν συνεχεία αναφερόμενα τοπωνύμια Λυβίσδα. Κορούσα και 
Κολώνια βρίσκονται Νοτιοδυτικά του Γράμμου (ή βουνά της Κολώνιας). Συνέχεια
του Γράμμου είναι τα Γκορούσια .Ο Γράμμος και τα Γκορούσια είναι φυσικό όριο πανάρχαίο. Χωριζει την περιοχή της 
Κόνιτσας από την περιοχή της Κολώνιας. Τους Αλβανόγλωσσους  από τους Ελληνόγλωσσους. Την Τριφυλία από την 
Παραυαία, το Θέμα της Νέας Ηπείρου από το θέμα της Παλαιάς Ηπείρου.
Οι Τούρκοι λίγο μετά την κατάχτηση τηρούν αυτή την οριοθέτηση. Το βιλαέτι της Κόνιτσας εντάσσεται το 1437, στο 

Σαντζάκι των Ιωαννίνων, ενώ το βιλαέτι της Πρεμετής μαζί με την Κολώνια στο Σαντζάκι της Αρβανιτιάς, που συμπίπτει κατά 
κάποιο τρόπο με την περιοχή της Νέας Ηπείρου.



Ένδειξη ότι ο Κάμπος της Κόνιτσας υπήγετο στην τοπαρχία του Παπίγκου, εκτός του ότι γεωγραφικά είναι προφανές. αλλά 
και έμμεσα αυτό φαίνεται κι από την σημείωση του Αραβαντινού  ότι ο Θωμάς ο Πρελούμπος το 1380, για να προστατεύσει 
τα Γιάννενα από τον Ισαήμ τον αρνησίθρησκο οχύρωσε τα φρούρια «Σουδενά., Δοβρά, Αρτζίστα , Κόνιτσα, Λαχανόκαστρο, 
Βήσσανη, Δελβινάκι και Μαζαράκι». Από δέ τον Λ..Βρανούση δίνεται η εξήγηση ότι το Πάπιγκον (η τοπαρχία του Παπίγκου) 
είχε στρατηγική σημασία διότι αποτελούσε το προπύργιο των Ιωαννίνων.
Τουρκοκρατία
Η κατάχτηση της Κόνιτσας από τους Τούρκους συνηθίζεται να χρονολογείται το έτος 1430 (κατά τον Κουβαρά) ή 1431 
(κατά τον Αραβαντινό) δηλαδή να ταυτίζεται με το χρόνο κατάχτησης των Ιωαννίνων.
Ξένες όμως πηγές αναφέρουν πως η Κόνιτσα καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1417, αφού προηγουμένως οι Τούρκοι 

εγκατέστησαν στην ακρόπολη της Κρούγια (έδρας του Σκεντέρμπεη) μια φρουρά και Οθωμανό Κυβερνήτη… «κατέλαβαν 
διαδοχικά τη Βλόρα, την Κανίνα., το Μπεράτι, το Αργυρόκαστρο, το Δέλβινο, την Πρεμετή, την Κόνιτσα».
Μετά την κατάληψη της περιοχής μέσα στην οποία περιλαμβάνονταν και η Κόνιτσα, «κατά το νέο διοικητικό σύστημα που 

εγκαινίασε τότε ο Σουλτάνος Μεχμέτ Ά , η παλιά διοίκηση αντικαθιστώταν  από τουρκική. 
Οι περιοχές χωρίστηκαν σε βιλαέτια και ναχιγιέδες έχοντας επικεφαλής ένα Σιούμπαση. Έτσι έχουμε βιλαέτι του Μπεράτι. 
του Αργυροκάστρου... της Κόνιτσας κ.λπ. Ο Σιούμπασης θα ήταν ή κάποιος Τούρκος ή κάποιος ντόπιος διαλεγμένος 
ανάμεσα από τους πολεμιστές των παλιών φεουδαρχών. Να σημειωθεί ότι από το 1419-1421 ειδικά καθορισμένα για αυτό 
το σκοπό εμίνηδες έκαναν απογραφή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των εσόδων τους καθορίζοντας ταυτόχρονα τη 
φεουδαρχική πρόσοδο για κάθε εκμετάλλευση και χωριό».
Με την κτηματολόγηοη αυτή οι Τούρκοι εγκαθίδρυσαν (ή συνέχισαν) το φεουδαρχικό στρατιωτικό καθεστώς. δηλαδή το 

σύστημα των τιμαρίων και των ζιαμετίων. Η αρόσιμη και χέρσα γη των ηγεμόνων ή των ελεύθερων χωρικών θεωρήθηκε 
περιουσία του Οθωμανικού κράτους (εράζ μιρί). ..Εκατό περίπου χρόνια μετά την κατάχτηση (που στην ουσία σήμαινε και 
κατάληψη του κάστρου κάθε πόλης) το 1526-1528 η Κόνιτσα εμφανίζεται ακόμα υπό Σούμπαση αποδίδουσα 21.012 
ακτσέδες πρόσοδο.
Μετά την κατάχτηση επακολούθησε μεγάλη αναστάτωση στο μεγαλύτερο τμήμα της καταχτημένης περιοχής. γιατί φαίνεται 

πως το πλιάτσικο και οι καταστροφές που οι Οθωμανοί, αυτοί της πρώτης κατάχτησης επιφύλαξαν στους ντόπιους 
ξεπέρασαν τα όρια. «Οι χρονικογράφοι των Τούρκων του 15ου αιώνα, αναπολούν χωρίς ντροπή τα λάφυρα που μαζεύτηκαν, 
τις συνεχείς πυρπολήσεις των πόλεων και των χωριών, τις ανήκουστες πράξεις βαρβαρότητας προς τον ντόπιο πληθυσμό. Ο 
Ούρους Μπεν Αντίλ, ο Ασίκ Πασαζαντέ, ο Τσουράν Μπέης κι ο Ιντρίς Μπιτλιζί μιλούν για μια βάρβαρη ταχτική που 
πλήγωσε τα βαθιά ριζωμένα αισθήματα του κόσμου, το άρπαγμα των παιδιών... Εν πάση περιπτώσει αυτή την εποχή η 
Κόνιτσα και τα Γρεβενά σχημάτιζαν ιδιόμορφη μονάδα Δερβενοφυλακής, στην οποία υπάγονταν η Πρεμετή, η Κολώνια και 
η Κορυτσά.
Αργότερα (1438), όταν οι Οθωμανοί άπλωσαν την κυριαρχία τους σε περισσότερα τμήματα της Ηπείρου και 

διαμορφώθηκαν οι μεγαλύτερες διοικητικές μονάδες (τα σαντζάκια) τότε η μεν Πρεμετή υπήχτηκε στο Σαντζάκι της 
Αρβανιτιάς (σαντζάκ -



