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(19ος -20ός αιώνας)

Ο πρώτος οικιστικός πυρήνας των Ιωαννίνων είχε αναπτυχθεί σε μια 
γλώσσα στεριάς, που εισχωρεί στη λίμνη από τα δυτικά, απολήγοντας σε 
δύο βραχώδη ασβεστολιθικά υψώματα. Στα βυζαντινά χρόνια, η εκ φύσε- 
ως οχυρή χερσόνησος ήταν τειχισμένη περιμετρικά, ενώ, παράλληλα, το 
τμήμα των χερσαίων τειχών το περιέβαλλε τάφρος, που μετέτρεπε τη χερ
σόνησο σε νησί, καθιστώντας την ακόμη περισσότερο δυσπρόσβλητη.1 
Στα χρόνια της ύστερης τουρκοκρατίας, στη βάση των βυζαντινών τειχών 
ο Αλή πασάς οικοδόμησε νέα τείχη, περιβάλλοντάς τα επίσης με τάφρο.

Εκτός από τη βασική αυτή οχύρωση, την άμυνα της πόλης εξασφάλιζε 
ένα επιπλέον οχυρωματικό έργο, κατασκευασμένο στα περίχωρα: επρό- 
κειτο για μία περιμετρική τάφρο γνωστή ως ντάπια,2 που περίζωνε την 
πόλη, απομονώνοντάς την από τη γειτονική ύπαιθρο, και η οποία περιέ- 
κλειε εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις, καθώς και τον επιμήκη λόφο του 
Αγίου Γεωργίου, στα δυτικά των Ιωαννίνων. Εντός της ντάπιας, βρίσκο
νταν οι καλλιεργημένες εκτάσεις, λαχανόκηποι, κοινώς μποστάνια, και 
αμπέλια, που παρείχαν στην πόλη στοιχειώδη αυτάρκεια σε περίπτωση 
αποκλεισμού.3 Η ντάπια, που θα μας απασχολήσει εδώ, αφενός προστά
τευε την πόλη στρατιωτικά, αφετέρου αναδείχθηκε σε σύμβολο της ίδιας 
τής ανεξαρτησίας της πόλης και της αστικής ζωής.

1. Κώστας Τσουρής, «Η βυζαντινή οχύρωση των Ιωαννίνων», Η π ειρ ω τ ικ ά  Χ ρ ο ν ικ ά  
25 (1983) 133-157.

2. «χά π ια , η, προμαχώνας- τουρκ. tabya» (Ν. Π. Ανδριώτης, Ε τ υ μ ο λ ο γ ικ ό  λ ε ξ ικ ό  της  
κ ο ινή ς  ν εο ελλη ν ικ ή ς , Θεσσαλονίκη21967, σ. 361).

3. Πέραν αυτού, ορισμένοι Γιαννιώτες διατηρούσαν στις παρυφές της πόλης κοπάδια 
με πρόβατα. Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι όλα σχεδόν τα τρόφιμα εισάγονταν από την εν- 
δοχώρα, μία από τις κύριες πηγές επισιτισμού των κατοίκων των Ιωαννίνων με ζωικές 
πρωτεΐνες ήταν η λίμνη, που παρείχε άφθονα τα ψάρια και τα υδρόβια πτηνά της.
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Η τάφρος τον Βοημοννόον

Στην Αλεξιάδα  της Αννας Κομνηνής, αναφέρεται ότι ο Νορμανδός ει
σβολέας Βοημούνδος διάνοιξε τάφρο γύρω από την πόλη των Ιωαννίνων, 
το έτος 1082.4 Η εν λόγω οχύρωση θα συνδεθεί, τον 19ο αιώνα, με την πε
ριμετρική ντάπια που περίζωνε την πόλη, έτσι ώστε, ώς και τον 20ό αιώ
να, να έχει διαμορφωθεί συγκεκριμένη ιστορικογεωγραφική αντίληψη για 
την τοπογραφία της περιοχής. Το αποτέλεσμα ήταν, η φερόμενη ως τά
φρος του Βοημούνδου να αναχθεί σε σύμβολο πολιτισμικής διαφοροποί
ησης μεταξύ των κατοίκων της πόλης και του αγροτικού περίγυρου.

Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, πρώτος ο Αραβαντινός (1809- 
1870) ταύτισε, σε γραπτό κείμενό του, την ντάπια, που στα χρόνια του πε
ρίζωνε την πόλη και τις κοντινές αγροτικές εκτάσεις, με την τάφρο που εί
χε διανθίζει ο Βοημούνδος. Στο ίδιο κείμενο, ο Αραβαντινός μάς δίνει γε
νικά στοιχεία για τον τοπογραφικό προσδιορισμό της: «Σώζεται εισέτι 
ικανή και βαθεία η τάφρος του Βαϊμούνδου, καλουμένη, χαντάκι του Βε- 
νετζάνου, προς διαστολήν εκείνου, όπερ εσωτερικώτερον ειργάσθη ο Αλή 
Πασσάς, ότε έπεσεν εις την Σουλτανικήν οργήν· άρχεται δε η ρηθείσα τά
φρος από του αγίου Νικολάου των Κοπάνων, διέρχεται εκ της θέσεως κα- 
λουμένης Προσκύνησις, και διά των νοτίων προπόδων του βουνού του 
Προφήτου Ηλιού διατεινομένη, αποπερατούται εις το ανατολικόν μέρος 
της λίμνης, μεταξύ Μπουνίλας και Καλούτσεσμης».5 Μία εικοσαετία αρ
γότερα, ο λόγιος γιατρός Ιωάννης Λαμπρίδης επαναλαμβάνει, παραφρά
ζοντας, τις θέσεις του Αραβαντινού.6 Από τους δύο αυτούς ιστορικούς

4. «καταλαμβάνει διά της Βαγενητίας τά Ιωάννινα, καί τάφρον κατά τούς έξωθεν δια- 
κειμένους αμπελώνας ποιήσας πρότερον, άμα δε και το οπλιτικόν άπαν εν επικαίροις τό- 
ποις καταθέμενος αυτός εντός τας σκηνάς επήξατο» (Αννα Κομνηνή. Α λ έ ξ ιό ς , βιβλ. Ε ' , 
κεφ. 4, εκδ. Leib, Παρίσι 1943, τ. Β ' , σ. 17).

5. Π. Αραβαντινός. Χ ρ ο ν ο γ ρ α φ ία  της Η π είρ ου , τ. Β ' , σ. 215, σημ. 1. Για το τοπωνύμιο 
Προσκύνηση και τις πιθανές ετυμολογήσεις του. βλ. Π. Αραβαντινός, ό .π ., σ. 219-220· X. 
Χριστοβασίλης. Δ ιη γή μ α τα  της στάνης, Αθήναι 1923. σ. 92-93· Δημ. Στ. Σαλαμάγκας. Π ε
ρ ίπ α τ ο ι στα  Γ ιά ν ν ιν α , ισ τ ο ρ ικ ο -λ α ο γρ α φ ικ ά  σημειώ ματα, Ιωάννινα 21965, σ. 53· Κώστας 
I. Φωτόπουλος. Τα Γ ιά ν ν ιν α , ο ι  μ α χα λά δες , τα σοκ ά κ ια  κα ι τα το π ω νύ μ ιά  τους  μ ε  τις  
ισ το ρ ικ ές  κ α ι λ α ο γ ρ α φ ικ έ ς  π α ρ α δ ό σ ε ις  κα ι α νέκδοτα . Αθήνα 1986. σ. 80-81.

6. «Η τάφρος, ην ανώρυξεν ούτος [ο Βαϊμούνδος], σώζεται και νυν, χανδάκι του Βε- 
νετσιάνου λεγομένη. Αρχεται δε από της παραλιμνίου περιοχής της εκκλησίας του αγίου 
Νικολάου εις Κοπάνους, διέρχεται τον λόφον “Προσκύνησιν” και τους νοτίους πρόπο-
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(κυρίως από τον Αραβαντινό) αντλούν τις πληροφορίες τους οι μεταγε
νέστεροι μελετητές και η ντόπια που περιβάλλει την πόλη προσγράφεται 
πλέον στον Βοημούνδο.7 Το ερώτημα που δικαιολογημένα τίθεται και στο 
οποίο θα προσπαθήσω να απαντήσω είναι εάν η φερόμενη ως «τάφρος 
του Βοημούνδου» είναι όντως έργο δικό του.

Η τάφρος τον Αλή πασά (κοινώς ντάπια)

Στο απόσπασμα του Αραβαντινού που παραθέσαμε, αναφέρεται η 
ύπαρξη και δεύτερης τάφρου, η οποία αποδίδεται στον Αλή πασά. Πράγ
ματι, γραπτές μαρτυρίες σε περιηγητικά κείμενα κάνουν λόγο για την κα
τασκευή τάφρου από τον Αλή πασά γύρω από την πόλη των Ιωαννίνων 
στα τέλη του 18ου αιώνα. Υπολείμματα αυτής της τάφρου αντίκρισε γύ
ρω από τα Γιάννινα ο William Martin Leake, τον Ιούλιο του 1809. Η τά
φρος ξεκινούσε από τον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων και κατέληγε στον δρό
μο προς την Άρτα, περικλείοντας τον λόφο του Αγίου Γεωργίου. Η διά
νοιξή της, σύμφωνα πάντα με τον Leake, πραγματοποιήθηκε στα χρόνια 
1798-1799 και το μήκος της ανερχόταν σε 5 μίλια.8 Για τη συγκεκριμένη 
τάφρο, κατατοπιστικές πληροφορίες δίνει και ο Γάλλος πρόξενος στα

δας του Αγίου Γεωργίου και αποτερματίζεται μεταξύ Μπουνίλας και Κανλί Τσιεσμέ». 
Και πιο κάτω: «κατεσκεύασε [ο Αλή πασάς] και τάφρον μετά προχώματος ενδότεραν τής 
του Βαϊμούνδου» (I. Λαμπρίδης, Η π ειρ ω τ ικ ά  Μ ελετή μ α τα , τ εύ χ ο ς  π ρ ώ τ ο ν , Π ερ ιγρ α φ ή  
τ η ς π ό λ εω ς  Ιω α νν ίνω ν , εν Αθήναις 1887, σ. 24-25).

7. Βλ. ενδεικτικά Ο δ ο ιπ ο ρ ικ ά  Η π ε ίρ ο υ  κ α ι Θ εσ σ α λ ία ς  υ π ό  το υ  π α ρ ά  τω  Υ π ο υ ρ γ ε ίω  
τω ν Σ τρ α τ ιω τ ικ ώ ν  Ε π ιτ ελ ικ ο ύ  Γ ρ α φ είο υ , εν Αθήναις 1880, σ. 53, όπου η αναφορά στον 
«μέγαν χάνδακα του Βοϊμούνδου ή Βενετσάνου» προηγείται αυτής του Λαμπρίδη· Νικό
λαος Θ. Σχινάς, Ο δ ο ιπ ο ρ ικ ό ν  Η π είρ ο υ , Ο δ ο ιπ ο ρ ικ ό ν  μ εσ η μ β ρ ινή ς  Η π ε ίρ ο υ , τεύχος πρώ
τον, εν Αθήναις 1897, σ. 39,49,59· Τρύφων Ευαγγελίδης, Ν έα  Ε λ λ ά ς  ήτοι ισ το ρ ικ ή , γεω 
γρα φ ική , το π ο γρ α φ ικ ή  κ α ι α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ή  π ε ρ ιγ ρ α φ ή  τω ν  ν έω ν  Ε λ λ η ν ικ ώ ν  χ ω ρ ώ ν: Η π ε ί
ρου , Θ εσσα λία ς, Μ α κ εδ ο ν ία ς , νή σ ω ν κα ι ο δ η γό ς  σαφ ής κ α ι α κ ρ ιβ ή ς τω ν  τ α ξ ιδ ιω τ ώ ν  κ α ι 
τω ν  περιηγητών κ α τά  το Γ ερ μ α ν ικ ό ν  τ ο υ  Κ α ρ ό λ ο υ  Μ π α ίδ εκ ερ  το υ  G uide Joanne -  

Isam bert, εν Αθήναις 1913, σ. 203· Μ εγά λη  Ε λλη ν ικ ή  Ε γ κ υ κ λ ο π α ίδ ε ια , τ. 13ος, 1930, σ. 
382· Σωτήρης Ζούμπος, «Περί Βοημούνδουκαι Ιωαννίνων», Η π ειρ ω τικ ή  Ε σ τ ία  Β ' (1953) 
573- Βασίλειος Πυρσινέλλας, «Η ίδρυσις των Ιωαννίνων και η ονομασία αυτών (ιστορική 
μελέτη)», Η π ειρ ω τικ ή  Ε σ τία  Η ' (1959) 456· Κ . Φωτόπουλος, ό. π., σ. 24-25.

8. William Martin Leake, T ravels in n orth ern  G reece, τ. Δ ' , Λονδίνο 1835,154. Βλ. επί
σης I. Λαμπρίδης, Π ερ ιγρ α φ ή  της π ό λ ε ω ς  Ιω α ν ν ίν ω ν , ό .π ., σ. 25, ο οποίος αντλεί πληρο
φορίες από τον Leake.



258 Στέφανος Τσιόδουλος

Γιάννινα F.C.H.L. Pouqueville,9 ο οποίος αμφισβητεί την αμυντική λει
τουργικότητα της, θεωρώντας την ξεπερασμένη οχυρωματική πρακτι
κή.10 Τα αμυντικά έργα στον γεωγραφικό χώρο της Ηπείρου συνεχίστη
καν σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Αλή πασά, καθότι ο τελευ
ταίος εκδήλωνε πάντα τάσεις αυτονομίας. Στα τέλη της δεύτερης δεκαε
τίας του 19ου αιώνα, οι ήδη βεβαρημένες σχέσεις του Αλή πασά με την 
Υψηλή Πύλη έμελλε να οξυνθούν τόσο, ώστε η σύρραξη μεταξύ των δυνά
μεων των δύο πλευρών να φαίνεται πλέον αναπόφευκτη. Στο πλαίσιο των 
αμυντικών προπαρασκευών για την προστασία της πόλης των Ιωαννίνων 
σε μία ενδεχόμενη πολιορκία, ο Αλή πασάς περιέζωσε την πόλη με τάφρο

9. F.C.H.L. Pouqueville. V o ya g e  dans la  G rece, τ. A ' , Παρίσι 1820, σ. 126-127· V oyage  
d e la  G rece , τ. A ' , Παρίσι 1826. σ. 161.