αρβανίτ) που είχε πρωτεύουσα το Αργυρόκαστρο και περιελάμβανε όλη τη βόρεια περιοχή, η δε Κόνιτσα και τα Γρεβενά στο 
σαντζάκι των Ιωαννίνων. Την εποχή αυτή η Κόνιτσα είναι βιλαέτι. περιλαμβάνει και το ναχιγιέ του Λεσκοβικιού (Ναχιγέ του 
Τζαίμ) και έχει Καδή. Μάλιστα ο Καδής της Κόνιτσας θεωρείται από τους πιο παλιούς Καδήδες της Ηπείρου. Κρίνοντας κι 
απ’ αυτό φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η Κόνιτσα την εποχή αυτή είναι σημαντικό κέντρο πολιτικό, θρησκευτικό και 
οικονομικό.
Το πράγμα επιβεβαιώνεται και από τον Μελέτιο το Γεωγράφο, πού τον 17ο αιώνα γράφει ότι η Κόνιτσα κάποτε ήταν πόλη 

και ότι την εποχή του ξέπεσε σε κωμόπολη (κώμη).
Πριν από την κατάκτηση του 1417 ο Αρβανίτης Ίσαήμ ή Τζιαίμ, πού αποκαλείται και αρνησίθρησκος αφού επισκέφτηκε 

στη Μακεδονία (στο Οστροβό) τον λεγόμενο Στρατηγό των Πέντε Σουλτάνων Γαζή Εβρενόζ, και προσκύνησε ίδρυσε προς 
τιμήν του παραπάνω στρατάρχη (τέλη του δεκάτου τέταρτου αιώνα) στην Κόνιτσα τον πρώτο στον Ηπειρωτικό χώρο 
Μπεχτασίδικο Τεκέ, που μέχρι το 1913, που απελευθερώθηκε η Κόνιτσα από τους Τούρκους ονομάζονταν Τεκέ Νεβρόζ 
(αναγραμματισμός του Βρενόζ). Ο Τεκές αυτός καθιέρωσε την Κόνιτσα, σαν ένα είδος Ιερού τόπου, για όλους τους 
Μπεχτασίδες της Δυτικής Βαλκανικής Χερσονήσου. Έτσι με τον καιρό ιδρύθηκαν στην Κόνιτσα άλλοι τέσσερις 
μιτεχτασίδικοι τεκέδες, που τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας έφερναν τα παρακάτω ονόματα· Μπαμπά Οσμάν, 
Μπαμπά Χουσείν, Σείχ Χασάν και Σείχ Ισχάν. Συνήθως οι Τεκέδες έφερναν τα ονόματα των επικεφαλής ντερβισάδων που 
μόναζαν σ’ αυτούς.
Ο πρωτότοκος γιος του Ισαήμ, Γιακούπ, κατά τον Ι..Λαμπρίδη έχτισε στο Λιασκοβίκο και το «άρχαιότερον έν Ήπείρω 

τζαμίον παράτινα Μονήν, Άτέκ Τζιαμισί λεγόμενον». Οι απόγονοι του Ισαήμ «περί τα τέλη του ΙΕ’ αιώνα εγκαταστάθηκαν και 
στα χωρία Άνω Γλήναν, Περάτη, Συργιανή» ως και την Αβαρίτσιανη και Μεσαρία, έξ ών και αι πατριαί Λιαλιατών έν 
Μεσαρία, Μπουτσιαίων έν Αβαρίτσιανη καί Καραμουρατάτων εις Περάτη περί τά μέσα τού ΙΣτού αίώνος προέκυψαν».
Ακριβώς λόγω της «ιερότητας πού απέκτησε η Κόνιτσα από τον Τεκέ Νεβρόζ, αλλά και την τεράστια οικονομική και 

επικοινωνιακή σημασία που είχε η περιοχή (ο Κάμπος - η Διπαλίτσα - ο δρόμος που συνέδεε την Ήπειρο με τη Μακεδονία) 
και επιπλέον οι προοπτικές πού εξασφάλιζε η Κόνιτσα στην Τουρκία (βλ. Παρακάτω για το Ιμαρέτ της Κόνιτσας) χτίστηκαν 
τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας στην Κόνιτσα και δυο περίφημα τζαμιά. α) Γύρω στα 1500 από τον Βαγιατζήτ τον Β΄ , 
γνωστό Μπεχτασή Σουλτάνο, το λεγόμενο Τζαμί του Χουσείν Σιάχ (τζαμί του Παζαριού της Κόνιτσας), που κατεδαφίστηκε τη 
δεκαετία του 1930, και β) στα 1536 περίπου το λεγόμενο Σουλτάν Σουλεϊμάν Τζαμί, από το σουλτάνο Σουλεϊμάν το 
Μεγαλοπρεπή διαρκούσης της εκστρατείας του προς οριστική κσθυπόταξη της Αλβανίας.(Το τζαμί αυτό ερειπωμένο 
βρίσκεται ακόμα στη λεγόμενη Λάκκα της Κάτω Κόνιτσας, κοντά στη γέφυρα του Αώου).
Πριν από το 1612 φαίνεται πώς υπάρχει η κεντρική εκκλησία της Κόνιτσας, ο Άγιος Νικόλαος που αργότερα έγινε και 
Μητρόπολη.
Τη δεκαετία του 1830 και αρχές του 1840 ανακατασκευάζεται ολόκληρη η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπως είναι 

σήμερα.
Πάνω σε παλιότερη εκκλησία το 1791 τελείωσε το χτίσιμο της υπάρχουσας και σήμερα εκκλησιάς της Κάτω Κόνιτσας οι 
Άγιοι Απόστολοι.
Πριν από την Τουρκοκρατία η παράδοση φέρνει πως στην μεσαιωνική Κόνιτσα υπήρχαν δύο τουλάχιστον εκκλησιές, για 

το χριστιανικό πληθυσμό της πόλης.. Η μία, ο Αηγιώργης βρίσκονταν εκεί που χτίστηκε το 1500 το τζαμί του Χσυσέν Σιάχ. 
Και η 



δεύτερη, ο Αηγιάννης εκεί που χτίστηκε το τζαμί του Σουλτάν Σουλεϊμάν. Στις αρχές του δεκάτου όγδοου αιώνα στην 
Κόνιτσα εγκαταστάθηκε μόνιμα και ο επίσκοπος Βελλάς. που μέχρι- τότε δεν είχε «μόνιμη εγκατάσταση».
Ο πληθυσμός της πόλης ήταν συγκεντρωμένος σε δύο συνοικίες την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Στην Πάνω Κόνιτσα, που 

αποκαλούνταν και Βαρόσι, (οι κάτοικοι της Βαροσλήδες) με πλειοψηφία το Χριστιανικό στοιχείο. Και στην Κάτω Κόνιτσα, 
που πλειοψηφούσε το Μουσουλμανικό στοιχείο. Το μουσουλμανικό αυτό στοιχείο αποτελείτο από πρόσφυγες Αρβανίτες, 
κατά κύριο λόγο εργάτες γης, που προέρχονταν από την Καραμουρατιά., Λεσκοβίκο, Κολώνια, Φράσερη κλπ. Στην Πάνω 
Κόνιτσα, εκτός από το χριστιανικό πληθυσμό κατοικούσαν και μεγάλες και ισχυρές οικογένειες μουσουλμάνων. Οι 
οικογένειες αυτές προέρχονταν από             εξισλαμισθέντες ντόπιους κυρίως τιμαριούχους, Έλληνες που αναγκάστηκαν να 
περάσουν στο Μουσουλμανισμό για να σώσουν τις μεγάλες περιουσίες τους (τσιφλίκια τους) «ένσωματωθέντες τελικά εις το 
ιδιότυπον διοικητικόν, έπιστρατευτικόν και φοροτεχνικόν σύστημα τής Τουρκοκρατίας».
Οι μουσουλμάνοι μπέηδες της Κόνιτσας ήταν από τις ισχυρότερες οικογένειες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που 