10. «Το τείχος, πλαισιωμένο άλλοτε από μια τάφρο κι ένα πρόχωμα, που περιέβαλε 
τους λόφους, κλείνει, εκτός από τα σπίτια, τα χωράφια, τ ’ αμπέλια, τα λατομεία και πα
ρουσιάζει ένα αμυντικό σύστημα τόσο γελοίο όσο και κακά υπολογισμένο. Κατά τα άλλα, 
το μνημείο αυτό του τρόμου, που ενέπνευσαν στον Αλή πασά τριακόσιοι Γάλλοι, εγκατε
στημένοι το 1798 στην Πρέβεζα, είναι σχεδόν εντελώς κατεστραμμένο· και δεν εμποδίζει 
ούτε και τους λαθρέμπορους ακόμα να το περνούν, για ν ’ αποφύγουν να πληρώσουν τα 
τελωνειακό τέλη και τους δασμούς, που επιβάλλουν οι διορισμένοι δημόσιοι εισπράκτο- 
ρες για τα τρόφιμα, τους ανθρώπους και τα εμπορεύματα» (F.-C.-H.-L. Pouqueville. Τ α ξί
δ ι  σ τη ν  Ε λλά δ α , Τα Η π ειρ ω τικ ά , Προλεγόμενα -  μετάφραση Κώστας Π. Βλάχος, τόμος I, 
Ιωάννινα 1994. σ. 103). Σε οχυρωματικά έργα γύρω από την πόλη εργάστηκε το 1807 ο συ
νταγματάρχης Guillaume de Vaudoncourt (Alphonse de Beauchamp, V ie d' A li  Pacha, v isir  
d e  Janina, su m o m m e  Aslan, ou L e  L ion, Παρίσι 1822, σ. 161-162· Σπ. Π. Αραβαντινός, 
Ισ το ρ ία  Α λ ή  π α σ ά  τ ο ν  Τ επ ελενλή , σ υ γγρ α φ ε ίσ α  ε π ί  τη β ά σ ει α νεκ δ ό το υ  έρ γο υ  τ ο ν  Π ανα- 
γ ιώ τ ο ν  Α ρ α β α ν τ ιν ο ύ , εν Αθήναις 1895, σ. 207· Gabriel Remerand, A li  de Tebelen, Pacha de 
Janina (1744-1822), a v e c  12planches e t  1 carte. Παρίσι 1928, σ. 115-116). Ο Αχμέτ Μουφίτ, 
ωστόσο, συγκεκριμενοποιεί τις εργασίες του Vaudoncourt, γράφοντας ότι ο τελευταίος 
επέβλεπε τη διάνοιξη του χαντακιού γύρω από την πόλη των Ιωαννίνων (Αχμέτ Μουφίτ, 
Α λ ή  π α σ ά ς  ο  Τ επ ελ εν λ ή ς  (1744-1822). Ιωάννινα 1980, σ. 91. Πβ. Α. Πετρονώτης, «Αρχιτέ
κτονες και μηχανικοί στην υπηρεσία του Αλή πασά», στο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φη
γός, τ ιμ η τ ικ ό ς  τό μ ο ς  γ ια  τ ο ν  καθηγητή Σω τήρη  Δάκαρη. Ιωάννινα 1994, σ. 377). Σύμφω
να, επίσης, με σημείωμα σε μοναστηριακό κώδικα, ο Αλή πασάς κατασκεύασε, στις αρχές 
του 19ου αιώνα, μεγάλα χαντάκια στην Πρέβεζα και τα Γιάννινα: «Εν έτει 1806 επήρε ο 
Αληπασάς την Τσαμουριάν και την Πρέβεζαν και το Κακοσούλι και εσύναξε τους ραγιά
δες με σικλέτι πολύ χιλιάδες 14 και έκαμε χαντάκια μεγάλα εις την Π ρέβεζαν και εις τα Ιω
άννινα [...)» (Δ. Λουκόπουλος. «Από ένα κώδικα διαλυμένου μοναστηριού του Όλυ
μπου», Η μ ε ρ ο λ ό γ ιο ν  της Μ εγά λη ς  Ε λ λ ά δ ο ς  1936,128).
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(ντάπια),11 για την κατασκευή της οποίας εργάστηκαν, την άνοιξη του 
1820, περί τους 15.000 εργάτες.12

Εκτός από την ντάπια που περίζωνε την πόλη, την εποχή της διακυ
βέρνησης του Αλή πασά είχαν γίνει και άλλα οχυρωματικά έργα, μικρότε
ρης βέβαια κλίμακας, τα οποία πάντως έφεραν την ίδια ονομασία, ώστε οι 
λέξεις ντάπια και ντάπιες να διατηρηθούν ως τοπωνύμια σε αρκετά ση
μεία της πόλης και των περιχώρων της, για πολλά χρόνια μετά την πτώση 
του Αλή.13

11. Για τις οχυρώσεις αυτές του Αλή πασά και την περιχαράκωση της πόλης με χαντά
κι και προχώματα, βλ. Α. Κουτσαλέξης, Δ ι α φ έ ρ ο ν τ α  κ α ι  π ε ρ ί ε ρ γ α  τ ι ν ά  ι σ τ ο ρ ή μ α τ α , Αθή
να 1956, σ. 232· Emile Legrand, C o m p l a i n t e  d ’ A l i d e  T e b e l e n ,  p a c h a  d e  J a n in a ,  Παρίσι 1886, 
σ. 17· Σ. Αραβαντινός, ό .π . ,  σ. 294· I. Λαμπρίδης, Η π ε ι ρ ω τ ι κ ά  Μ ε λ ε τ ή μ α τ α ,  τ ε ύ χ ο ς  δ ε ύ τ ε 
ρ ο ν ,  Ο  Τ ε π ε λ ε ν λ ή ς  Α λ ή  π α σ ά ς ,  εν Αθήναις 1887, σ. 72· Β. Πυρσινέλλας, ό . π . ,  σ. 456· Ακα
δημία Αθηνών, Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας -12, Η  Ή π ε ι ρ ο ς ,  ο  Α λ ή  π α σ ά ς  κ α ι  η  Ε λ 
λ η ν ι κ ή  Ε π α ν ά σ τ α σ η ,  π ρ ο ξ ε ν ι κ έ ς  ε κ θ έ σ ε ι ς  τ ο υ  W i l l i a m  M e y e r  α π ό  τ η ν  Π ρ έ β ε ζ α ,  τ. A ' , 
1819-1821, επιμέλεια Ε. Πρεβελάκης, Κ . Καλλιατάκη Μερτικοπούλου, Αθήνα 1996, σ.
111.

12. Η  Ή π ε ι ρ ο ς ,  ο  Α λ ή  π α σ ά ς  κ α ι  η  Ε λ λ η ν ι κ ή  Ε π α ν ά σ τ α σ η , . . . ,  ό . π ,  σ. 111. Τελικά, τον 
Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, ο Αλή πασάς κηρύχθηκε φ ι ρ μ α ν λ ή ς  (αποστάτης) από τον σουλ
τάνο και τα σουλτανικά στρατεύματα κινήθηκαν προς την Ήπειρο για να τον εξοντώσουν. 
Όταν, στα τέλη Αυγούστου, έφτασαν στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και άρχισαν την 
πολιορκία της πόλης, ο Αλή πασάς τοποθέτησε στην πρώτη αυτή γραμμή άμυνας ισχυρές 
στρατιωτικές δυνάμεις (Φ. Σαγκούνης, «Ιστορία του βεζύρ Αλή πασά Τεπελενλή ηγεμόνος 
της Ηπείρου συντεθείσα παρά του λογιωτάτου Κωνσταντίνου Διαμάντου Τζουκαλά Ιω- 
αννίτου 1823», Η π ε ι ρ ω τ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά  9 (1934) 21). Ο κλοιός των πολιορκητών όμως 
έσφιγγε όλο και περισσότερο γύρω από την πόλη. Επακολούθησαν μάχες στην ντάπια, 
από τις πρώτες της αρχόμενης πολιορκίας, αλλά τα στρατεύματα του Αλή πασά εγκατέ- 
λειψαν γρήγορα τις θέσεις τους (Φ. Σαγκούνης, ό .π . ,  σ. 23). Αυτές ήταν και οι μόνες αμυ
ντικές υπηρεσίες που πρόσφερε η ντάπια κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Θα χρειαζόταν 
να περάσουν εκατό περίπου χρόνια πριν η ντάπια συμβάλει εκ νέου στην αμυντική οχύ
ρωση της πόλης. Πράγματι, η τάφρος αποτέλεσε αμυντική γραμμή κατά τις πολεμικές 
επιχειρήσεις των ετών 1912-1913 μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών στρατευμά
των. Συγκεκριμένα, ο τουρκικός στρατός «ετοποθέτησεν 6 [μυδραλιοβόλα] εις τα πέριξ 
των Ιωαννίνων μεταξύ Ζευγάρια Περιβλέπτου Κιάφας και Προσκύνησις επί της τάφρου 
Αλή Πασσά» ( Τ ο  α ρ χ ε ίο  Ι ω ά ν ν ο υ Λ ά π π α  κ α ι  Α ν τ ι γ ό ν η ς  Τ ζ α β έ λ λ α  ( 1 9 1 2 - 1 9 1 3 )  κ α ι  η  α π ε 
λ ε υ θ έ ρ ω σ η  τ ω ν  Ι ω α ν ν ί ν ω ν .  Ιωάννινα 1975, σ. 62).

13. Ώς τα τέλη του 19ου αιώνα, σώζονταν δύο ν τ ά π ι ε ς  τ ο υ  Α λ ή  π α σ ά :  η μία στα Ψα
ράδικα της Σιαράβας και η άλλη προς τον Μόλο. Αυτή ήταν κυκλική, διαμέτρου 15-20 μέ
τρων, επιχωματωμένη, με περιτείχισμα για τη συγκράτηση των χωμάτων και με εγκατα
λειμμένα επάνω της τέσσερα παλιά κανόνια (Δ. Σαλαμάγκας, «Η ενθύμηση του 1584»
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Τάφρος τον Βοημοννδον και ντάπια τον Αλή πασά

Παρά το γεγονός ότι ο Αραβαντινός και οι μεταγενέστεροι μελετητές 
αναφέρουν δύο τάφρους, από τις οποίες η εσωτερικότερη ήταν το οχυρω
ματικό έργο του Αλή πασά, οι τοπογραφικές απεικονίσεις του 19ου και 
του 20ού αιώνα μάλλον τους διαψεύδουν. Σε χαρτογραφικές αποτυπώ
σεις της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων από τον Barbie du Bocage, 
χρονολογημένες τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα (η μία από αυ
τές χρονολογείται το 1804), είναι σχεδιασμένη μία μόνον τάφρος14 (πίν. 1, 
2). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με όσα θα αναπτύξω στη συνέχεια, μας

Η π ειρ ω τικ ή  Ε σ τ ία  3 (1954) 453). Ειδήσεις για οχυρωματικά έργα του Αλή πασά, ο οποίος 
γύρω από το κάστρο «ευκιασε ντάπηες χορταρένιες από χόμα γήρο ης τρης μεργιές» μας 
παραδίδει ενθύμηση του 1815, γραμμένη από τον ηγούμενο Ανανία του μοναστηριού του 
Αγίου Παντελεήμονα του νησιού (Αθηναγόρας μητροπολίτης Παραμυθίας και Πάργης, 
«Νέος Κουβαράς, ήτοι χρονικά σημειώματα αναφερόμενα εις την πόλιν ιδία των Ιωαννί
νων, εις μονάς αυτής και τας επαρχίας αυτής», Η π ειρ ω τικ ά  Χ ρ ο ν ικ ά  4 (1929) 36). Σύμ
φωνα με τον Σαλαμάγκα. οι χορταρένιες ντάπιες της ενθύμησης είναι ίσως αυτές που σώ
ζονταν στον Μόλο και στα Ψαράδικα της Σιαράβας ώς τα τέλη του 19ου αιώνα (Δ. Σαλα- 
μάγκας, «Η ενθύμηση του 1584», ό .π ., σ. 453). Ν τά μ π ιες  τ' Α λ ή  Π ασιά  ονομάζονταν επίσης 
τα λείψανα ανασχετικής τάφρου στο τέρμα της σημερινής οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
στην περιοχή του εικονίσματος - προσκυνηταρίου των Αγίων Αποστόλων και του ναού 
του Αγίου Σεραφείμ (Κ. Φωτόπουλος, ό .π ., α. 46,68).