προέρχονταν απ’ την Δυτική Βαλκανική. Η γενικότερη δράση των μουσουλμάνων μπέηδων της Κόνιτσας, στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία άφηνε την εντύπωση ότι ο ρόλος τους ήταν πολύ σημαντικός, έτσι που ο Φουάτ εφέντης Μουσταφά, 
τελευταίος Μουφτής Ιωαννίνων, γόνος κι αυτός παλιάς αρχοντικής οικογένειας, είχε θεωρήσει ότι η Οθωμανική 
αυτοκρατορία θα έπρεπε να χρωστάει στην Κόνιτσα μεγάλη ευγνωμοσύνη πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι στην             Ισταμπούλ 
για όσα οι μπέηδές της της πρόσφεραν. Όλοι αυτοί χρησιμοποιούσαν για γλώσσα τους την Ελληνική (αποκλειστικά), 
πήγαιναν στα Ελληνικά σχολειά, (τούρκικοι μεντρεσέδες δεν υπήρχαν στην Κόνιτσα, παρά από τα μέσα του 19ου αιώνα, κι 
αυτοί στην Κάτω Κόνιτσα) και σέβονταν με μεγάλο φανατισμό τους Χριστιανούς Άγιους. Η ομιλούμενη γλώσσα στην Κόνιτσα 
(Πάνω και Κάτω Κόνιτσα) ποτέ δεν έπαψε να είναι Ελληνική.
Θυμίζουμε ακόμα ότι κι ο περίφημος Χατζή-Αλή Αγάς Χασεκί,. βοεβόδας των Αθηνών (1775-1795), εραστής της Σουλτάν 

Χανούμ, και μέγας τύραννος, κατάγονταν από την Κόνιτσα. όπως εξακρίβωσε από το αρχείο Βλαχογιάννη ο μακαρίτης-
ερευνητής και φύλακας του αρχείου αυτού, Άγγελος Παπακώστας κι ακόμα σήμερα υπάρχουν στην Κόνιτσα κοντά στο Σιάδ 
Κατή, τα τείχη από την περίφραξη του σπιτιού του. Αλλά ο Αλή Χασεκή, ήταν και Αλβανόφωνος της Κάτω Κόνιτσας. που η 
οικογένειά του εγκαταστάθηκε εκεί όταν ήρθε από την μέσα Αλβανία.
Μεγάλη ακμή Εμπορική και Βιοτεχνική γνώρισε η Κόνιτσα την περίοδο του Αλή Πασά., του οποίου η μάνα Χάμκω ήταν 

Κονιτσιώτισσα, ελληνόγλωσση κόρη του τιμαριούχου της Πάνω Κόνιτσας. και σεβαστού άρχοντα, απόγονου Πασά, Ζεϊνέλ 
μπέη.
Στα μέσα του περασμένου αιώνα (19ου) Πάνω και Κάτω Κόνιτσα είχε 300 σπίτια Μουσουλμανικά (που κατά πλειοψηφία 

ανήκαν στην Μπεκτασίδικη αίρεση) και 219 Χριστιανικά. Ολόκληρη η επαρχία της Κόνιτσας ,(Καζάς) είχε 1187 οικογένειες 
Μουσουλμανικές - αρβανίτικης ή κατά πλειοψηφία ελληνικής καταγωγής και 2582 οικογένειες Χριστιανικές.
Στους αγώνες για την απελευθέρωση της Ελλάδας η Κόνιτσα δεν πήρε άμεσα μέρος. Κάποιοι Κονιτσιώτες αναφέρονται σαν 

αγωνιστές του απελευθερωτικού αγώνα.. Κυριότεροι απ’ αυτούς είναι ο Χρήστος Τσάκας, Κσνιτσιώτης υπασπιστής του 
Καραϊσκάκη στη μάχη του Νέου Φαλήρου. Ο Μήτσης Λέζης (Καραμήτσης) και Χρήστος Ζούμης από Βούρμπιανη, ο 
Νικόλας Κονιτσιώτης (που αναφέρει ο 



Καρώρης. σελ. 14α) κλπ. Παλιότερα, τέλη του δέκατου έκτου με αρχές του δέκατου έβδομου αιώνα, η παράδοση φέρνει τον 
κλέφτη κι αρματωλό Βέργο ή Μπέργο, καταγόμενο από την περιοχή της Κόνιτσας να πολεμάει τούς Τούρκους στο 
αρματολίκι των Γρεβενών, όπου υπάγονταν και τα βουνά της Κόνιτσας, και μάλιστα να βοηθάει τον δήθεν αδερφό του 
Σουλτάνου Αχμέτ Α’ (1603-1617) Ζαχία στην προσπάθειά του να πάρει το θρόνο. Ο Ζαχίας ήταν Έλληνας.
Αργότερα, στα τέλη του περασμένου αιώνα πήρε μέρος στους Μακεδονικούς αγώνες ο καπετάν Γιαννούλης Ζέρμας, 

σύντροφος του Νταβέλη, που κατάγονταν από το χωριό Ζέρμα της επαρχίας Κόνιτσας.
Χαρακτηριστικό της Ελληνοφροσύνης των Κονιτσιωτών ακόμα και των Μουσουλμάνων στα χρόνια της Ελληνικής 

επανάστασης, είναι αυτό που έχει καταγραφεί κι αναφέρεται από την επίσημη ιστορία σαν παράδειγμα αγάπης προς τους 
μαχόμενους Έλληνες από «Αρβανίτες» όπως λέγονταν τότε οι Μουσουλμάνοι πού κατάγονταν από την Ήπειρο κι έπαιρναν 
μέρος στην εκστρατεία των Τούρκων κατά των επαναστατημένων Ελλήνων. Το παράδειγμα του Σμαήλ μπέη Κόνιτσα, που 
αναφέρει ο Μακρυγιάννης σαν ξάδερφο του Αλή Πασά και σωτήρα του Μακρυγιάννη στην Άρτα. Και το παράδειγμα του 
Ίσούφ Δερβένη (Εφέντη) Κονιτσιώτη που βοήθησε τους Έλληνες στη μάχη της Αθήνας. το 1826 και τον  αναφέρει ο Διον. 
Σουρμελής στην Ιστορία των Αθηνών και ο Ν. Καρώρης σαν «ενάρετο Τούρκο»
Στα 1840, με ενίσχυση δωρεών ευεργετών —τα λεγόμενα λάσσα— χτίζονται στην Κόνιτσα. ανασκευάζονται απ’ την αρχή:
Ο μητροπολιτικός ναός της Άγιος Νικόλαος (που υπήρχε εκεί πριν από το 1612), το Σχολείο της Πάνω Κόνιτσας (που 