14. F.C.H.L. Pouqueville. V o ya g e  en M o ree , a C onstan tin ople, en A lbanie, e t  dans 
plusieurs au tres p a r tie s  d e l '  E m p ire  O thom an, p en d a n t les  anees 1 798 ,1799 , 1800 e t  1801. 
C om pren an t la descrip tion  de c e sp a ys , leu rsprodu ction s, les m oeurs, les  usages, les m aladies  
e t  le  co m m erce  de leurs h a b ita n s: a v e c  des rapproch em en s en tre  1 ’ e ta t actuel de la Grece, e t  
ce qu 'e lie  fu t dans Γ  antiqu ite, τ. ΓΠαρίσι 1805, όπου ο χάρτης φέρει την ένδειξη: « Plan 
de la Plaine de Ianina en Albanie, dressd sur differents Memoires, par J. D. Barbie du Bocage, 
Geographe des Relations Exterieureas. An XII (1804)» · F.C.H.L. Pouqueville, V oyage dans 
la Grece, τ. E'. Παρίσι 1821· F.C.H.L. Pouqueville, Travels in Southern Epirus, A cam ania, 
A eto lia , A ttica , and P eloponesus, o r  the M orea, etc. e tc. in the yea rs  1814-1816, Λονδίνο 
1822· Γιάννης Γεωργ. Κανετάκης, Τ ο κάστρο: σ υμ βολή  σ τη νπ ο λεο δ ο μ ικ ή  ισ το ρ ία  τω ν Ιω 
α νν ίν ω ν . Αθήνα 1994, σ. 222-223. Για το γεωγραφικό και χαρτογραφικό έργο του Barbie 
du Bocage που αφορά την πόλη των Ιωαννίνων και τα περίχωρά της, βλ. Γιώργος Τόλιας, 
«Στη Σκιά των Περιηγητών, το ελληνικό γεωγραφικό και χαρτογραφικό έργο του Jean- 
Denis Barbie du Bocage (πρώτη βιβλιογραφική καταγραφή)», Τ ετράδια  Ε ρ γα σ ία ς  17 
(1993) 376-378. Βλ. επίσης αποτύπωση της τάφρου στον χάρτη: «3. Ιωάννινα. Μέτσοβον. 
Γρεβενά, Κοζιάνη, Σέρβια» υ π ό  Μ . Χ ρ υ σ ο χ ό ο υ , λιθ . Γ. Κ ό λμ α ν , ενΑ θ ή να ις(τέλτ \ 19ου αι.) 
(πίν. 3) και στον χάρτη «Τοπογραφικόν Σχεδιάγραμμα Ιωαννίνων και πέριξ», κλίμακα:
1:20000 (αρχές 20ού αι.) (πίν. 4).
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οδηγεί στην υπόθεση ότι όλα τα οχυρωματικά έργα, στις διαφορετικές 
χρονικές φάσεις τους, θα πρέπει να έγιναν επάνω στην ίδια τάφρο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ο Αλή πασάς οχύρωσε την πόλη με πε
ριμετρική τάφρο τουλάχιστον δύο φορές. Δεν γνωρίζουμε, ωστόσο, εάν 
ανοίχτηκαν δύο διαφορετικά χαντάκια. Ο Αθανάσιος Ψαλίδας, λόγιος 
σύγχρονος των γεγονότων, κάνει αναφορές στο χαντάκι του Αλή πασά, 
αλλά δεν μας διαφωτίζει επαρκώς επί του θέματος. Σε κείμενό του, του 
1821, γράφει για χαντάκι με τάμπιες, που ξεκινούσε βορειότερα του λεγο
μένου Μπαχτσέ15 και το οποίο κατέληγε στα νότια της πόλης, περικλείο
ντας τη συνοικία Γύφτικα.16 Δυστυχώς, δεν μας παρέχει στοιχεία ώστε να 
μπορούμε να προσδιορίσουμε τον χρόνο διάνοιξης του χαντακιού. Σε άλ
λο κείμενό του, γραμμένο επίσης κατά τη διετία 1821-1822, περιγράφο- 
ντας τα αμυντικά έργα του Αλή πασά, ο Ψαλίδας αναφέρει, μεταξύ άλ
λων, ότι ο πασάς περιέζωσε τα προάστια των Ιωαννίνων με χαντάκι.17 
Αλλά και πάλι δεν μας παρέχει στοιχεία για μια πιθανή χρονολόγηση. Η 
υπόθεσή μου ενισχύεται από σημεία του κειμένου του, λίγο πιο κάτω. Κα
θώς περιγράφονται οι αμυντικές προπαρασκευές πριν από την πολιορ
κία, αναφέρονται εργασίες «εις το χαντάκι του προαστείου». Για την 
αποπεράτωση του έργου αυτού, ο Αλή πασάς επιστράτευσε ανθρώπινο 
δυναμικό από τα χωριά της επικράτειάς του, δίνοντας προσταγή «και άλ
λοι χωριάτες να έλθουν να δουλεύουν εις το χαντάκι του προαστείου και 
εις τις μπαταρίες του βοηθώντας τους μαστόρους εις το χτίσιμον του τοί
χου του χαντακιού. Το χαντάκι λοιπόν εγίνονταν, ο τοίχος του ομοίως 
εχτίζονταν».18 Με τον τρόπο που γίνεται η αναφορά στις αμυντικές προ
παρασκευές, φαίνεται ότι το χαντάκι του προαστίου προϋπήρχε (στην 
αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή το χαντάκι είχε διανοιχτεί στα τέλη της

15. Για τον Μπαχτσέ ή Κάτω Μπαχτσέ, ο οποίος αργότερα ονομάστηκε Μιλιέτ Μπα
χτσές, βλ. Στέφανος Τσιόδουλος, «Σημειώσεις για τους δημόσιους τόπους θανατικών 
εκτελέσεων στα Γιάννινα των χρόνων του Αλή πασά», Η π ειρ ω τ ικ ά  Χ ρ ο ν ικ ά  33 (1998-99) 
100, σημ. 11. Γενικότερα για τα τοπωνύμια των Ιωαννίνων, βλ. Κ. Φωτόπουλος, ό .π .

16. «Τοπογραφία Ιωαννίνων, ένα άγνωστο κείμενο του Α. Ψαλίδα», Ν έο ς  Κ ο υ β α ρ ά ς  
Γ' Π965) 118. Για τα οχυρωματικά έργα του Αλή πασά στην πόλη των Ιωαννίνων, βλ. 
Γιώργος Σμύρης, Το δ ίκ τυ ο  τω ν  ο χ υ ρ ώ σ εω ν  στο  π α σ α λ ίκ ι τω ν  Ιω α ν ν ίν ω ν  (1788-1822), 
ιστορ ική  - π ο λ ιτ ικ ή  - ο ικ ο νο μ ικ ή  κ α ι χ ω ρ ο τα ξ ικ ή  θεώρηση, Ιωάννινα 2004, σ. 144-158.

17. «Ιστορία της πολιορκίας του Αλή πασά (1820-22), εξ ανεκδότου χειρογράφου Α. 
Ψαλίδα (αποκειμένου εις ιστορ. αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη)», Ο  Ν έο ς  Κ ο υ β α ρ ά ς  Β' 
(1962)53.

18. «Ιστορία της πολιορκίας του Αλή πασά...», ό .π ., σ. 59.
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δεύτερης δεκαετίας του 19ου αιώνα, το πιθανότερο θα ήταν να το είχε συ- 
μπεριλάβει ο συγγραφέας με σαφήνεια στις αμυντικές προπαρασκευές 
πριν από την πολεμική σύγκρουση με τον σουλτάνο). Σύμφωνα, λοιπόν, 
με τα στοιχεία που μας παραδίδει ο Ψαλίδας, εικάζω ότι οι εργασίες προ
ετοιμασίας για την άμυνα της πόλης πριν από την επικείμενη πολιορκία 
του 1820 επικεντρώνονταν στην επισκευή, εκχωμάτωση και συντήρηση 
παλαιότερου χαντακιού, που και αυτό είχε διανοιχτεί από τον Αλή πα
σά.19

Ο Αραβαντινός, ο οποίος, παράλληλα με τις γραπτές πηγές, αξιοποι- 
ούσε και την προφορική παράδοση, παρέχει την ενδιαφέρουσα πληροφο
ρία ότι προϋπήρχε τάφρος παλαιότερη εκείνης που κατασκεύασε ο Αλή 
πασάς όταν έπεσε στη σουλτανική δυσμένεια.20 Όπως, όμως, ήδη έχει 
αναφερθεί, γνωρίζουμε ότι τα χρόνια 1798-1799 ο Αλή πασάς είχε ήδη 
διανθίζει τάφρο, γεγονός που ο Αραβαντινός δεν μνημονεύει. Ο Αραβα- 
ντινός μιλάει για δύο διαφορετικές τάφρους, με διαφορετική χάραζη, που 
διανοίχτηκαν σε δύο διαφορετικές εποχές, απέχοντας χρονικά μεταζύ 
τους επτά αιώνες. Ο Πυρσινέλλας, ωστόσο, αναφέρεται σε μία και μονα
δική τάφρο- και ενώ την αποδίδει στον Βοημούνδο, δέχεται ότι την επι
σκεύασε και τη χρησιμοποίησε ο Αλή πασάς.21 Ο Πυρσινέλλας, δέσμιος 
και αυτός της παράδοσης που θέλει την τάφρο έργο του Βοημούνδου, φαί
νεται να βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια. Ουσιαστικά, υποστηρίζει ότι 
η μία και μοναδική τάφρος που σωζόταν σε καλή κατάσταση ώς τις ημέ
ρες του ήταν κατά βάση έργο του Αλή πασά. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα δια
θέσιμα γραπτά στοιχεία και τις χαρτογραφήσεις της εποχής, θα πρέπει 
μάλλον να προσανατολιστούμε στην ύπαρζη μίας τάφρου, η οποία, στο 
σημείο που συναντούσε τη λίμνη στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Κο-

19. «Ιστορία της πολιορκίας του Αλή πασά...», ό.π., ο. 59.
20. Π. Αραβαντινός, ό.π., ο. 215, σημ. 1.
21.0 Πυρσινέλλας, αναφερόμενος στην τάφρο τον Βοημούνδου. παρέχει τις ακόλου

θες ενδιαφέρουσες πληροφορίες: «Πλην των δύο άκρων αυτής εις τα οποία αραιά μόνον 
και διακεκομμένα ίχνη παρέμειναν, το υπόλοιπον τμήμα διατηρεί μέχρι σήμερον ζωηρόν 
την αρχικήν του χάραξιν, πιθανόν διότι την τάφρον ταύτην, ακριβώς την ιδίαν, μετεχειρί- 
σθη και ο Αλή Πασάς κατά την εναντίον του Σουλτανικού Στρατού άμυνάν του, επισκευά- 
σας αυτήν και προσθέσας επί του λόφου τα πυροβολεία των οποίων αι θέσεις διακρίνονται 
ευκόλως, μετέβαλε μόνον την γραμμήν του χαρακώματος προς το δυτικόν αυτού άκρον, 
συντομεύσας τούτο και αφίσας έξω την εκκλησίαν του Αγίου Νικολάου» (Β. Πυρσινέλλας, 
ό.π., σ. 456).
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πάνων, εμφάνιζε μια δεύτερη χάραξη.22 Η διπλή αυτή χάραξη στο βορειο
δυτικό άκρο της λίμνης συνέβαλε ενδεχομένως στη διαμόρφωση των θέ
σεων που διατύπωσε ο Αραβαντινός. Επομένως, δύο τινά πρέπει να συ- 
νέβαιναν όσον αφορά τη βορειότερη χάραξη: είτε προϋπήρχε του Αλή και 
ήταν γνωστή στα χρόνια του Αραβαντινού ως χαντάκι τον Βενετσιάνου 
είτε ανήκε στα οχυρωματικά έργα του Αλή πασά, πιθανότατα των ετών 
1798-1799. Αλλά και σ’ αυτήν τη δεύτερη περίπτωση πάλι, τα οχυρωματι
κά έργα ίσως έγιναν επάνω σε προγενέστερη τάφρο, την τάφρο τον Βενε- 
τσιάνον, έτσι ώστε ο Αραβαντινός να αποδώσει τη μία τάφρο στον Βοη- 
μούνδο και την άλλη στον Αλή πασά.23 Γεγονός είναι ότι, στο σύνολό 
τους, οι οχυρωματικές εργασίες του Αλή πασά στα περίχωρα της πόλης 
δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ασφάλεια, ούτε επίσης μπορεί να 
προσδιοριστεί εάν και κατά πόσο οι εργασίες αυτές ενίσχυσαν πιθανολο
γούμενο, ήδη υπάρχον, παλαιό περιμετρικό χαντάκι.

Σχετικά τώρα με την τάφρο του Βοημούνδου, πρέπει να επισημάνω ότι 
σήμερα, μετά από παρέλευση εννέα αιώνων, δεν είναι δυνατόν η τάφρος 
αυτή να προσδιοριστεί τοπογραφικά. Αλλωστε, η Άννα Κομνηνή δεν δί
νει τοπογραφικά στοιχεία, ώστε να είμαστε σε θέση να αποτυπώσουμε, 
έστω και κατά προσέγγιση, τη διαδρομή της. Ο Λέανδρος Βρανούσης, 
εξάλλου, δεν μπορεί να δεχθεί ότι το φερόμενο ως χαντάκι ή ντάπια τον  
Βενετσιάνον διανοίχτηκε κατά την ολιγόμηνη παραμονή του Βοημούν
δου στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.24 Βέβαια, όπως ήδη έχουμε αναφέ-

22. Ο Πυρσινέλλας παραδίδει ότι η τάφρος που διάνοιξε ο Αλή πασάς πριν από την 
πολιορκία άφηνε έξω την εκκλησία του Αγίου Νικολάου Κοπάνων, ενώ η παλαιότερη τά
φρος, η αποδιδόμενη στον Βοημούνδο, την περιλάμβανε (Β. Πυρσινέλλας, ό.π., σ. 456).

23. Ο Λαμπρίδης, στις πληροφορίες που αντλεί από τον Leake, ενσωματώνει και τις 
απόψεις του Αραβαντινού για την τάφρο του Βοημούνδου: «Πλην δε τούτων κατεσκεύασε 
και τάφρον μετά προχώματος ενδοτέραν τής του Βαϊμούνδου, έχουσαν δε μήκος πέντε μι
λιών και σχήμα ημικυκλίου περίπου, περικλείουσαν δε από του ενός μέχρι του άλλου 
άκρου της λίμνης τα Β. Δ. Μ. της πόλεως. Ειργάζοντο δε προς κατασκευήν των δύο τού
των έργων πάντες οι Ιωαννίται (1798-1799)» (I. Λαμπρίδης, Η π ειρ ω τ ικ ά  Μ ελετή μ α τα , 
τεύ χο ς  π ρ ώ το ν, ό .π ., σ. 25). Ο Λαμπρίδης φαίνεται να επαναλαμβάνει όσα διατύπωσε ο 
Αραβαντινός. Τον Αραβαντινό και τον Λαμπρίδη·αντιγράφει ο Νικόλαος Σχινάς το 1897, 
ο οποίος αναφέρει τάφρο του Αλή πασά εσωτερικότερη αυτής του Βοϊμούνδου (Νικόλαος 
Σχινάς, ό.π., σ. 49).

24. Λ. Βρανούσης, «Η ιστορία των Ιωαννίνων», εγκυκλοπαίδεια Π ά π υ ρ ο ς  Α α ρ ο ύ ς  

Μ π ρ ιτά ν ικ α ,τ . 31, σ. 64. Πβ. και Μιχ. Σ. Κορδώσης, Τα Β υ ζ α ν τ ιν ά  Γ ιά ν ν ενα , Κ ά σ τ ρ ο  (π ό 
λη ) -  ξώ κα στρο , Κ ο ιν ω ν ία  - δ ιο ίκησ η  - ο ικ ο νο μ ία , Αθήνα 2003, σ. 64.
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ρει, είναι πολύ πιθανόν το χαντάκι του Βενετσιάνου να ήταν παλαιότερο 
των χρόνων του Αλή πασά. Διαφορετικά, ο Αραβαντινός, που ήταν πολύ 
κοντά στα χρόνια της διακυβέρνησης του πασά των Ιωαννίνων, ακόμη και 
ο Λαμπρίδης, θα γνώριζαν ότι ήταν αποκλειστικά έργο δικό του. Ίσως, 
λοιπόν, ο Αλή πασάς να έκανε εκτεταμένες εκχωματώσεις και επισκευές 
σε προϋπάρχουσα τάφρο, η οποία, χωρίς ουσιαστικά τεκμήρια, αποδόθη
κε στον Βοημούνδο.25

Η πληροφορία ότι η ντάπια (ή, αλλιώς, το χαντάκι του Βενετσιάνου) 
ήταν οχυρωματικό έργο του Βοημούνδου αναφέρεται από τα μέσα του 
19ου αιώνα. Επομένως, τότε περίπου, ή λίγο νωρίτερα, πρέπει να αποδό
θηκε στον Βοημούνδο η τάφρος που περιέκλειε τα Ιωάννινα και τα περί
χωρά τους. Με άλλα λόγια, στα μέσα του 19ου αιώνα, κατασκευάστηκε 
από τον Αραβαντινό, ή από το λόγιο περιβάλλον του, ένα ιστορικό στερε
ότυπο, το οποίο παρέλαβαν στη συνέχεια οι λόγιοι και φιλίστορες της πό
λης, αναπαράγοντάς το ώς τον προχωρημένο 20ό αιώνα.26 Είναι γνωστή, 
άλλωστε, η πρακτική των τοπικών λογίων να μεταθέτουν όλο και πιο π ί
σω χρονικά και να αποδίδουν σε σημαίνοντα πρόσωπα ποικίλα ιστορικά 
συμβάντα και κατασκευές στον δημόσιο χώρο.27 Στην Πρέβεζα, εξάλλου,

25. Και βέβαια, σύμφωνα πάντα με τον Βρανούση. οι κάτοικοι των Ιωαννίνων και των 
περιχώρων, οι οποίοι αποκαλούσαν την τάφρο χαντάκι τον Βενετσιάνου, δεν ήταν δυνα
τόν να συνέχεαν τους Νορμανδούς με τους Βενετσιάνους (Λ. Βρανούσης, ό.π., ο. 64). Πρέ
πει εδώ να σημειωθεί και το εξής: παρόλο που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι την πόλη των 
Ιωαννίνων προστάτευαν, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, δύο τάφροι -μία του Βοη
μούνδου και μία του Αλή πασά-, δεν σημαίνει ότι οι τάφροι αυτές ήταν και οι μοναδικές 
στην ιστορική διαδρομή της πόλης.

26. Ο Σωτήρης Ζούμπος. ωστόσο, κάνει λόγο για παλιό θρύλο που διηγούνταν γέρο
ντες Γιαννιώτες, σύμφωνα με τον οποίο η μάχη μεταξύ των στρατευμάτων των δύο αντι
πάλων. του Βοημούνδου και του Αλέξιου Κομνηνού (Άννα Κομνηνή, ό.π., σ. 18), έγινε 
στους λόφους της πόλης, οι οποίοι σήμερα είναι δεντροφυτεμένοι (Σ. Ζούμπος, ό.π., ο. 
572). Θα ήταν άραγε δυνατό να διατηρηθεί μία παράδοση επί οκτώ αιώνες; Μάλλον όχι. 
Μήπως, λοιπόν, ο θρύλος αυτός επινοήθηκε από κάποιον κύκλο λογίων και διασπάρθηκε 
με τον καιρό στη λαϊκή βάση;

27. Οι κάτοικοι των χωριών Σταυράκι. Μάρμαρα και Πέραμα αποκαλούν το περιμε
τρικό χαντάκι με το όνομα ντάπια ή ντόπιες (βλ. ενδεικτικά Δημήτριος Α. Μιχαήλ, Το 
Σταυράκι Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1965, 58. ο οποίος, παρεμπιπτόντως, αποδίδει τις ντό
πιες στον Αλή πασά) και όχι με το όνομα χαντάκι του Βενετσιάνου ή του Βοημούνδου. γε
γονός που δείχνει ότι το συνδέουν άμεσα με τα χρόνια της τουρκοκρατίας και τον Αλή πα
σά. Ενισχύεται επομένως η εκδοχή τής λόγιας και αναδρομικής απόδοσης του χαντακιού 
στον Βοημούνδο από τους φιλίστορες Γιαννιώτες. Εξάλλου, στη Διανομή της κοινότητας
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η διογκωμένη λαϊκή παράδοση αποδίδει την ντάπια που είχε διανθίζει 
εκεί ο Αλή πασάς και η οποία περιέβαλλε την πόλη, σε οχυρωματικές δρα
στηριότητες των Ενετών.28

Περιγραφή της ντάπιας -  προσδιορισμός της διαδρομής της

Η ντάπια, αναμφίβολα επιβλητικό οχυρωματικό έργο,29 είναι ευδιά
κριτη σε αεροφωτογραφίες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων του έτους 
194530 (πίν. 5α, 5β). Ένα παρατηρητικό μάτι μπορεί να διακρίνει το ημι
κύκλιο που σχηματίζει ξεκινώντας από τις όχθες της λίμνης στην περιοχή 
του Αγίου Νικολάου Κοπάνων και καταλήγοντας πάλι στη λίμνη, αφού 
πρώτα περάσει λίγο νοτιότερα από την πλατεία Σαπουντζάκη, στο νότιο 
άκρο της πόλης. Αποτυπώσεις της ντάπιας έχουν γίνει σε χάρτες του 19ου 
αιώνα31 (πίν. 1-3), ενώ έχει αποτυπωθεί σε τοπογραφικά σχεδιαγράμμα
τα της πόλης και των περιχώρων του 20ού αιώνα32 (πίν. 4,6-11).

Περάματος του 1931 αναφέρεται ως ντά π ια  Αλή π α σ ά  (πίν. 6). Επίσης, σε παραχωρητήρια 
της κοινότητας Σταυρακίου (βλ. σχετικά τα παραχωρητήρια με αριθμούς 346,35 7,370), η τά
φρος αναφέρεται κυρίως ως ντάπια. Μάλιστα, στο παραχωρητήριο με αριθμό 370, αναφέ- 
ρεται το τοπωνύμιο Ντάπια: «Αμπελος εις θέσιν “Ντάπια” στρ. (3) τρία περίπου συνορεύουν 
γύρωθεν με αγρούς ή άμπελον ιδίου [του Ευαγγέλου Αναστασίου Σαράβα] και Ντάπια».

28. Γ. Μουστάκης, «Τάφροι - έργα του Αλή πασά στην Πρέβεζα», Π ρ εβ εζ ιά ν ικ α  Χ ρ ο 
ν ικ ά  13 (1987) 37.

29. Οι ντάπιες, το 1823, χαρακτηρίζονται από τον Κ. Τζουκαλά ως φοβερές: «έρχονται 
τριγυρίζουν τα Γιάννινα αυτά / τας φοβεράς τας ντάμπιας βαρούσι δυνατά» (Φ. Σαγκού- 
νης, ό .π ., σ. 23).

30. Απόκεινται στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού με αριθμούς καταχώρησης Φ182, 
102-103.

31. Βλ. σημ. 14.
32. Βλ. γενικά: Διανομή κοινότητας Σταυρακίου Ιωαννίνων (1929) (κλίμακα 1:5000)· 

Διανομή κοινότητας Περάματος Ιωαννίνων (1931) (κλίμακα 1:5000)· πινακίδες 10,11,18 
(κλίμακα 1:500), των τοπογραφικών διαγραμμάτων αποτύπωσης πόλης και περιοχής πό
λης Ιωαννίνων, που χρησιμοποιήθηκαν ως υπόβαθρο για την Αναθεώρηση του Ρυμοτομι
κού Σχεδίου Πόλης Ιωαννίνων Β.Δ. 6/10/1954, ΦΕΚ Α267, 21/10/1954. Τα τοπογραφικά 
διαγράμματα προέρχονται από την αποτύπωση του Μελιγκάνου, που πραγματοποιήθηκε 
κατά τα έτη 1929-1933· τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής Κιάφας (1967), της Τοπο
γραφικής Υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας, που φέρει τίτλο: «Κιάφα - Ντάμπια - Τοπ Αλ- 
τί - Μεζάρια - Τουρκικόν Νεκροταφείον Ιωαννίνων» (κλίμακα 1:2000)· Χάρτες Υπουρ
γείου Γεωργίας με ενδείξεις: Ιω ά νν ινα  /, Ιω ά ν ν ιν α  2 , Ιω ά ν ν ιν α  4, Ιω ά ν ν ιν α  5  (κλίμακα 
1:20000). Τμήμα της ντάπιας αποτυπώνεται και σε χάρτη της πόλης του 1902. Στα νότια 
περίχωρα της πόλης, υπήρχε προμαχώνας, ο οποίος στον χάρτη του 1902 σημειώνεται με
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Με βάση, λοιπόν, αυτά τα σχεδιαγράμματα, την επιτόπια έρευνα και 
τις ιστορικές μνήμες των παλιών κατοίκων της περιοχής, μπορούμε να 
ανασυνθέσουμε τη διαδρομή της: η ντάπια ξεκινούσε πενήντα μέτρα περί
που βορειότερα του Αγίου Νικολάου Κόπανων και, μέχρι να συναντήσει 
τη λεωφόρο Γράμμου, εφαπτόταν της σημερινής οδού Εκτελεσθέντων 
Τσιάρα - Φίλιου - Τάτση, από τη δεξιά (βόρεια) πλευρά της οδού. Σήμερα, 
στο τμήμα της αυτό (από την οδό Κωνσταντινουπόλεως ως τη λεωφόρο 
Γράμμου) έχουν ανεγερθεί ιδιωτικές κατοικίες. Στη συνέχεια, αφού έτε
μνε κάθετα τη λεωφόρο Γράμμου,33 ακολουθούσε πορεία επί του σημερι
νού δρόμου Εκτελεσθέντων Τσιάρα - Φίλιου - Τάτση, αγγίζοντας τα ΒΑ 
όρια του υπαίθριου χώρου του νοσοκομείου Χατζηκώνστα.34 Από εκεί, 
οδηγούσε στην περιώνυμη Προσκύνηση, συνέχιζε νότια πορεία προς τα 
Καρδαμίτσια, ακολουθούσε τη σημερινή οδό Ρήγα Φεραίου35 και έβγαινε 
στα Σταυρακιώτικα αμπέλια και τη Ααγκάτσα.36 Ακολούθως, περνούσε 
από την οδό Σταυρακίου, διέσχιζε έκταση εντός των Φυλακών (συγκεκρι
μένα, εντός του αύλειου χώρου τους), περνούσε από την οδό Προμηθέα 
και εκατέρωθεν αυτής, έτεμνε την οδό Παπαθωμά Μέκαλη,37 βγαίνοντας

την ένδειξη: Π ρ ο μ α χ ώ ν  Α λ ή  π α σ ά (Ευαγγελή Αρ. Ντάτση, «Ένας άγνωστος πολεοδομικός 
χάρτης των Γιαννίνων του 1902», Ή π ειρ ος, κ ο ιν ω ν ία  - ο ικ ο νο μ ία  15ο - 2 0 ό ς  α ι., Γ ιά ν ν ιν α  
4 -7  Σ επ τεμ β ρ ίο υ  1985, Π ρ α κ τ ικ ά  Δ ιε θ ν ο ύ ς  Σ υ ν ε δ ρ ίο υ  Ιστορίας, Γιάννινα 1987, χάρτης). Ο 
συγκεκριμένος προμαχώνας, σύμφωνα με τη θέση του στον χάρτη, ήταν εφαπτόμενος στην 
ντάπια.

33. Παλαιότερα, στον χώρο αυτό υπήρχε το τοπωνύμιο Μωΐζ’ Εφέντη, προερχόμενο 
από το ομώνυμο αγρόκτημα που βρισκόταν «σίρριζα στο Λάκκο από την εξωτερική πλευ
ρά του περιβόλου της πόλεως» (Κ. Φωτόπουλος, ό .π ., σ. 67-68).

34. Η ευρύτερη περιοχή είναι γνωστή στους κατοίκους των Μαρμάρων με το τοπωνύ
μιο Μπάρτζιος.

35. Γύρω στο 1975, το συγκεκριμένο τμήμα της ντάπιας επιχωματώθηκε, για να δια- 
νοιχτεί ο σημερινός ασφαλτόστρωτος δρόμος Ρήγα Φεραίου.

36. Η Ααγκάτσα είναι ρέμα που πηγάζει από την αγροτική περιοχή του χωριού Βουνο
πλαγιά. Πρόκειται για αποστραγγιστικό φυσικό αύλακα, με ΝΑ κατεύθυνση, που παροχε
τεύει τα πηγαία και όμβρια νερά του δυτικού γιαννιώτικου λεκανοπεδίου προς τη λίμνη. 
Σε τοπογραφικό χάρτη της περιοχής, ένα τμήμα της ντάπιας φαίνεται να συμπίπτει με τμή
μα της Ααγκάτσας. (Η Ααγκάτσα σε ορισμένα σημεία της είχε έντονη οφιοειδή μορφή. Σύμ
φωνα με προφορική μαρτυρία, ευθυγράμμισή της έγινε το 1961).

37. Σύμφωνα με ορισμένους κατοίκους του Τσιφλικόπουλου και των Μαρμάρων, 
υπήρχε και άλλη ντάπια στην οδό Εφύρας. που ακολουθούσε ανηφορική διαδρομή και 
έβγαινε επάνω στα Σκαμνίτσια (σήμερα, στην τοποθεσία Σκαμνίτσια, αναπτύχθηκε ο συ
νοικισμός Δροσιά). Ενωνόταν δε με τη μεγάλη ντάπια που ερχόταν από τις Φυλακές Σταυ
ρακίου, κάτω από το χωριουδάκι Τσιφλικόπουλο, στη διασταύρωση για τα Κάτω Μάρμα-
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βόρεια του κτιρίου του ΟΤΕ. Στη συνέχεια, περνούσε από την περιοχή με
ταξύ του σημερινού ξενοδοχείου Βυζάντιο (στην άκρη του ακριβώς, από 
την πίσω όψη, όπου και σώζονται κάποια ίχνη της) και της Φοιτητικής 
Εστίας, για να βγει στη διασταύρωση των οδών Δωδώνης και Δομπόλη 
(πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου). Από εκεί συνέχιζε στην οδό Ευριπίδη και 
έβγαινε στην περιοχή της Κιάφας, απ’ όπου κατηφόριζε επί της οδού Με
σολογγίου.38 Στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Γιάννη Κώστα, περ
νούσε από σημερινούς ιδιωτικούς χώρους και έβγαινε στο πλάι τής οδού 
Μεσολογγίου (στη συμβολή με την οδό Γιάννη Κώστα), με την οποία σχε
δόν εφαπτόταν (πίν. 8). Αφού, λοιπόν, έτεμνε κάθετα την οδό ΚΑ ' Φεβρου
άριου, κατέληγε στη βαλτώδη περιοχή του Αασπόπορου και στη λίμνη.