λειτουργούσε από πολύ παλιά) και η κατοικία του Μητροπολίτη (που είχε πρωτοκατασκευαστεί το 18ο αιώνα).
Στα 1849 φτιάχνεται το δίχτυο διανομής του νερού μέσα στην Κόνιτσα. Στα 1870 χτίζεται η περίφημη μονότοξη γέφυρα 

του Αώου, έξω απ’ την Κόνιτσα. με λεφτά ιδιωτών, από ντόπιους τεχνίτες μ’ επικεφαλής τον Πρωτομάστορα Ζιώγα Φρόντο, 
Πυρσογιαννίτη. Αυτή τη γέφυρα. προσπάθησε να καταστρέψει ο Τζαβήτ Πασάς,. στις 22 Φεβρουαρίου 1913, όταν έμαθε ότι 
έπεσαν τα Γιάννινα κι άφησε την Κόνιτσα ελεύτερη. Ο Τζαβήτ Πασάς τυράννησε για κάμποσο καιρό τους Κονιτσιώτες πριν 
από την απελευθέρωση. γιατί είχε πληροφορίες ότι η Κόνιτσα μ’ επικεφαλής το             Μητροπολίτη της Σπυρίδωνα Βλάχο, 
ήταν η έδρα του Εθνικού Κομιτάτου, το οποίο κινούσε σ’ όλη την επαρχία αντάρτικα σώματα, που ενοχλούσαν τον Τούρκικο 
στρατό.
Ή Πάνω Κόνιτσα είχε περισσότερο αστική συγκρότηση, κυρίως λόγω των χριστιανών εμπόρων που δούλευαν με τη μεγάλη 

επαρχία της, στα πρώιμα αλλά και ύστερα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Έτσι. στην Πάνω Κόνιτσα έχουμε ελληνικά σχολεία 
από πολύ παλιά και πάντως πριν από το 1700 μ.Χ. Στο Μοναστήρι της Μολυβδοσκέπαστης, λίγο έξω από την Κόνιτσα, 
υπάρχουν ενδείξεις ότι από τα χρόνια του Δεσποτάτου δεν σταμάτησε να διδάσκεται εκεί η ελληνική γλώσσα. Στα 1784 με 
δαπάνες Ζαίρα και Τασέτα συστάθηκε ελληνικό σχολείο και στην Κάτω Κόνιτσα. Στα τέλη του 18ου αιώνα, αρχές του 19ου 
,υπάρχει Ελληνική Σχολή Κόνιτσας στην οποία κατά σειρά δίδαξαν οι καταγόμενοι από την Άρτα μαθητές του Μπαλάνου 
Βασιλόπουλου, αδελφοί Δημήτριος και Γεώργιος Μόστρας. Αργότερα   
δίδαξε σ’ αυτήν ο Κοσμάς ο Θεσπρωτός μέχρι το 1833. Ίσως και ο Κονιτσιώτης ελληνοδιδάσκαλος Αναστάσιος Γκίνου 
Σήψας. Αν κρίνει κανένας από τις προσωπικότητες των διδαξάντων, ή Σχολή της Κόνιτσας ήταν ανώτερης βαθμίδας και 
επομένως υπήρχαν και σχολειά πρωτοβάθμια.



Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ιδρύεται στην Πάνω Κόνιτσα Παρθεναγωγείο στο όποιο έκτός από τις Χριστιανές κόρες 
των Κσνιτσιωτών. που σχεδόν στο σύνολό τους το τελείωναν, πήγαιναν και κόρες των Μουσουλμάνων κατοίκων της Πάνω 
Κόνιτσας.
Δεν είναι γνωστό πώς τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας εισπράττονταν οι φόροι στην Κόνιτσα, κι ασφαλώς θα 

ακολσυθείτο και εδώ το σύστημα της είσπραξης των φόρων και άλλων δοσιμάτων που ίσχυε στην υπόλοιπη Ήπειρο και στην 
άλλη Ελλάδα.
Τα τελευταία όμως χρόνια της Τουρκοκρατίας. από τον περασμένο αιώνα, έχουμε στην Κόνιτσα «Το Βασιλικό Ταμείο του 

Καζά της Κόνιτσας», στο όποιο οι Μουχτάρηδες των χωριών αλλά και διάφοροι ιδιώτες κατάθεταν τους φόρους και τα άλλα 
δοσίματα. Στο Ταμείο αυτό δουλεύει ο Γενικός Εισπράκτορας και Διαχειριστής του Ταμείου του Καζά. Οι διάφοροι 
Αρβανίτες (κατά κύριο λόγο Κολονιάτες) μπέηδες εισέπρατταν το ήμορο από τα χωριά που είχαν τσιφλίκια τους με το 
Σιούμπαση και τα παλικάρια του.
Από τα χωριά της Κόνιτσας έβγαιναν οι μαστόροι, οι πελεκητάδες, οι μαραγκοί και οι ταλιαδόροι.,οί ζωγράφοι και όλοι 

εκείνοι που είχαν σαν έργο το σχεδίασμα, το χτίσιμο, τον εξοπλισμό και τη διακόσμηση ενός σπιτιού ή μιας εκκλησίας, στα 
χρόνια της Τουρκσκρατίας,. για ένα μεγάλο μέρος του ελλαδικού χώρου. Κι αυτό ξεκινάει από τα πολύ παλιά χρόνια της 
Τουρκοκρατίας (17ος αιώνας). Έτσι τόσο τα χωριά της Κόνιτσας όσο και η ίδια η Κόνιτσα είχαν σπίτια μόνον λιθόχτιστα 
σκεπασμένα με κεραμίδια ή πλάκες, μονώροφα ή διώροφα. Το ισόγειο κατά κύριο λόγο.              χρησιμοποιούνταν ιδίως 
στα χωριά, για σταύλισμα των ζώων. Μέσα στην Κόνιτσα τα αστικά σπίτια χρησιμοποιούσαν για το σταύλισμα των ζώων 
βοηθητικά κτίρια, τα λεγόμενα ΚΟΥΤΣΕΚΙΑ, ενώ τα υπόγεια των σπιτιών χρησιμοποιήθηκαν για αποθήκες τροφίμων, 
κρασιών κ.λπ.
Το όνομα της Κόνιτσας, που σημαίνει σλάβικα αλογοπάζαρο ή ιππικό, είναι παμπάλαιο, πιθανόν βυζαντινό και οφείλεται 

μάλλον στην επίσης μεσαιωνική εμποροπανήγυρη που λάμβανε χώρα εκεί και στην οποία ανταλλάσσονταν ζώα, κυρίως 
άλογα που ανατρέφονταν στο εσωτερικό της Αλβανίας. με κτηνοτροφικά προϊόντα που κατέβαζαν οι βλαχοποιμένες από τις 
βοσκές της Πίνδου όταν το φθινόπωρο πορεύονταν με τα κοπάδια τους στα χειμαδιά.
Η Κόνιτσα απελευθερώθηκε από τους Τούρκους την 24η Φεβρουαρίου 1913 μέρα Κυριακή. Το τμήμα του Ελληνικού 