Ο Leake υπολογίζει το μήκος της ντόπιας σε 5 μίλια. Το ίδιο επανα
λαμβάνει ο Λαμπρίδης. Στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, αναγρά
φεται ότι το χαντάκι, ανέπαφο ώς το 1930, είχε μήκος περί τα 6 χμ., βάθος 
3 με 4 μ. (το έτος 1930· συνεπώς ενδέχεται παλαιότερα να είχε μεγαλύτερο 
βάθος) και πλάτος 5 με 8 μ., «απροσπέλαστον εις άλμα ίππου».39 Ο Σαλα- 
μάγκας ανεβάζει το μήκος του σε 9 χμ. περίπου.40 Ο Πυρσινέλλας μάς 
πληροφορεί ότι, το έτος 1959, χρονιά που δημοσίευσε την ιστορική του 
μελέτη για την πόλη των Ιωαννίνων, η τάφρος του Βοημούνδου, όπως 
αποκαλεί την ντάπια, σωζόταν σε αρκετά καλή κατάσταση.41 Σε τοπογρα
φικό διάγραμμα της περιοχής Κιάφας, του έτους 1967 (πίν. 9), που φέρει

ρα. Επάνω ακριβώς στη χάραξη της δεύτερης αυτής πιθανής ντάπιας, διανοίχτηκε αργό
τερα ο δρόμος Εφύρας και το συνεχόμενο τμήμα της οδού Σταυρακίου ώς την οδό Παπα- 
θωμά Μέκαλη. Η ντάπια αυτή είχε βάθος 6-7 μ. και άνοιγμα 8-10 μ.. Ωστόσο, η ύπαρξή της 
αμφισβητείται από άλλους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι επρόκειτο 
για βαθύ λάκκο και όχι για οχυρωματικό έργο.

38. Στην άκρη της ντάπιας, από το έξω μέρος, υπήρχε και βρύση με αναβρυστικό νερό, 
το λεγόμενο Πηγαδούλι.

39. Μ εγά λη  Ε λλη ν ικ ή  Ε γκ υ κ λο π α ίδ ε ια , ό .π ., σ. 382. Για βάθος μεγαλύτερο των 3 μ. κά
νει λόγο και ο Δ. Μιχαήλ, αναφερόμενος στις ντάπιες της περιοχής του Σταυρακίου κατά 
το έτος 1965 (Δ. Μιχαήλ, ό ,π ., σ. 58). Βαθύ χαντάκι, γνωστό ως ντάπια, κατασκευασμένο 
από τον Αλή πασά έζωνε και την πόλη της Πρέβεζας (Σεραφείμ ο Βυζάντιος, Μητροπολί
της Αρτης. Α ο κ ίμ ιο ν  ισ το ρ ικ ή ς  τ ίν ο ς  π ερ ιλή ψ εω ς  της π ο τ έ  α ρ χ α ία ς  κ α ι ε γ κ ρ ίτ ο υ  Η π ε ιρ ω 
τικής π ό λ ε ω ς Ά ρ τ η ς κ α ι της ω σ α ύτω ς νεω τέρ α ςπ ό λεω ςΠ ρ εβ έζη ς , εν Αθήναις 1884, σ. 225· 
Γ. Μουστάκης, ό .π ., σ. 35-40). Είχε μήκος περίπου 4 χμ., πλάτος 8 μ. στη βάση και 10 στην 
κορυφή και βάθος περίπου 5 μ. (Γ. Μουστάκης, ό .π ., σ. 35).

40. Δημ. Στ. Σαλαμάγκας, Π ερ ίπ α τ ο ι στα  Γ ιά ν ν ιν α ,..., ό .π ., σ. 21.
41. Β. Πυρσινέλλας, ό.π ., σ. 456.
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τον τίτλο: «Κιάφα - Ντάμπια - Τοπ Αλτι - Μεζάρια - Τουρκικόν Νεκροτα- 
φείον Ιωαννίνων», η αναγραφόμενη στο διάγραμμα Ντάμπια του Αλή 
Πασσά εμφανίζεται ως το ισχυρότερο τοπογραφικό στοιχείο της περιο
χής42. Επίσης, το 1986, η τάφρος ήταν αρκετά εμφανής σε πολλά σημεία.43 
Σήμερα, τα τελευταία υπολείμματα της ντόπιας εντοπίζονται στο τμήμα 
της κάτω από την εκκλησία της Περιβλέπτου (νοτιοδυτικά της εκκλησίας).

Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, έως και μετά τον Β ' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, η ντάπια είχε, κατά μέσο όρο, βάθος περισσότερο από 3 μ. Στα 
τοπογραφικά διαγράμματα αποτύπωσης της περιοχής της πόλης των Ιω
αννίνων (1929-1933), σε κλίμακα 1:500, η αποτύπωση του τμήματος της 
ντάπιας από την οδό Δωδώνης προς την οδό Κ Α ' Φεβρουάριου (περιοχή 
Κιάφας)44 παρέχει υψομετρικά στοιχεία, με τα οποία προσδιορίζεται το 
βάθος της σε διάφορα σημεία. Βάσει των στοιχείων αυτών, το βάθος του 
συγκεκριμένου τμήματος κυμαινόταν από 2 έως πέντε μ., το πλάτος του 
πυθμένα ήταν 2 μ., ενώ το άνοιγμα στο επάνω τμήμα γύρω στα 15 μ. Κατά 
την έκφραση κατοίκου της περιοχής των Φυλακών Σταυρακίου (καλοκαί
ρι 2006): «Η ντάπια, όταν την προλάβαμε, είχε θρέψει κιόλας στον πάτο 
της, αλλά, αν και είχε θρέψει, είχε ύψος δυο μπόια». Πολλές φορές, η ντά
πια κρατούσε και λίγο βρόχινο νερό, με αποτέλεσμα να φυτρώνουν υδρο
χαρή φυτά στον πυθμένα της. Σύμφωνα με πληροφορία κατοίκου της πε
ριοχής Περιβλέπτου, σε αρκετά σημεία υπήρχαν θέσεις βολής: το χώμα 
ήταν σκαμμένο γύρω στο μισό μέτρο και είχε φάρδος περίπου 80 εκ., έτσι 
ώστε να μπορεί να καλύπτεται στρατιώτης (σκοπευτής) σε θέση πρηνη- 
δόν. Δεν γνωρίζουμε, ωστόσο, εάν οι συγκεκριμένες διαμορφώσεις του 
εδάφους αποτελούσαν μέρος των εργασιών του Αλή πασά ή ανήκαν στις 
αμυντικές προπαρασκευές του τουρκικού στρατού το 1912. Σε πολλά ση
μεία, η ντάπια παρουσίαζε έντονη υψομετρική διαφορά μεταξύ των δύο 
παρειών της (η εσωτερική παρειά διέθετε μεγαλύτερο ύψος), εξαιτίας του 
ανάγλυφου του εδάφους, αλλά και των αμυντικών αναχωμάτων που εί
χαν κατασκευαστεί στην εσωτερική παρειά. Οι περίοικοι, για να περά-

42. Το τοπογραφικό διάγραμμα συντάχθηκε από την Τοπογραφική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Γεωργίας σε κλίμακα 1:2000 (επικυρωμένο αντίγραφο απόκειται στο Αρχείο 
της Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων).

43. Κ. Φωτόπουλος. ό.π., σ. 25
44. Πινακίδες 10,11. των τοπογραφικών διαγραμμάτων αποτύπωσης περιοχής πόλης 

Ιωαννίνων. που χρησιμοποιήθηκαν ως υπόβαθρο για την Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού 
Σχεδίου Πόλης Ιωαννίνων το 1954.
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σουν απέναντι είτε μπάζωναν κάποιο σημείο της είτε έβαζαν ξύλα και τη 
γεφύρωναν κι άλλοτε έμπαιναν σε ξένα χωράφια, προκειμένου να βρουν 
σημεία της που είχαν επιχωματωθεί περισσότερο, ή χάραζαν μονοπάτια 
στα πλευρικά της τοιχώματα, σε σημεία που είχαν επιχωματωθεί μερικώς 
και, ως εκ τούτου, δεν παρουσίαζαν έντονες εδαφολογικές κλίσεις. Η ντά
πια, ωστόσο, εξυπηρετούσε ποικιλοτρόπως τους κατοίκους της περιοχής, 
αλλά και τους διερχόμενους. Τον χειμώνα, λόγου χάρη, οι κτηνοτρόφοι 
της περιοχής Καρδαμίτσια αρκετά συχνά κατεύθυναν τα κοπάδια τους να 
βοσκήσουν μέσα στην ντάπια, προκειμένου άνθρωποι και ζώα να είναι 
προφυλαγμένοι από τον δυνατό βοριά. Επίσης, η ντάπια προσήλκυε λα
θρέμπορους, καθώς και ανθρώπους με ποικίλες πραμάτειες, που ήθελαν 
να αποφύγουν τα δημοτικά τέλη στις εισόδους της πόλης. Επί παραδείγ- 
ματι, στα αμπέλια τα Σταυρακιώτικα, συχνά χρησιμοποιούσαν την ντά
πια αγωγιάτες με λάδια και λαθραία καπνά απ’ το Τσάμικο, γιατί όταν 
περνούσε κανείς από μέσα δεν ήταν ορατός. Τέλος, η ντάπια ήταν τόπος 
συνεύρεσης παράνομων ζευγαριών και, συνακόλουθα, προσερχόμενων 
ηδονοβλεψιών.

Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, οι επεκτάσεις του σχεδίου 
πόλης45 και ο εποικισμός κατέστρεψαν σταδιακά και τα τελευταία απο- 
μεινάρια της ντόπιας, η οποία ανήκε στην κυριότητα του Ελληνικού Δη
μοσίου. Η κατάτμηση των μεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών σε οικοδομή
σιμα οικόπεδα οδήγησε στην άναρχη ανοικοδόμηση και στην άρδην αλ
λοίωση του φυσικού και του δομημένου χώρου, στο πλαίσιο μιας ανεξέ
λεγκτης αστικοποίησης. Επιχωματώσεις και διανοίξεις δρόμων εξαφάνι
σαν σταδιακά τα μεγαλύτερα τμήματα της τάφρου. Την καταστροφή ήρθε 
να συμπληρώσει και η καταπάτησή της από ιδιώτες, πολλές φορές πριν 
από τη διάνοιξη των δημόσιων δρόμων. Το ζήτημα των καταπατήσεων 
αναδύεται ανάγλυφα μέσα από τις δικαστικές διαμάχες που ξέσπασαν τα 
τελευταία χρόνια (από το 1999 και μετά) μεταξύ της Κτηματικής Υπηρε
σίας Ιωαννίνων και των φερόμενων ως καταπατητών του τμήματος της 
ντάπιας που ξεκινούσε από το ξενοδοχείο Βυζάντιο και κατέληγε στο ρέ
μα Λαγκάτσα,46 συνολικού εμβαδού 25,160 στρεμμάτων. Το συγκεκριμέ-

45. Για παράδειγμα, οι επεκτάσεις του Σχεδίου πόλης στην περιοχή των Αμπελοκή
πων έγιναν το 1973 και στην περιοχή της Κιάφας το 1987.

46. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα τμήματος της καταπατημένης ντάπιας (από τη Λα
γκάτσα μέχρι την οδό Παπαθωμά Μέκαλη), εκπόνησε ο τεχνικός Τ.Ε. Βασίλειος Συγκού- 
νας, υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, το έτος 1998 (πίν. 11).
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νο τμήμα, που ανήκε στην κοινότητα Σταυρακίου, χαρακτηρίζεται στον 
Κτηματολογικό Πίνακα Διανομής του αγροκτήματος Σταυρακίου του 
έτους 1929 ως Τάφρος Εθνική και φέρει αριθμό τεμαχίου 1406.47 Στο τμή
μα αυτό έγιναν καταπατήσεις από ιδιώτες (ιδιοκτήτες όμορων εκτάσε
ων), από τον ΟΤΕ και από τις Δικαστικές Φυλακές Σταυρακίου.48

Η συμβολική οχύρωση της πόλης (ο καθημερινός προφορικός λόγος)

Η ντάπια, ή τάφρος του Βοημοννδον, είχε κατασκευαστεί για να παρέ
χει προστασία στην πόλη των Ιωαννίνων σε περιπτώσεις εξωτερικής επί
θεσης από εχθρικά στρατεύματα. Ωστόσο, απέκτησε και μια συμβολική 
διάσταση, που αποδείχτηκε πιο ισχυρή από την αμυντική.49 Γιατί με τα 
χρόνια, ιδίως κατά τον 20ό αιώνα, η αμυντική λειτουργία της εξέλιπε εκ 
των πραγμάτων, η συμβολική της διάσταση όμως διατηρήθηκε, κυρίως 
στον καθημερινό προφορικό λόγο των Γιαννιωτών, με επίκεντρο τις κοι
νωνικές σχέσεις.

Θα παραθέσω τρία αποσπάσματα από κείμενα Γιαννιωτών λογίων, 
που προσφέρουν τη συμβολική διάσταση της περιμετρικής τάφρου στην 
κοινωνική ζωή των κατοίκων της πόλης και της γειτονικής υπαίθρου. Τα 
δύο πρώτα ανήκουν σε χρονογραφήματα του πεζογράφου και αρθρογρά- 
φου Γεωργίου Χατζή, ο οποίος τονίζει τον συμβολικό ρόλο της τάφρου 
ως διαχωριστικό όριο μεταξύ δύο κοινωνιών. «[...] με μίαν τάφρον ως η 
περίφημος του Βαϋμούνδου, η ξεχωρίζουσα τους αρχοντικούς “ενδοτα- 
φρίτας” του Γιαννιώτικου Κάστρου, από τους ολόγυρα καμποχωρίτας 
πληβείους και χωριάτες...».50 Στο χρονογράφημα αυτό ο Χατζής δίνει

47. Το υπόλοιπο τμήμα της ντόπιας που ανήκε στην κοινότητα Σταυρακίου (από Λα- 
γκάτσα μέχρι Καρδαμίτσια) φέρει αριθμό τεμαχίου 1505 και είχε εμβαδόν 37.590 στρέμ
ματα.

48. Η Κτηματική Υπηρεσία Ιωαννίνων παρουσίασε όψιμο ενδιαφέρον, μετά από κα
ταγγελία κατοίκου του Σταυρακίου εναντίον συγγενικού του προσώπου. Το 1999, η Κτη
ματική Υπηρεσία κινήθηκε δικαστικά, καθορίζοντας τα ποσά αποζημίωσης των καταπα
τημένων τμημάτων της ντόπιας.

49. Την επάρκεια της αμυντικής δυνατότητας της τάφρου αμφισβητεί εξάλλου και ο 
Pouqueville στις αρχές του 19ου αιώνα (F.-C.-H.-L. Pouqueville, Τ α ξίδ ι σ τη ν  Ε λλά δα , ό .π .. 
σ. 103).