Στρατού που μπήκε τότε στην Κόνιτσα διοικείτο από το λοχαγό Παπανικολάου. Μια μέρα γρηγορότερα, ήτοι στις 23 
Φεβρουαρίου 1913. Σάββατο βράδυ κατέλαβαν την Κόνιτσα Ελληνικά αντάρτικα τμήματα.
Το Δεκέμβρη 1913, με την έμφάνιση προβλημάτων γύρω από την τύχη και το μέλλον της 13. Ηπείρου, συγκροτείται 

εθελοντικά στην Κόνιτσα ο «ιερός Λόχος» από τους «δυναμένους να φέρουν όπλα Κονιτσιώτες» οι οποίοι με το σύνθημα 
«Ένωσις ή Θάνατος», ορκίζονται να πολεμήσουν όπου η πατρίδα τους καλέσει. «Κόνιτσα». 
Η  ανταλλαγή των πληθυσμών για την Κόνιτσα έληξε το 1926. Οι πρόσφυγες που ήρθαν απ’ τη Μικρά Ασία ήταν δυο 

ομάδες. Η μία η μικρότερη, (15 οικογένειες), προέρχονταν από τα Φάρασα, η άλλη, η μεγαλύτερη προέρχονταν από το 
Μπιστί της Καππαδοκίας. Δυσκολεύτηκαν πολύ στην αρχή. Τώρα συνήθισαν. Τα παιδιά τους είναι Κονιτσιώτες,
Αυτοί που έφυγαν και πήγαν στην Τουρκία, το 95% δεν ήταν Τούρκοι, ήταν Μουσουλμάνοι Αλβανικής ή Ελληνικής 

καταγωγής. που μιλούσαν μόνο ελληνικά ή αρβανίτικα. Όσοι πέθαναν εκεί έφυγαν με τον καημό της επιστροφής. όσοι ζουν 
ακόμα νοσταλγούν την Τύμφη, τον Αώο και τον κάμπο.



Στα 1925, χτίζεται στην Κόνιτσα η «Αναγνωστοπούλειος Γεωργική Σχολή» από δωρεά του Παπιγκιώτη Μιχαήλ 
Αναγνωστόπουλου, που σαν διευθυντής της Σχολής Κωφαλάλων της Βοστώνης - διάδοχος του φιλέλληνα Σάμουελ Χάου, 
ευεργέτησε χιλιάδες αναπήρους σ’ όλο τον κόσμο.
Τον Οκτώβρη του 1940 με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, οι Ιταλοί μπήκαν στην Κόνιτσα και έκαψαν το 

ιστορικό παζάρι της, όταν άτακτα οπισθοχωρούσαν λίγες μέρες αργότερα. Τον Μάη 1941,. οι Ιταλοί με την οπισθοχώρηση 
των Ελλήνων, ξαναμπήκαν στην Κόνιτσα και έμειναν ως τον Απρίλιο τού 1943. Μεσολάβησε ένα μικρό διάστημα ελεύθερης 
ζωής, με τον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και το θεσμό της Λαϊκής Αυτοδιοίκησης,.. Και τον Ιούλιο του 1943 κατέλαβαν την Κόνιτσα οι 
Γερμανοί που πρωτομπαίνοντας. έκαψαν για εκφοβισμό 12 σπίτια στην Κάτω Κόνιτσα.
Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της Κόνιτσας και της Επαρχίας της πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό ακολούθησε τον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κι ένα μέρος (ιδιαίτερα μέσα στην Κόνιτσα) τον ΕΔΕΣ. Η Εθνική Αντίσταση 
είχε στην περιοχή ανθρώπινα θύματα, κάψιμο χωριών, φυλακίσεις και βασανισμούς αλλά πρόσφερε στους κατοίκους της, 
ανέβασμα του πολιτικού της επιπέδου, αυτογνωσία και πεποίθηση για τις μεγάλες δυνατότητές τους. σαν πολίτες.
Απ’ τις αρχές του, το λεγόμενο Δεύτερο Αντάρτικο (1947-1949) διεξάγεται στην περιοχή της Κόνιτσας. Οι μάχες του 

Γράμμου, του Κάμενικ, της Γύφτισσας και 
τελικά της Κόνιτσας (που ο δημοκρατικός στρατός το Δεκέμβρη του 1947 είχε αποφασίσει να καταστήσει πρωτεύουσα της 
«Ελεύθερης Ελλάδας» με την γνωστή μάχη της Κόνιτσας τα Χριστούγεννα 1947, αλλά απότυχε). ήταν πολύνεκρες, 
καταστροφικές για την περιοχή και έγιναν πάρα πολύ γνωστές στο πανελλήνιο. Μετά την απελευθέρωση της Επαρχίας από 
τους Γερμανούς (φθινόπωρο 1944) αρχίζει το πληθυσμιακό άδειασμα της Επαρχίας της,. το οποίο επιδεινώνεται κατά τα
χρόνια του λεγόμενου «δεύτερου αντάρτικου (1947-1949) και φτάνει στα
όρια της συγκλονιστικής πληθυσμιακής ερήμωσης κατά τις δεκαετίες του
1960 και 1970. Η πόλη της Κόνιτσας αν και είχε σοβαρό μεταναστευτικό
άδειασμα., πληθυσμιακά φαίνεται να μην μειώνεται. γιατί το μεταναστευτικό της έλλειμμα αναπληρώνεται από αντίστοιχους 
επαρχιώτες,. που μετακινούνται προς αυτήν.



ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες επισκευής του παλαιού κτηρίου στο Δήμο Κόνιτσας και την αλλαγή 

χρήσης του ώστε να αξιοποιηθεί ως χώρος   φιλοξενίας. Η τουριστική κίνηση στην περιοχή είναι αυξημένη τα τελευταία 
χρόνια λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου. Σκοπός λοιπόν είναι η δημιουργία 
ευκαιριών για τουριστική και οικονομική αναβάθμιση και κατ’ επέκταση συγκράτηση του ήδη περιορισμένου αριθμού 
κατοίκων.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πρόκειται για ένα  λιθόκτιστο κτίριο με υπόγειο, ισόγειο, και έναν όροφο  με εμφανή πέτρα στις όψεις συνολικής 

επιφάνειας 485,175 ιιι2. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από λίθινες φέρουσες τοιχοποιίες πάχους 75 εκ. και 
60εκ.    Λεπτομερειακά στοιχειά διαστάσεων τόσο σε κατόψεις όσο και σε τομές, δίδονται στα σχέδια ης αρχιτεκτονικής 
αποτύπωσης. 
Το κτίριο οργανώνεται σε: α)Ισόγειο σε έξι  χώρους, σε έναν προθάλαμο, τρεις  αίθουσες  δεξιά της εισόδου και δυο αριστερά 
της εισόδου , με λιθοδομή πάχους 75 εκ. και λίθινες  μεσοτοιχίες πάχους 60 εκ.. β) ο 1ος   όροφος  σε τέσσερις μεγάλες 
αίθουσες με μεσοτοιχίες 60εκ και γ) το υπόγειο σε τρεις αίθουσες. 
Οι βλάβες που παρουσιάζει το κτίριο σήμερα, εντοπίζονται στο εσωτερικό του κτιρίου:
Κατακόρυφες ρωγμές παραμόρφωσης από το σημείο έδρασης της στέγης μέχρι το πάτωμα.
Ολική αποσάθρωση των πατωμάτων, λόγω της εισροής υγρασίας εξαιτίας έλλειψης στέγης. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η χρήση που προτείνεται να φιλοξενήσει το κτίριο μετά τις εργασίες είναι του Ξενώνα. Η εσωτερική διάταξη του κτιρίου θα 
αλλάξει ώστε να δημιουργηθεί χώρος υποδοχής τρεις αίθουσες συνάθροισης τέσσερα υπνοδωμάτια χώρος κουζίνας, κελάρι 
και χώρος λεβητοστάσίου 
Οι διαχωριστικές τοιχοποιίες προτείνεται να γίνουν από οπτοπλινθοδομή.

ΣΧΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Το σχήμα της επέμβασης που έχει επιλεγεί όσον αφορά την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού είναι το εξής:
Ενίσχυση με μανδύα της λιθοδομής των θεμελίων και τσιμεντενέσεις. Κατόπιν υποδείξεων της επίβλεψης..
Κατασκευή περιμετρικού σενάζ στην έδραση της στέγης.
Ενίσχυση με μανδύα της λιθοδομής εσωτερικά του κτιρίου.
Κατασκευή καινούριας  ξύλινης στέγης.
Αρμολόγηση εξωτερικής  τοιχοποιίας. 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το σχήμα της επέμβασης που έχει επιλεγεί ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του κτιρίου μετά την ενίσχυση, 

είναι:
Κατασκευή των ενδιάμεσων διαχωριστικών τοίχων με οπτοπλινθοδομή.
Κατασκευή ξύλινων πατωμάτων και μπαλκονιών. 
Επιστρώσεις των δαπέδων με κεραμικά πλακίδια.
Κατασκευή ταβανιών.
Ανακατασκευή τζακιών.
Κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων.
Κατασκευή σκαλών.
Επιχρίσματα, χρωματισμοί εσωτερικών χώρων.
Εγκατάσταση θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης.
Κατασκευή βόθρου.
Εγκατάσταση ηλεκτρισμού.
Πλακοστρώσεις περιβάλλοντος χώρου, 
Περίφραξη και τοποθέτηση καγκελόπορτας.

Με το παραπάνω σχήμα επεμβάσεων επιτυγχάνεται η περίσφιξη του κτιρίου με στόχο την αξιοποίηση του κτιρίου και την 
ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του μορφολογίας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θα  καθαιρέσουμε  το πάτωμα, και τα  κουφώματα εξ ολοκλήρου.
Θα αφαιρεθούν τα σαθρά κονιάματα αρμολόγησης και στην συνέχεια θα καθαριστούν οι αρμοί σε βάθος με έμπλυνση 
νερού η πεπιεσμένου αέρα. 
Κατασκευή περιμετρικού σενάζ. Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση ξυλοτύπου στην τοιχοποιία και μετά την τοποθέτηση του 
οπλισμού θα ακολουθήσει η σκυροδέτησή. Κατασκευή κρυφό-σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 0,20 0,40 Θα 
συνδεθούν με το σενάζ με μεταλλικούς ελκυστήρες. Πριν από τη σκυροδέτηση του σενάζ θα ανοιχθούν οπές κατακόρυφες 
στο μέσο του τμήματος της τοιχοποιίας που αντιστοιχεί στο σενάζ και θα τοποθετηθούν τζινέτια ανά 1.00 μ. ώστε να 
εξασφαλίζεται η καλύτερη συνεργασία σενάζ τοιχοποιιών. Στη συνέχεια τοποθετείται ξύλινος στρωτήρας (διατομής 7*14) 
πάνω στο σενάζ, ο οποίος συνδέεται σταθερά με ξυλόβιδες ικανού μήκους (>14 εκ.) και ανά αποστάσεις 1.00μ. Η όλη 
κατασκευή της στέγης θα εδραστεί τελικά πάνω στη ξυλοδεσιά με εντορμίες.
Ανακατασκευή ξύλινης στέγης. Μετά το πέρας των εργασιών ενίσχυσης Θα κατασκευασθεί η ξύλινη στέγη με επικάλυψη 
από σχιστόπλακα. Ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α) Τοποθέτηση στις δύο μεγαλύτερες πλευρές, ξύλινων δοκών για την έδραση των ζευκτών πάνω στο σενάζ.

β)Τοποθέτηση των νέων ζευκτών.
γ)Τοποθέτηση κατά μήκος ξύλινων δοκών για την στήριξη του πετσώματος 



δ) Πέτσωμα με σανίδες πάνω από τα ζευκτά και τους δοκούς και οι οποίες θα   
υποστούν πριν τοποθετηθούν επεξεργασία με συντηρητικό.

ε) Στεγανοποίηση με την τοποθέτηση μεμβράνης υγρομόνωσης με προσοχή έτσι ώστε να παρουσιάζει κοιλώματα για 
την απαγωγή τυχόν εισροής όμβριων υδάτων.

Κατασκευή ξύλινου ταβανιού. Κατασκευή του σανιδώματος του ταβανιού, όμοιας μορφής, με σανίδες πλάτους 18.00 εκ 
και πάχους 2 εκ.

Εσωτερικός χρωματισμός του κτιρίου. Προβλέπεται μετά τις εργασίες επίχρισης, ο χρωματισμός όλου του κτιρίου σε 
επιλογή της επίβλεψης.

Κουφώματα Τα κουφώματα θα κατασκευασθούν διατηρώντας την τυπολογία και την μορφολογία του κτιρίου.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΛΥΒΑ



ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ



ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ



ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ



ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ



ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ



ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ



ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ



ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ



ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ



ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ



ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ



ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ



ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ



αα Περιγραφή Μονάδες Μέτρησης Ποσότητα

1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων m² 188.310

2 Καθαρισμός αρμών εσωτερικά – εξωτερικά. m² 1122.946

3 Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου από βλάστηση. m² 1422,990

4 Καθαίρεση λιθοδομών. m³ 8,586

5 Αποξήλωση παλαιών ξυλοδεμάτων. m 79,86

2.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Εκσκαφή θεμελίων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη πλάτους 40εκ. 
και βάθους 60εκ.

m³ 43,181

2 Εκσκαφή βόθρου (3*3*3) σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες. m³ 27,000

3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων με μηχανικά μέρη. m³ 70,608

4 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με 
αυτοκίνητο.

m³ 287,356

3.ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ – ΓΑΡΜΙΛΟΔΕΜΑΤΑ 

1 Γαρμπιλοδέματα των 200kg τσιμέντο ανά m3 πάχους 15εκ για 
δαπεδοστρώσεις.

m³ 19.735

4.ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ

1 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, δρομικών 
τοίχων. 

m 89,600

2 Διάζωμα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, μπατικών 
τοίχων. 

m 83,800

3 Επισκευή λιθοδομής θεμελίωσης m³ 31,080

4 Επισκευή μαρκίζας m 57,700

5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1 Σκυρόδεμα πλάκας κατηγορίας C20/25 πάχους 17εκ. m³ 7,257

2 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για την κατασκευή στεγανού 
βόθρου.