50. Γ. Πελλερέν (Γεώργιος Δ. Χατζής), «Τ άδε έφ η  Π ολύ κ α ρ π ο ς» , Χ ρ ο νο γρ α φ ή μ α τα . 
επιμέλεια Ευριπίδη Ξ. Στεριάδη, Αθήνα 1965, σ. 44. Το παράθεμα ανήκει σε χρονογράφη
μα που φέρει τίτλο Ε κ π εσ ό ν  Μ ε γ α λ ε ίο ν (ο . 43-45). Πρώτη δημοσίευση του χρονογραφή-
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ανάγλυφα την υπεροψία των «ενδοταφριτών», όπως αυτοαποκαλού- 
νταν, Γιαννιωτών, έναντι των χωρικών του περίγυρου. Επίσης, σε άλλο 
χρονογράφημά του, θίγει τη συμβολική και πολιτισμική προστασία που 
παρείχε η ντάπια στους κατοίκους των Ιωαννίνων και τονίζει την αντι
παλότητα μεταξύ Γιαννιωτών και κατοίκων της υπαίθρου: «Η τάφρος 
του Βαϋμούνδου είχε κλείσει έναν κόσμον εντός της πόλεως, σε παληακά 
χρόνια, που ήταν εχθρός του κόσμου, που εξετείνετο ολόγυρα στον... κά
μπον και στα χωριά: “Ο Θεός να σε φυλάη, έλεγαν με κακία οι βέροι Γιαν- 
νιώτες, από χωριάτη ντατσκανάρη!...” “ΚΓ ο Θεός να μας φυλάη, έλεγαν 
κΓ οι χωριάτες, από σιατούρη. Γιαννιώτην!”».51

Ανάλογα στοιχεία κοινωνικής συμπεριφοράς και καθημερινότητας 
σχετικά με τη συμβολική διάσταση της ντάπιας παρέχει και το επίσης πο
λύ κατατοπιστικό απόσπασμα από ένα κείμενο του Σωτήρη Ζούμπου: «Η 
τάφρος δε αύτη υφίσταται μέχρι σήμερον, φέρουσα την ονομασίαν: “Η 
τάφρος του Βοημούνδου”, ή κοινώς, “Η ντάπια του Βενετσιάνου” και ότι 
ημείς οι Ιωαννίται εναβρυνόμεθα να λεγόμεθα “ενδοταφρίται”, ή να μας 
λέγουν “καστρινούς” και “ενδοταφρίτας” ως γνησίους δηλαδή Ιωαννίτας 
“γέννημα και θρέμμα”. Ότι οι παλαιοί κάτοικοι, μη θέλοντες ανάμιξιν, 
των έξωθεν καταγομένων επηλύδων και φερέοικων χωρικών εις τα της 
πόλεως, έλεγον: “Όξον από τη ντάπια”, ή “όξου από μέσα ο σκαντζόχοι
ρος”. Ο χωρικός, ο ξένος ή οι ξένοι δηλαδή, που ήθελαν να αναμειχθούν

ματος, στην εφ. Ή π ειρ ο ς  αρ. φ. 2130)281 (Τρίτη 2 Φεβρουάριου 1926). Αναδημοσιεύτηκε 
στο: Γεώργιος Δ. Χατζής-Πελλερέν, Φ ίλτα τα , χρ υ σ ά , ω ρ α ία  Γ ιά ν ν ιν α , εκδ. Ιερός Μονής 
Ελεούσης Νήσου, Ιωάννινα 2000, σ. 56-60.

51. Γ. Πελλερέν (Γεώργιος Δ. Χατζής), «Τ ά δε έφη Π ο λύ κ α ρ π ο ς » ..., ό .π ., σ. 47. Το χρο
νογράφημα από το οποίο αντλήθηκε το παράθεμα φέρει τίτλο Ο  π α λ η ό ς  Γ ια ν ν ιώ τ η ς  (σ. 
46-48): πρώτη δημοσίευση, εφ. Ή π ειρος, αρ. φ. 2335)484 (Τρίτη 31 Αυγούστου 1926). 
Αναδημοσιεύτηκε στο: Γεώργιος Δ. Χατζής-Πελλερέν, Φ ίλτα τα , χ ρ υ σ ά , ω ρ α ία  Γ ιά ν ν ιν α , 
ό.π ., σ. 61-64. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι αρθρογράφος της εφημερίδας Ή π ειρ ο ς , του 
έτους 1926, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι ο ίδιος ο διευθυντής της (ο Γεώργιος Δ. Χα
τζής-Πελλερέν), υπογράφει με το ψευδώνυμο «Ενδοταφρίτης» (βλ. ενδεικτικά τα φύλλα: 
2152/303 (24 Φεβρουάριου 1926) 2· 2153/304 (25 Φεβρουάριου 1926) 2· 2154/305 (26 Φε
βρουάριου 1926) 2). Επίσης, σε άρθρο της ίδιας εφημερίδας, αρ. φ. 2152/303 (24 Φεβρου
άριου 1926) 1 -2, με τίτλο «Νέον φως εις τ’ άπλυτα του Παπαζογλείου», που υπογράφεται 
από την « Ηπειρο», διατυπιύνονται τα εξής: «Η τάφρος του Βαϋμούνδου ευτυχώς περι
κλείει πολίτας γνωστούς πολύ μετ’ αλλήλων, ώστε να μη υπάρχη κανείς κίνδυνος λά
θους... Εδώ εις τα Γιάννινα το μάτι της πόλεως είνε υπερβολικά εξεταστικόν και η όσφρη- 
σις του Ιωαννίτου μυρίζεται από μακράν τον καθένα».
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εις τα των Ιωαννίνων πράγματα και ζητήματα».52 Η σκωπτική προσωνυ
μία «σκαντζόχοιρος» αποδιδόταν στους χωρικούς που ήταν εγκατεστη
μένοι στα Γιάννινα.53

Από τα τρία αυτά αποσπάσματα, γίνεται σαφές ότι οι Γιαννιώτες συ
ντηρούσαν τα διακριτά χαρακτηριστικά των κατοίκων μιας πόλης η 
οποία διαχωριζόταν πολιτισμικά από την ενδοχώρα της. Η ντάπια, λοι
πόν, προστάτευε την πόλη κυρίως συμβολικά: από τους «άξεστους» χω
ρικούς, τους οποίους η ίδια αντιμετώπιζε συχνά ως εν δυνάμει πορθητές 
τη ς54 Γύρω από την πόλη, αναπτύσσονταν τα εξαθλιωμένα χωριά του λε-

52. Σωτήρης Ζούμπος, ό.π ., σ. 573. Η διάκριση σε κ α σ τ ρ ιν ο ύ ς  (δηλαδή, κατοίκους της 
πόλης των Ιωαννίνων) και εξ ω κ α σ τ ρ ιν ο ν ς  είναι διατυπωμένη ήδη σε χρυσόβουλο του 
1319, που εκδόθηκε από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο τον Β' (Ανδρέας Μουστοξύδης, 
«Περί τινων πονηματίων και υπομνημάτων αναφερομένων εις την ιστορίαν της Ηπείρου, 
Αιτωλίας, Ακαρνανίας και των παρακειμένων νήσων», Ε λλη νο μ νή μ ω ν  ή Σ ύ μ μ ικ τα  Ε λ λ η 
ν ικ ά . τχ. 8 (1845) 464-488· πβ. Π. Αραβαντινός, ό.π ., σ. 294-307). Αλλά η ίδια διάκριση, σε 
καστρινούς και εξω κ α σ τρ ινο νς , β α ρ ο σ  ιλή δ ες κ α ι « α π ’ έξω», συνεχίστηκε και κατά τον 19ο 
αιώνα (Δ. Σαλαμάγκας, Η  «Κ όσ σ α »  κ α ι η «Β ληώ ρα», Γ ια νν ιώ τ ικ α  λ α ο γ ρ α φ ικ ά  σύμμικτα, 
Γιάννινα 1958. Βλ. επίσης, Δ. Σαλαμάγκας, Π ερ ίπ α το ι στα Γ ιά νν ινα , ό .π ., σ. 7-8). Οι παλι
οί Γιαννιώτες. για να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην αυτοχθονία τους, έλεγαν ότι 
κατάγονταν από τον «ομφαλό του Κάστρου» (Ιωνάς, «Χαλασιαίς και φουρτούναις ήτοι εν 
έτος ακαραβίδωτον», Κ α ρ α β ίδ α  Β' (1874), 58· Δ. Σαλαμάγκας, Π ερ ίπ α το ι στα  Γ ιά νν ινα , 
..., ό.π ., σ. 8).

53. Για τον τρόπο που δημιουργήθηκε το παρωνύμιο «σκαντζόχοιρος», βλ. Ευάγγελος 
Μπάγκας, «Τα ζώα και τα πουλιά στους ηπειρωτικούς θρύλους». Η π ειρω τική  Ε σ τία  Δ ' 
(1955)658-659.

54. Καθώς η ντάπια στοιχειοθετούσε ένα συμβολικό προστατευτικό περιμετρικό όρυγ
μα γύρω από την πόλη, μου έρχονται συνειρμικά στο νου οι μαγικές τελετές περιάροσης, 
το λεγόμενο γκ α ίν ια σ μ α , κατά τις οποίες οι κάτοικοι των χωριών έζευαν δύο μοσχάρια σε 
αλέτρι και δημιουργούσαν μαγικό προστατευτικό κύκλο, έτσι ώστε να προστατεύονται 
από ανεπιθύμητες ασθένειες. Θα αναφέρω ενδεικτικά μία τέτοια πρακτική που εφαρμό
στηκε κατά το παρελθόν στο χωριό Μουζακαίοι του γιαννιώτικου λεκανοπεδίου, η οποία, 
μάλλον, είναι ακατάγραφη: «Όταν έπεσε η αρρώστια στο χωριό, το γκίνιασαν. Και τότε 
που γκίνιασαν το χωριό, έβαζαν κι από έναν σταυρό. Έναν στα Ραμπατζόλια, που το λέμε, 
εκεί είναι μια πλάκα μεγάλη, ένα λιθάρι μεγάλο και το λέγαμαν εκεί στο Σταυρό. Απάνω 
στα Στενά, που το λέμε, στο Σταυρό, εκεί πάλι ήταν σταυρός φκιασμένος. Και έζεψαν τα 
βόδια σε αλέτρι με χρυσό υνί και γκίνιασαν το χωριό και τα έθαψαν τα βόδια μαζί με το 
αλέτρι στον Αϊ Λια κάτω. Ζωντανά τα έθαψαν και σταμάτησε η χολέρα. Έτσι έλεγαν. Ο Αϊ 
Αίας είναι κάτω στο δρόμο, εκεί που γυρίζει ο δρόμος για τα Φράστανα. Εκεί, λένε, έθαψαν 
τα βόδια και το αλέτρι το χρυσό» (Σταματία Παπά, [γ. το 1935] Μουζακαίοι 16/5/2006). Η 
Βασιλική Τσίγκρου (γ. το 1938) μου διηγήθηκε, στις 16/5/2006, λίγο διαφορετικά την πα-
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κανοπεδίου που της πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους. Έπρεπε κανείς να 
απομακρυνθεί αρκετά, να διανύσει πολλά χιλιόμετρα, να σκαρφαλώσει 
στη ραχοκοκαλιά της Πίνδου, για να συναντήσει εύρωστες ορεινές κοι
νωνίες, εστίες πλούτου, εμπορίου και μάθησης.

Ασφαλώς, η γιαννιώτικη κοινωνία του δεύτερου μισού του 19ου και 
του 20ού αιώνα είχε απολέσει την παλιά της αίγλη, εκδηλώνοντας σημά
δια εσωστρέφειας. Αξιοποιούσε το ιστορικό παρελθόν της και αυτό ήταν 
το συνεκτικό της στοιχείο. Το χαντάκι τον Βοημούνδου, ονομασία που ει- 
σήγαγαν οι τοπικοί φιλίστορες, συνδέοντας την πόλη με μία ιστορία που 
αναγόταν αιώνες πριν, συγκροτούσε ταυτότητες μέσα από τη συλλογική 
ιστορική μνήμη, την οποία καλλιεργούσαν οι λόγιοι.

Είναι αξιοσημείωτο ότι συχνά ανέκυπταν αντιπαλότητες ανάμεσα 
στους αυτόχθονες (παλαιούς κατοίκους) των Ιωαννίνων και τους επήλυ- 
δες.55 Χαρακτηριστικές ανταλλαγές λεκτικών πυρών μεταξύ Γιαννιωτών 
και χωρικών μας δίνει ο Γεώργιος Οικονόμου, ο οποίος παραθέτει προ
σωπικά βιώματα από τις κοινωνικές αυτές αντιπαραθέσεις, σε κείμενό 
του γραμμένο στο γιαννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα: «Οι Γιαννιώτες οι 
σκουταράδες, οι τσιούρδες, φώναζαν για τους ξένους: Οξω ο σκαντζό
χοιρος: Όξω οι Ζαγορίσιοι οι Καταφιανοί, οι Καντηλοκλέφτες! Όξω οι 
Κατσάνοι που έβαλαν τον Διάολο μέσα στο κολοκύθι! Όξω οι χωριάτες, 
οι ντατσκανάρδις. Αλλά και οι ξένοι ανταπέδιδαν τα φιλοφρονήματα 
προς τους Γιαννιώτες. Έλεγαν, οι Γιαννιώτες από τα πολλά τα λάσα των 
ευεργετών είνε όλο διακονιαριό, όλο διακοναρλίκι, έμαθαν να διακονεύ
ουν για να παν να ζάφτουν. Οι Γιαννιώτες άλλο από τσαρχάδες, παπτσή- 
δες και σκλιοσκαταρέοι δεν είνε. Σκλιοσκαταρέοι να μαζεύουν σαμά, 
σκλιόσκατα για τα ταμπακαριά τ ’ Σιαράβας. Οι Γιαννιώτες είνε όλτς τσα-

ράδοση: «Είχε πέσει χολέρα. Κι έλεγε ο πατέρας μου κι η μάνα μου ότι γκίνιασαν το χωριό. 
Πήραν δυο δαμάλια αρσενικά και δίδυμα και γκίνιασαν το χωριό με χρυσό υνί. Το ήφεραν 
γύρα το χωριό, λέει, και τα έθαψαν τα δαμάλια ζωντανά στα Ραμπατζόλια. Εκεί, μαζί με τα 
δαμάλια, έχωσαν και το υνί. Κι απέκει και δω δεν ξανάπεσε αρρώστια».

55. Αντιπαλότητες ανέκυπταν και μεταξύ των ίδιων των συνοικιών της πόλης. Αντι
παλότητες που συχνά προσλάμβαναν θρησκευτικό χαρακτήρα και ενσαρκώνονταν με τους 
πετροπόλεμους μεταξύ κατοίκων χριστιανικών και μουσουλμανικών συνοικιών (Κων. 
Φωτόπουλος, «Οι πετροπόλεμοι στον καιρό της τουρκοκρατίας στα Γιάννινα», Ηπειρω
τική Εστία ΚΑ' (1972) 190-194· Δ. Σαλαμάγκας, «Το γιαννιώτικο στιχοπλάκι κι οι παρά- 
γοντές του» Ηπειρωτική Εστία Ε' (1956) 726-729· Κ. Φωτόπουλος, Τα Γιάννινα,..., ό.π., 
66-67,88-89).
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παχσούκδις, για να αδειάζουν το' χαλέδες τ’ κόσμου, τσ’ αναγκιούς, κ ι’ 
τσ’ χρείες».56 Οι χωρικοί χρησιμοποιούσαν συχνά για τους Γιαννιώτες 
και την έκφραση: «Μόνο τα ποντίκια είναι απ’ τα Γιάννινα». Με τη φρά
ση αυτή, που τη χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα,57 αφενός ανταπέδιδαν 
τις προσβολές που εισέπρατταν από τους Γιαννιώτες, αφετέρου έθεταν 
υπό αμφισβήτηση το “αυτόχθονο” των «γέννημα θρέμμα» Γιαννιωτών, 
υποσημαίνοντας ταυτόχρονα τον διαρκή εμπλουτισμό του γιαννιώτικου 
πληθυσμού από τους κατοίκους της υπαίθρου και χαρακτηρίζοντας εμ
μέσως ως πρώην χωρικούς τους αυτοαποκαλούμενους Γιαννιώτες. Και 
είναι αλήθεια ότι η πόλη εμπλουτιζόταν ανέκαθεν από το ανθρώπινο δυ
ναμικό που εισέρεε από την ύπαιθρο.

Ο καθημερινός, λοιπόν, λόγος των Γιαννιωτών μεταχειριζόταν ένα 
στοιχείο του δομημένου χώρου για να δηλώσει κοινωνικές σχέσεις και 
πολιτισμικές διαφοροποιήσεις. Η ντάπια οριοθετούσε και περιχαράκωνε 
τον αστικό χώρο από την ύπαιθρο. Οριοθετούσε σε πραγματικό και συμ
βολικό επίπεδο δύο διαφορετικούς κόσμους, οι οποίοι επικοινωνούσαν, 
ευρισκόμενοι σε βάση αλληλεξάρτησης μεταξύ τους. Οποιος ήταν από μέ
σα ήταν αστός, ήταν Γιαννιώτης. Την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια 
των παλιών Γιαννιωτών απηχεί με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο προφο
ρική παράδοση που κατέγραψα από κάτοικο της συνοικίας Σιαράβα: 
όταν ξέπεσαν κάποιες οικογένειες βυρσοδεψών της Σιαράβας, τα μέλη 
τους κεφτεντένιζαν κόσσες (πλεξούδες, αρμαθιές) από σκόρδα επάνω στο 
κούτσουρο για να τους ακούσουν οι γείτονες και να νομίσουν ότι κεφτε- 
ντενίζουν κρέας.58

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ορισμένα τμήματα της ντάπιας συνιστού- 
σαν και τα πραγματικά όρια της πόλης,59 καθώς τα όρια τής εδαφικής

56. Γεώργιος Οικονόμου, «Παλιές γιαννιώτικες ιστορίες» εφ. Κραυγή (Ιωαννίνων) 
523)324 (22/3/1937)2.

57. Εγώ ο ίδιος έγινα πολλές φορές αποδέκτης αυτής της έκφρασης, όταν, ερωτώμενος 
από κατοίκους των χωριών για την καταγωγή μου, τους έλεγα ότι είμαι από τα Γιάννινα.

58. Πληροφορία του κατοίκου της Σιαράβας Κώστα Παπλωματά (γ. το 1931). Για τη 
φθίνουσα πορεία των γιαννιώτικων βυρσοδεψείων, βλ. και το διήγημα του Δημήτρη Χατζή 
Ο Σιούλας ο ταμπάκος, στο: Δημήτρης Χατζής, Το τέλος της μικρής μας πόλης, Διηγήμα
τα, 3η έκδ.. Ελληνική πεζογραφία, Διογένης, Αθήνα 1971, σ. 7-20.

59. Σύμφωνα με τον Ζούμπο. τα όρια της πόλης «περιέκλειεν η τάφρος του Βοημούν- 
δου. κοινώς “Ντάπια του Βενετσιάνου”» (Σωτήρης Ζούμπος, Άπαντα, Γιάννινα 1985, σ. 
234).
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έκτασης του Δήμου Ιωαννιτών συνέπιπταν, εν πολλοίς, με την ντάπια. Το 
τμήμα της ντόπιας από τον Άγιο Νικόλαο Κόπανων έως την Προσκύνηση 
αποτελούσε το γεωγραφικό σύνορο του Δήμου Ιωαννιτών με την όμορη 
κοινότητα του Περάματος. Στον χάρτη Διανομής τού 1931 της κοινότη
τας Περάματος, αναγράφεται στη γραμμή οροθεσίας της κοινότητας και 
της πόλης των Ιωαννίνων η ένδειξη: «Ντάπια Αλή πασά». Διαθέτουμε, 
επίσης, τη μαρτυρία ότι για τα προϊόντα των αμπελιών και των χωρα- 
φιών εντός της τάφρου δεν καταβαλλόταν δημοτικός φόρος.60 Άλλωστε, 
από τα τελωνεία (κοινώς κουρμέκια ή κομέρκια ή, αργότερα, Φόροι) των 
Ιωαννίνων, τα οποία βρίσκονταν στις εισόδους της πόλης, τα τρία χωρο- 
θετούνταν σε σημεία κοντά στην ντάπια, από τους χρόνους ακόμη του 
Αλή πασά και ώς την κατάργησή τους στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.61 
Πρόκειται για τα τελωνεία στη βόρεια είσοδο, προς Κόνιτσα και Αργυρό
καστρο, στη νότια είσοδο, προς Άρτα και Μέτσοβο, και στη νοτιοδυτική 
είσοδο, προς Παραμυθιά, αντίστοιχα.

Οαράπηζ

Διατύπωσα πιο πάνω την άποψη ότι η ντάπια οροθετούσε τον αστικό 
χώρο των Ιωαννίνων, διαχωρίζοντάς τον από εκείνον της υπαίθρου. 
Ωστόσο, τα ουσιαστικά όρια της πόλης ανιχνεύονται και με άλλες παρά
πλευρες επισημάνσεις, που έχουν σχέση με τους συμβολισμούς, γενικότε
ρα, της ευαίσθητης και φορτισμένης περιοχής των «ορίων». Στα ευαίσθη
τα και «ευπαθή» όρια της πόλης των Ιωαννίνων, στις περιοχές δηλαδή της 
ντάπιας και των εισόδων της πόλης, τοποθετήθηκε η παρουσία ενός φα
νταστικού αράπη, φόβητρο των παιδιών της υπαίθρου. Την ιστορία αυτή, 
για έναν αράπη στην είσοδο της πόλης, τον οποίο έπρεπε να φιλήσουν τα 
παιδιά που επισκέπτονταν για πρώτη φορά τα Γιάννινα, την είχαν επι
νοήσει οι κάτοικοι των γύρω χωριών και τη χρησιμοποιούσαν οι γονείς 
που ζούσαν στα χωριά αυτά, όταν ήθελαν να ξεφορτωθούν τα παιδιά τους 
που γκρίνιαζαν να τα πάρουν μαζί τους στην πόλη. Η θέση του αράπη πα
ράλλαζε, ανάλογα με τον προσανατολισμό των χωριών και το δρομολό
γιο που ακολουθούσαν οι κάτοικοί τους πηγαίνοντας στα Γιάννινα. Πα-

60. Κ. Φωτόπουλος, Τα Γιάννινα,..., ό.π., ο. 25.
61. Για τις θέσεις των τριών αυτών τελωνείων στις αρχές του 19ου αιώνα, βλ. τη χαρ

τογραφική αποτύπωση της πόλης των Ιωαννίνων από τον Barbie du Bocage στο: Κανετά- 
κης, ό.π., σ. 223,226-227.
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ρόμοιες ιστορίες διηγούνταν και σε άλλα μέρη της Ηπείρου, όπως στα χω
ριά της Άρτας και των Φιλιατών.62 Σύμφωνα με τη διήγηση των βόρειων 
χωριών των Ιωαννίνων, ο αράπης κατοικούσε στη βόρεια είσοδο της πό
λης, δίπλα στο κουρμέκι63 Στα βορειοδυτικά χωριά της πόλης έλεγαν ότι 
ο αράπης ήταν εγκατεστημένος στην Προσκύνηση.64 Και οι δύο αυτές θέ
σεις βρίσκονταν στην περίμετρο της ντάπιας. Ο Χρηστοβασίλης, στο διή
γημά του «Ο Κουτσογιάννης στα Γιάννινα», δεν αναφέρει αράπη, αλλά 
την αράπισσα Ζαρά, προσδιορίζοντας τη θέση της λίγο πιο μέσα από το 
κουμέρκι, αρκετά χαμηλότερα από την Προσκύνηση. Αφού περάσεις, λέ
ει, τη Ζαρά μπήκες στα Γιάννινα.65 Σύμφωνα πάλι με τον Γ. Οικονόμου, η 
ακρινή συνοικία Γάλατα στα Ιωάννινα «λεγότανε και Ζαρά από κάποια 
μαύρη γυναίκα, μαύρη αράψα, αράψα ζαρά, αράψα γκανή».66 Η Ζαρά, 
λοιπόν, υπαρκτό πρόσωπο, όπως φαίνεται, στα τέλη του 19ου αιώνα και 
στις αρχές του 20ού, «αξιοποιήθηκε» από τους μετακινούμενους χωρι
κούς των βόρειων και βορειοδυτικών χωριών, για να ενσαρκώσει τον μυ
θικό αράπη, «φύλακα» των εισόδων των Ιωαννίνων. Την ίδια παράδοση

62. Θα αναφέρω τρία παραδείγματα, όπως τα κατέγραψα στα χωριά Άνω Καλεντίνη 
του νομού Άρτας και Αγία Μαρίνα (πρώην Μπράνια) και Κοκκινιά (πρώην Κοκινίστα) 
του νομού Θεσπρωτίας. Στην Άνω Καλεντίνη. για να ξεφορτωθούν οι γονείς τα μικρά παι
διά τους, όταν επέμεναν να τα πάρουν μαζί τους στην Άρτα, τους έλεγαν ότι όποιος πάει 
για πρώτη φορά στην Άρτα πρέπει να πηδήξει τον κόπανο που ήταν στην είσοδο της πόλης, 
στα λεγάμενα Διόδια. Κόπανο έλεγαν στην Άνω Καλεντίνη το γνωστό παιδικό παιγνίδι 
τραμπάλα (πληροφορίες: Παύλος Βρατσίστας [γ. το 1924], 17/11/2006). Στην Αγία Μαρί
να, οι γονείς έλεγαν στα παιδιά ότι, για να τα πάρουν μαζί τους στα Γιάννινα, έπρεπε να 
φιλήσουν τον κώλο του αράπη στην είσοδο των Ιωαννίνων, ενώ για να τα πάρουν μαζί 
τους στους Φιλιάτες, έπρεπε να φιλήσουν τον κώλο της μαϊμούς στην είσοδο των Φιλια- 
τών (πληροφορίες: ΧρήστοςΤσάκος [γ. το 1919], 11/10/2006). Τέλος, στην Κοκκινιά, οι γο
νείς εκφόβιζαν τα παιδιά λέγοντάς τους ότι όποιο παιδί πήγαινε στους Φιλιάτες έπρεπε 
προηγουμένως να φιλήσει τον κώλο του γύφτου. Ο γύφτος, εγκατεστημένος στην είσοδο 
των Φιλιατών. κατασκεύαζε γεωργικά εργαλεία (πληροφορίες: Δημητρούλα Ντέντε [γ. το 
1917], 19/9/2006).

63. Η τοπική παράδοση των χωριών του κεντρικού Ζαγορίου (πληροφορίες από Δί- 
κορφο και Νεγάδες), θέλει τα παιδιά να φιλούν «τον κώλο του αράπη» έξω στο κουρμέκι.

64. «Η “Προσκύνηση”, που παιδιά μικρά μας φοβέριζαν οι γονείς μας, ότι θα βγει ο 
Αράπης να μας αρπάξει» (Κ. Νικολαΐδης, Η  Ζ ω ο δ ό χ ο ς  (Τ ζο ντίλα ) κα ι τα ά λ λ α  κ α μ π ο χώ 
ρ ια  τω ν  Γ ια νν ίνω ν . Αθήνα 1976, σ. 16).

65. X. Χριστοβασίλης, ό .π ., σ. 101-103.
66. Γ. Οικονόμου. «Το Μπισδουνόπουλο και το πανηγύρι στον Αϊ Γιάννη», Η π ειρ ω τι

κή Ε σ τία  ΣΤ' (1957)618.
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του αράπη κατέγραψα και στα χωριά που είναι κτισμένα νότια και νοτιο
ανατολικά των Ιωαννίνων, με μόνο σημείο διαψοράς τον τόπο όπου βρι
σκόταν αυτός. Στα χωριά νότια των Ιωαννίνων, έλεγαν ότι για να πάει 
κανείς για πρώτη φορά στα Γιάννινα, έπρεπε να φιλήσει τον αράπη,67 ή, 
πιο συγκεκριμένα, «τον κώλο του αράπη»,68 που ήταν εγκατεστημένος 
έξω, στον Φόρο της Καλούτσιανης, κομβικό σημείο από όπου εισέρχο
νταν οι κάτοικοι αυτών των χωριών στην πόλη. Ο Φόρος της Καλούτσια- 
νης βρισκόταν πενήντα περίπου μέτρα νότια της ντάπιας. Στους Λογκά- 
δες επίσης, χωριό κτισμένο στις νοτιοανατολικές παρυφές της λίμνης, 
έλεγαν στα παιδιά ότι για να μπούνε στα Γιάννινα έπρεπε πρώτα να τα φι
λήσει ο αράπης. Οι κάτοικοι αυτών των παραλίμνιων χωριών (Λογκά- 
δων, Βασιλικής), που επικοινωνούσαν με τα Γιάννινα μέσω της λίμνης, 
τοποθετούσαν τον αράπη στη Σκάλα. Κομβικό σημείο στα όρια της πόλης, 
η Σκάλα, ήταν ένα μικρό λιμανάκι, όπου προσάραζαν οι κάτοικοι των χω
ριών αυτών με τα καΐκια. Εκεί υπήρχε και τελωνείο (Φόρος), αφού η Σκά
λα αποτελούσε μία από τις εισόδους των Ιωαννίνων.