m³ 12,750



6.ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

1 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. m² 34,595

2 Ξυλότυπος πλάκας. m² 43,666

3 Δομικός χάλυβας οπλισμού S500C. Kgr 1450

7.ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ

1 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους 
οπτόπλινθους 8*12*19cm.

m² 103.537

8.ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1 Αρμολόγηση εξωτερικών λιθοδομών με τσιμεντοκονίαμα. m² 295,691

2 Επιχρίσματα τριφτά –τριβιδιαστά με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα. 

m² 235,828

9.ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ – ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ

1 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, από 
ξυλεία πελεκητή 8*15εκ.

m³ 8,337

2 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή5*7εκ. m³ 2,221

3 Σανίδωμα στέγης με τάβλες 10cm πλάτος και 1,8cm πάχος. m³ 3,838

4 Περιθώρια (σοφατεπιά)από ξύλινες τάβλες 1εκ. m 92,600

5 Κατασκευή ξύλινης ψευδοροφής (ταβάνι) από Σουηδική 
ξυλεία. 

m² 240,970

6 Περιθώρια (κορνίζες) από ξύλινες τάβλες. m 222,600

7 Επενδύσεις πρεκιών από ξύλινες Σουηδικές τάβλες m² 29,370

8 Τοποθέτηση καινούριων ξυλοδεμάτων (πρέκια) από 
εμποτισμένη Σουηδική ξυλεία 12*12εκ.

m³ 1,150

9 Κατασκευή πατώματος από Σουηδική ξυλεία διαμέτρου 10εκ. 
και πάχους 2,5εκ.

m³ 240,970

10 Δοκάρια πατώματος πάχους 10*18εκ. m³ 18,360

11 Τεγίδωση πατώματος πάχους 7*5εκ. m³ 1,222

12 Μόνωση πατώματος από πετροβάμβακα πάχους 5εκ. m³ 12,049



10.ΠΟΡΤΕΣ – ΠΑΡΑΘΥΡΑ

1 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσα. m² 37,560

2 Θύρες εξωτερικές m² 6,580

3 Παράθυρα ξύλινα με διπλά ηχομονωτικά τζάμια. m² 62,516

4 Υαλόθυρες από κρύσταλλο, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 
8,0mm.

m² 5,830

11.ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ 

1 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα. m² 936,265

2 Σιδήρου δομικό πλέγμα ST IV (S500s) τετραγωνικής οπής 10*10. Kgr 793,017

3 Επισκευές ρηγματώσεων σκυροδέματος με ενέσεις εποξειδικής 
ρητίνης.

m 14,750

4 Κατασκευή καμινάδων. m 20,400

5 Κτίσιμο λιθοδομών 60εκ. και 75εκ.  m² 5,088

6 Ποδιές παραθύρων από τετραγωνισμένη σχιστόπλακα 5εκ. m² 29,370

12.ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

1 Σκέπαση με σχιστόπλακα. m² 224,928

2 Υδρορροή με γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ανοιχτή. m 60,100

3 Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή ορθογωνική. m 52,160

4 Δοκάρια ξύλινα εμφανή 10*20εκ για μπαλκόνι από αφρικάνικη 
ξυλεία (IROKO).

m³ 0,540

5 Πάτωμα μπαλκονιού από αφρικάνικη ξυλεία (IROKO) πάχους 5εκ 
και πλάτους 10εκ.

m³ 0,589

6 Δοκάρια από Σουηδική ξυλεία για την στέγαση του μπαλκονιού 
πάχους 8*15εκ.

m³ 0,216

7 Τεγίδες μπαλκονιού από Σουηδική ξυλεία 5*7εκ. m³ 0,133

8 Μεμβράνη (πισσόχαρτο) για υδρομόνωση της στέγης πάχους 5χιλ. m² 224,928

13.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 30*30.

m² 178,110



2 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 20*20.

m² 32,888

3 Επιστρώσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 1, διαστάσεων 
20*20.

m² 137,738

4 Επιστρώσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια 20*20 κουζίνας. m² 6,240

5 Περιθώρια (σοφατεπιά)από κεραμικά πλακίδια. m 135,350

6 Επενδύσεις τζακιών με πλάκες σκαρπετσαριστές  ορθογονικής 
διατομής με πάχος 2εκ.

m² 21,000

14.ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

1 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς. m² 1172,093

2 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, 
εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών 
χρωμάτων.

m² 1172,093

3 Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς. m² 112,486

4 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, με βερνικόχρωμα νίτρου 
(λάκα).

m² 112,486

15.ΣΚΑΛΕΣ

1 Κατασκευή εσωτερικής σκάλας υπογείου από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C20/25.

m³ 1,800

2 Κατασκευή εσωτερικών ξύλινων σκαλών από αφρικάνικο ξύλο 
(IROKO) πάχους 3εκ. 

Σκαλοπάτι 40

3 Επιστρώσεις σκαλοπατιών (πάτημα + ριχτή) με μάρμαρο καβάλας 
πάχους 3εκ.εσωτερικής σκάλας υπογείου.

m² 21,864

4 Κιγκλιδώματα μεταλλικά από μασίφ σίδηρο εσωτερικής σκάλας 
υπογείου.

m² 5,340

5 Κιγκλιδώματα ξύλινα από Σουιδική ξυλεία (πεύκο) για εσωτερικές 
σκάλες.

m² 10,560

6 Κιγκλιδώματα ξύλινα από αφρικάνικη ξυλεία (IROKO) για 
μπαλκόνι.

m² 28,080

Οι μελετητές
ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΚΟΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



αα Περιγραφή Μονάδες Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδος 
(Ευρώ)

Ολική δαπάνη

1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων m² 188,310 15,00 2.824,65

2 Καθαρισμός αρμών εσωτερικά – εξωτερικά. m² 1122,946 5,00 5.614,73

3 Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου από βλάστηση. m² 1422,990 1,00 1.422,99

4 Καθαίρεση λιθοδομών. m³ 8,586 25,00 214,65

5 Αποξήλωση παλαιών ξυλοδεμάτων. m 79,860 3,00 239,58

2.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Εκσκαφή θεμελίων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη πλάτους 40εκ. 
και βάθους 60εκ.

m³ 43,181 5,00 215,90

2 Εκσκαφή βόθρου (3*3*3)σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες. m³ 27,000 10,00 270,00

3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων με μηχανικά μέρη. m³ 70,608 1,00 70,60

4 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με 
αυτοκίνητο.

m³ 287,356 0,35 100,57

3.ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ – ΓΑΡΜΙΛΟΔΕΜΑΤΑ 

1 Γαρμπιλοδέματα των 200kg τσιμέντο ανά m3 πάχους 15εκ για 
δαπεδοστρώσεις.

m³ 19,735 74,00 1.460,39

4.ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ

1 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, δρομικών 
τοίχων. 

m 89,600 14,00 1.254,40

2 Διάζωμα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, μπατικών 
τοίχων. 

m 83,800 17,00 1.424,60

3 Επισκευή λιθοδομής θεμελίωσης m³ 31,080 30,00 932,40

4 Επισκευή μαρκίζας m 57,700 22,00 1.269,40

5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1 Σκυρόδεμα πλάκας κατηγορίας C20/25 πάχους 17εκ. m³ 7,257 115,00 834,55