Η υποτιθέμενη παρουσία του αράπη στις εισόδους των Ιωαννίνων 
πρέπει ίσως να συνδεθεί με τις νεοελληνικές παραδόσεις που θέλουν τη 
μορφή του αράπη να είναι, εκτός των άλλων, φύλακας θησαυρών και οι- 
κουρός δαίμονας.69 Ο αράπης μπορεί να συνδεθεί επίσης με τις αποτρό
παιες και φυλακτικές πέτρινες αντρικές κεφαλές που, στην παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, εντοιχίζονταν σε «ευπαθή» σημεία της οικοδομής (π.χ., 
ανώφλι) για την αποτροπή του κακού.

Τόποι εορτασμού της Πρωτομαγιάς

Σε εξίσου αξιόπιστο προσδιορισμό των ουσιαστικών ορίων της πόλης 
οδηγούμαστε και από άλλες, παράπλευρες, διαδρομές, όπου τα όρια δη
λώνονται και πάλι με έμμεσο τρόπο: τη βιωμένη εμπειρία του εορτασμού 
της Πρωτομαγιάς από τους κατοίκους των Ιωαννίνων, όπως καταγράφε
ται σε κείμενα της εποχής και έχει διατηρηθεί στις μνήμες των παλιών κα
τοίκων. Ο λατρευτικός χαρακτήρας της Πρωτομαγιάς εκδηλώνεται με

67. Προφορικές πληροφορίες από τα χωριά Μουζακαίοι και Φράστανα (τώρα Κυπα
ρίσσια).

68. Προφορικές πληροφορίες από τα χωριά Μορκιοί (τώρα Πλατανιά) και Γερακάρι.
69. Ν. Γ. Πολίτης, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού, Παρα

δόσεις, μέρος Β' , εν Αθήναις 1904, σ. 1035 Ί 039.
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ομαδική έξοδο στην εξοχή, στους αγρούς και τα λιβάδια. Παλαιότερα, συ
νοδευόταν από έθιμα, που είχαν σχέση με τη βλάστηση, την ανθοφορία και 
τη γονιμότητα. Οι περίπατοι των Γιαννιωτών την ημέρα της Πρωτομα
γιάς, ημέρα που εμπεριέχει ποικίλους συμβολισμούς, γίνονταν στη γειτο
νική ύπαιθρο που στεφανώνει την πόλη. Ο Κώστας Κρυστάλλης, σε ένα 
από τα πεζογραφήματά του, κατονομάζει τις θέσεις όπου, παραδοσιακά, 
γιόρταζαν οι Γιαννιώτες την Πρωτομαγιά: «Τα περίμορφα ακρογιάλια 
του Αϊ-Νικόλα, οι απανωτοί λόφοι της Περίβλεφτης, οι ράχες και τα ρι- 
ζά τ ’ Αϊ-Λια, τ ’ αμπέλια της Προσκύνησης, η βρύση της Σαντοβίτσας» 70 
Ο αναφερόμενος Α ϊ Νικόλας είναι ο Αγιος Νικόλαος Κοπάνων, που στα 
λιβάδια του εξέδραμαν οι Γιαννιώτες και την ημέρα της Καθαρής Δευτέ
ρας.71 Επίσης, ο A t Αίας είναι το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία στα Καρ- 
δαμίτσια και η βρύση της Σαντοβίτσας, βρύση με πηγαίο νερό, βρίσκεται 
σε απόσταση εξακοσίων περίπου μέτρων δυτικά της ντάπιας (πίν. 7).72 
Όλες οι τοποθεσίες που αναφέρει ο Κρυστάλλης χωροθετούνταν στην 
περίμετρο της ντάπιας. Εκεί λοιπόν ήταν και τα όρια του αγροτικού χώ
ρου. Πιο μέσα, εκτεινόταν η πόλη, ο αστικός χώρος. Επίσης, από τις το
ποθεσίες αυτές, ή κοντά σε αυτές, διέρχονταν οι κύριοι οδικοί άξονες 
προς Άρτα-Μέτσοβο, Αργυρόκαστρο και Σαγιάδα. Τα σημεία όπου οι 
οδικοί άξονες έτεμναν την ντάπια ήταν σημειολογικά φορτισμένα, προσ
διορίζοντας τα σημεία εισόδου της πόλης. Ταυτόχρονα, αποτελούσαν τα 
πραγματικά, αλλά και τα συμβολικά, όρια μετάβασης από τον αστικό 
στον αγροτικό χώρο.

Εδώ, θέλω να επισημάνω και μία άλλη κοινωνική εκδήλωση ομαδικού 
χαρακτήρα, η οποία, εμμέσως και αυτή, έχει σχέση με τα όρια της πόλης

70. Κρυστάλλης, Ά π α ντα . Π ο ιή μ α τα  - π εζο γρ α φ ή μ α τα  - λα ο γ ρ α φ ικ ά  - ισ το ρ ικ ά  - γρ ά μ 
μ α τα , τ. Β', πρόλογος - εισαγωγή - επιμέλεια Γ. Βαλέτα. Αθήναι 1959, σ. 409.

71. Κρυστάλλης, ό .π ., σ. 404· Δ. Σαλαμάγκας, «Το γιαννιώτικο στιχοπλάκι και οι πα
ράγοντες του». Η π ειρ ω τικ ή  Ε σ τ ία  ΣΤ' (1957) 236.

72. Βλ. και δημοσιογραφική ανταπόκριση από τα Γιάννινα στην εφημερίδα Φ ωνή της 
Η π είρ ο υ :  «Την Πρωτομαγιάν ενώ το πλήθος μετέβαινεν εις την βρύσιν Σαδοβίτσης όπου 
και οι μαθηταί του Γυμνασίου και λοιπών δημοτικών σχολείων...» (εφ. Φ ωνή της Η π εί
ρου , αρ. φ. 797 (29/5/1909) 2). Την ημέρα της Πρωτομαγιάς, οι κάτοικοι των Μαρμάρων 
(πρώην Σαντοβίτσα) πήγαιναν να σκαλίσουν τα αμπέλια τους στην περιοχή της βρύσης 
της Σαντοβίτσας, για να δουν τους Γιαννιώτες που είχαν εκδράμει εκεί με τις οικογένειές 
τους και τα φαγητά. Οι Μαρμαριώτες έπαιρναν μαζί και τα παιδιά τους για να κάνουν κι 
αυτά χάζι (πληροφορία του Μαρμαριώτη κηπουρού Βασίλη Ευθυμίου [γ. το 1939]).
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και την ντάπια. Τα παλαιότερα χρόνια, προσφιλής τρόπος κοινωνικής 
εκτόνωσης των Γιαννιωτών ήταν οι περίπατοι μέχρι έξω από την πόλη 
(κοντά στα κουρμέκια), όπου υποδέχονταν τους πανηγυριστές που επέ
στρεφαν από τα θρησκευτικά πανηγύρια στη γειτονική ύπαιθρο.73 Έχου
με καταγεγραμμένη την εμπειρία τέτοιων υποδοχών από τους ίδιους τους 
ανθρώπους που μετείχαν σε αυτές. Και πρώτα πρώτα, παραθέτω την προ
σωπική κατάθεση του Γεωργίου Οικονόμου, ο οποίος αναφέρει ότι «τα 
παλιότερα τα χρόνια οι Γιαννιώτες βγαίναμε έξω στους Αμπελοκήπους 
να καλωσταδεχτούμε τους Παλιουριώτες -που γύριζαν από το πανηγύρι 
στις 8 Σεπτεμβρίου καβάλα στ’ άλογα με κόκκινες γιάμπολες από πάνω - 
και βγαίναμε έξω από την Καλούτσια όπου γύριζαν στις 16 Αυγούστου 
από το πανηγύρι της Χρυσοβίτσας».74 Την υποδοχή των πανηγυριστών 
που επέστρεφαν από το μοναστήρι της Παλιουρής «έξωθεν της πόλεως 
εις τον προς Β. αυτής και επί της οδού Ιωαννίνων και Βιτωλίων κείμενον 
ναόν του αγίου Νικολάου των Κοπάνων» έχει καταγράψει σε κείμενό του, 
το 1889, ο Νικόλαος Τσιγαράς75 Για τις τοποθεσίες όπου οι Γιαννιώτες 
περίμεναν τους πανηγυριστές που επέστρεφαν, διαθέτουμε και τη μαρτυ
ρία του Δημήτρη Σαλαμάγκα: «Τον παλιό καιρό, όταν οι πανηγυριστάδες 
γύριζαν από την Κουσιοβίτσα, οι Γιαννιώτισσες βγαίναν όλες στον Αγνα- 
ντίτη, εκεί που είναι τώρα το πηγάδι της Καλούτσιας, στο Φόρο, κι αρα- 
διαζόταν με τα δειλινίσματά τους στον όχτο του δρόμου, για να δεχτούν 
και να καλωσορίσουν τες Χρυσοβιτσινές».76 Ο ίδιος συγγραφέας, στηρι- 
ζόμενος σε πληροφορίες του Γ. Οικονόμου, θα προσθέσει: «Παρόμοιες 
υποδοχές, γινόταν (πληροφορία Γ. Οικονόμου) και στις πανηγυρίστριες 
που γύριζαν από προσκύνημα στα Μοναστήρια της Παλιουρής και της 
Φανερωμένης· (γιορτασμός, στις 8 Σεπ/βρη, Γεννέσιο της Παναγίας)· με 
τη διαφορά ότι, για την υποδοχή τους, βγαίναν στις περιοχές της Προ
σκύνησης» 77

73.1. X., «Θεριναί σημειώσεις. Πανηγύρια Ιωαννίνων», εφ. Φ ω νή της Η π ε ιρ ο ν , αρ. φ. 
113(18/11/1894)4.

74. Γ. Οικονόμου, «Από τη χριστιανική ιστορία της Ηπείρου», Η π ειρ ω τ ικ ή  Ε σ τ ία  Α '  
(1952)240.

75. Νικόλαος Τσιγαράς, «Η Δραμπάτοβα κ α ι αι εν αυτή διασκεδάσεις των Ιωαννιτών», 
Α τ τ ικ ό ν  Η μ ερ ο λ ό γ ιο ν , 1889,182.

76. Δ. Σαλαμάγκας, Η  Κ υ ρ ά  η Κ ο υ σ ιο β ίτ σ α , Γιάννινα 1956, σ. 18.
77. Δ. Σαλαμάγκας, Η  Κ υ ρ ά  η Κ ο υ σ ιο β ίτ σ α , ό .π „  σ. 18, σημ. 1. Επίσης, και στις Ν τ ό 

π ιε ς  τ ο ν Α λ ή  π α σ ά , στη σημερινή θέση εικόνισμα-προσκυνητάρι των Αγίων Αποστόλων,
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Γίνεται φανερό, και είναι ίσως περιττό να το επαναλάβω, ότι οι τοπο
θεσίες υποδοχής των πανηγυριστών χωροθετούνταν στην περιοχή της 
ντόπιας, προσδιορίζοντας και αυτές, με τη σειρά τους, τα όρια της πόλης.

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η ντόπια, οχυρωμα
τικό έργο του Αλή πασά, αναδείχτηκε, στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, 
σύμβολο της αστικής υπεροχής και υπεροψίας. Ο συμβολισμός αυτός, 
ωστόσο, υποχώρησε σταδιακά, όχι μόνον λόγω της βαθμιαίας εξαφάνι
σής της, αλλά και επειδή ατόνησαν τα διαχωριστικά όρια ανάμεσα στους 
Γιαννιώτες και τους χωρικούς, καθώς, μετά τον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο, 
η πόλη των Ιωαννίνων εμπλουτιζόταν ολοένα και περισσότερο με έμψυ
χο υλικό από την ενδοχώρα.

πλήθος Γιαννιώτες περίμενε στις 8 Σεπτεμβρίου την επιστροφή των πανηγυριστών από το 
μοναστήρι της Παλιουρής (Κ. Φωτόπουλος, Τα Γιάννινα,..., ό.π., σ. 68).
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THE “DAPIA” OR BOHEMUND’S TRENCH:
REAL AND SYMBOLIC FORTIFICATIONS OF THE TOWN OF 10 ANNINA

(19th -20th CENTURY)

by
Stefanos Tsiodoulos

This article discusses the military and symbolic functions of the dapia or 
Bohemund's trench, which surrounded the town of Ioannina and its outs
kirts. The dapia formed an important fortification, at the time of Ali Pasha of 
Ioannina, having been constructed at different times between the late 18th 
century and 1820. In the mid-19th century, the dapia was accredited to the 
Norman Bohemund (11th c.), an erroneous attribution which was propagated 
until the late 20th century by scholars and amateur historians of the town. In 
addition to its military function, the dapia subsumed a symbolic dimension, 
which proved to be more powerful than its defensive role. In later years, and 
the 20th century in particular, its real function waned and only the symbolic 
one remained. The latter would surface in the everyday speech of the 
inhabitants of Ioannina, and was used to express social relations. The 
everyday speech of the town’s inhabitants therefore exploited an aspect of 
the structured space, in order to signify social relations and cultural 
differentiation. The dapia delimited the urban area an d segregated it from the 
countryside. Both at a true and at a symbolic level, it signified two different 
worlds, which remained in communication and interdependency.
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1. J. D. Barbie du Bocage, «Plan de la Plaine de Ianina en Albanie». 1804. Λεπτομέ
ρεια. Από το βιβλίο: F.C.H.L. Pouqueville, Voyage en Moree,a Constantinople,..., 
τ .Γ ' ,  Παρίσι 1805.
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βλίο: F.C.H.L. Pouqueville, Voyage dans la Grece, x. E ' , Παρίσι 1821. Βιβλιοθήκη 
Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών.
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3' Μ· Χ^σοχόου, «3. Ιωάννινα. Μέτσοβον, Γρεβενά, Κοζάνη, Σερβία» . 
Τέλη 19ου αι. Λεπτομέρεια. Συλλογή Στέφανου Τσιόδουλου.
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4. «Τοπογραφικόν Σχεδιάγραμμα Ιωαννίνων και πέριξ». Αρχές 20ού αι 
Λεπτομέρεια. Συλλογή Στέφανου Τσιόδουλου.
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7. Τοπογραφικό διάγραμμα Διανομής Κοινότητας Σταυρακίου Ιωαννίνων. 
1929. Λεπτομέρεια. Αρχείο Νομαρχίας Ιωαννίνων.

Η διαδρομή της ντάπιας.
Ο Ο κύκλος δηλώνει τη θέση της βρύσης της Σαντοβίτσας.
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9. «Κιάφα - Ντάπια - Τοπ Αλτί - Μεζάρια - Τουρκικόν Νεκροταφείον 
Ιωαννίνων». 1967. Λεπτομέρεια. Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων.
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