2 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για την κατασκευή στεγανού 
βόθρου.

m³ 12,750 115,00 1.466,25

6.ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ

1 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. m² 34,595 15,00 518,92

2 Ξυλότυπος πλάκας. m² 43,666 15,00 654,99



3 Δομικός χάλυβας οπλισμού S500C. Kgr 1450 0,67 971,50

7.ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ

1 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους 
8*12*19cm.

m² 103,537 55,00 5.694,53

8.ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1 Αρμολόγηση εξωτερικών λιθοδομών με τσιμεντοκονίαμα. m² 295,691 12,00 3.548,29

2 Επιχρίσματα τριφτά –τριβιδιαστά με τσιμεντοασβεστοκονίαμα. m² 235,828 11,00 2.594,10

9.ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ – ΤΟΙΧΟΙ – ΟΡΟΦΕΣ

1 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, από ξυλεία 
πελεκητή 8*15εκ.

m³ 8,337 600,00 5.002,20

2 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή 5*7εκ. m³ 2,221 380,00 843,98

3 Σανίδωμα στέγης με τάβλες 10cm πλάτος και 1,8cm πάχος. m³ 3,838 350,00 1.343,30

4 Περιθώρια (σοφατεπιά)από ξύλινες τάβλες 1εκ. m 92,600 8,00 740,80

5 Κατασκευή ξύλινης ψευδοροφής (ταβάνι) από Σουηδική ξυλεία. m² 240,970 47,00 11.325,59

6 Περιθώρια (κορνίζες) από ξύλινες τάβλες. m 222,600 6,50 1.446,90

7 Επενδύσεις πρεκιών από ξύλινες Σουηδικές τάβλες m² 29,370 13,00 381,81

8 Τοποθέτηση καινούριων ξυλοδεμάτων (πρέκια) από εμποτισμένη 
Σουηδική ξυλεία 12*12εκ.

m³ 1,150 480,00 552,00

9 Κατασκευή πατώματος από Σουηδική ξυλεία διαμέτρου 10εκ. και 
πάχους 2,5εκ.

m³ 240,970 63,00 15.181,11

10 Δοκάρια πατώματος πάχους 10*18εκ. m³ 18,360 750,00 13.770,00

11 Τεγίδωση πατώματος πάχους 7*5εκ. m³ 1,222 350,00 427,70

12 Μόνωση πατώματος από ²πετροβάμβακα πάχους 5εκ. m³ 12,049 280,00 3.373,72

10.ΠΟΡΤΕΣ – ΠΑΡΑΘΥΡΑ

1 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσα. m² 37,560 180,00 6.760,80

2 Θύρες εξωτερικές m² 6,580 187,00 1.230,46

3 Παράθυρα ξύλινα με διπλά ηχομονωτικά τζάμια. m² 62,516 190,00 11.878,04

4 Υαλόθυρες από κρύσταλλο ,δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 
8,0mm.

m² 5,830 175,00 1.020,25



11.ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ 

1 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα. m² 936,265 18,00 16.852,77

2 Σιδήρου δομικό πλέγμα ST IV (S500s) τετραγωνικής οπής 10*10. Kgr 793,017 1,00 793,01

3 Επισκευές ρηγματώσεων σκυροδέματος με ενέσεις εποξειδικής 
ρητίνης.

m 14,750 27,00 398,25

4 Κατασκευή καμινάδων. m 20,400 63,00 1.285,20

5 Κτίσιμο λιθοδομών 60εκ. και 75εκ.  m² 5,088 44,00 223,87

6 Ποδιές παραθύρων από τετραγωνισμένη σχιστόπλακα 5εκ. m² 29,370 20,00 587,40

12.ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

1 Σκέπαση με σχιστόπλακα. m² 224,928 37,00 8.322,33

2 Υδρορροή με γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ανοιχτή. m 60,100 20,50 1.232,05

3 Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή ορθογωνική. m 52,160 12,50 652,00

4 Δοκάρια ξύλινα εμφανή 10*20εκ για μπαλκόνι από αφρικάνικη 
ξυλεία (IROKO).

m³ 0,540 1850,00 999,00

5 Πάτωμα μπαλκονιού από αφρικάνικη ξυλεία (IROKO) πάχους 5εκ 
και πλάτους 10εκ.

m³ 0,589 2100,00 1.236,90

6 Δοκάρια από Σουηδική ξυλεία για την στέγαση του μπαλκονιού 
πάχους 8*15εκ.

m³ 0,216 500,00 108,00

7 Τεγίδες μπαλκονιού από Σουηδική ξυλεία 5*7εκ. m³ 0,133 380,00 50,54

8 Μεμβράνη (πισσόχαρτο) για υδρομόνωση της στέγης πάχους 5χιλ. m² 224,928 1,45 326,14

13.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 30*30.

m² 178,110 30,00 5.343,30

2 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 20*20.

m² 32,888 25,00 822,20

3 Επιστρώσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 1, διαστάσεων 
20*20.

m² 137,738 26,00 3.581,18

4 Επιστρώσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια 20*20 κουζίνας. m² 6,240 19,00 118,56

5 Περιθώρια (σοφατεπιά)από κεραμικά πλακίδια. m 135,350 10,00 1.353,50

6 Επενδύσεις τζακιών με πλάκες σκαρπετσαριστές  ορθογονικής 
διατομής με πάχος 2εκ.

m² 21,000 40,00 840,00



14.ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

1 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 
χρωματισμούς.

m² 1172,093 1,50 1.758,14

2 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, 
εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών 
χρωμάτων.

m² 1172,093 8,50 9.962,79

3 Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς. m² 112,486 2,00 224,97

4 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, με βερνικόχρωμα νίτρου 
(λάκα).

m² 112,486 13,00 1.462,31

15.ΣΚΑΛΕΣ

1 Κατασκευή εσωτερικής σκάλας υπογείου από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C20/25.

m³ 1,800 115,00 207,00

2 Κατασκευή εσωτερικών ξύλινων σκαλών από αφρικάνικο ξύλο 
(IROKO) πάχους 3εκ. 

Σκαλοπάτι 40 50,00 2.000,00

3 Επιστρώσεις σκαλοπατιών (πάτημα + ριχτή) με μάρμαρο καβάλας 
πάχους 3εκ.εσωτερικής σκάλας υπογείου.

m² 21,864 35,00 765,24

4 Κιγκλιδώματα μεταλλικά από μασίφ σίδηρο εσωτερικής σκάλας 
υπογείου.

m² 5,340 73,00 389,82

5 Κιγκλιδώματα ξύλινα από Σουηδική ξυλεία (πεύκο) για εσωτερικές 
σκάλες.

m² 10,560 130,00 1.369,68

6 Κιγκλιδώματα ξύλινα από αφρικάνικη ξυλεία (IROKO) για 
μπαλκόνι.

m² 28,080 170,00 4.773,60

Άθροισμα
Απρόβλεπτα    15%
ΦΠΑ                 19%
Γενικό σύνολο                                         
Σύνολο σε ακέραια Ευρώ

176.916,50
26.537,47
38.656,25

242.110,23
242.000,00

Οι μελετητές

ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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