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Την επίσημη τούτη στιγμή, πού αναλαμβάνω 
από την Προπρύτανη κ. Δεδούση τα διάσημα του 
Πρυτάνεως τον Πανεπιστημίου Ίωαννίνων, Θεωρώ 
χρέος μου νά ευχαριστήσω τη γενέτειρά μου Πόλη 
καί τούς Ευεργέτες της, πού μου εδωκαν τά φώτα 
τής Παιδείας. Ευχαριστώ επίσης τούς φίλους Συνα
δέλφους τών δύο Σχολών, οι όποιοι ομόφωνα μου 
έκαναν τη μεγάλη τιμή να πρυτανεύσω στο Πανεπι
στήμιο τής πατρίδας μου. 9Ελπίζω να μη διαψεύσω 
τις προσδοκίες τους.

Σ. L Δ .

Ια



Είναι πανεπιστημιακή παράδοση ό Πρύτανης πού Αποχωρεί, νά προ
βαίνει μια Κυριακή τοϋ Νοεμβρίου στον άπολογισμό τών πεπραγμένων 
κατά το έτος τής Πρυτανείας του (Α.Ν. 1895/39, Αρθρ. 22). Ή  έκθεση 
τών πεπραγμένων δημοσιεύεται τό Δεκέμβριο και ό νέος Πρύτανης τήν 
υποβάλλει στή Γενική Συνέλευση τών καθηγητών τοϋ Πανεπιστημίου γιά 
συζήτηση. Οί παρατηρήσεις τής Γενικής Συνελεύσεως ύποβάλλονται τόν 
Φεβρουάριο στον άρμόδιο 'Υπουργό.

Μετά τήν άνάγνωση τών πεπραγμένων, ό νέος Πρύτανης «λέγει τόν 
προσήκοντα πρυτανικόν λόγον», με θέμα τής έκλογής του. Τό θέμα αυτό 
σ’ ένα άνώτατο έκπαιδευτικό "Ιδρυμα είναι έπιστημονικό. Ωστόσο, άς μου 
έπιτραπεϊ στή σημερινή ομιλία μου νά μή περιορισθώ στά καθαρά έπι- 
στημονικά πλαίσια, όπως συνήθως γίνεται στον πρώτο πρυτανικό λόγο, 
άλλά νά Αναφερθώ και σ’ ένα θέμα ζωτικό, πού Απασχολεί τούς Ήπειρώ- 
τες και τό Πανεπιστήμιο, έννοώ τή μελλοντική άνάπτυξή του.

Πάνε τώρα δώδεκα χρόνια πού έχει Ιδρυθεί τό Ηπειρωτικό Πανεπι
στήμιο, μέ τις δύο πρώτες Σχολές, και τό άνώτατο τούτο έκπαιδευτικό 
"Ιδρυμα παραμένει σχεδόν στάσιμο, ένώ νεότερα Πανεπιστήμια έχουν 
ίδρυθεΐ ή έχει έξαγγελθεΐ ή λειτουργία τους μέ περισσότερες Σχολές.

Κατά τήν πρόσφατη έπίσκεψη τής Συγκλήτου στον 'Υπουργό τής 
Παιδείας κ. Γ. Ράλλη, λάβαμε σαφείς υποσχέσεις γιά τή σταδιακή ίδρυση 
τής ’Ιατρικής Σχολής, μέ τή λειτουργία στήν άρχή τεσσάρων κλινικών 
γιά τήν έξάσκηση τελειοφοίτων τής Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και μέ τήν προοπτική νά άκολουθήσει βαθμιαία ή ίδρυση 
τών Αναγκαίων έγκαταστάσεων γιά τούς φοιτητές τοϋ 5ου, 4ου, 3ου κ.λ.π. 
έτους σπουδών, ώσπου τό Τμήμα νά γίνει πλήρης Σχολή καί νά όπαχθει 
στο Ηπειρωτικό Πανεπιστήμιο. Οί δύο υφιστάμενες Σχολές, ή Φιλοσο
φική καί ή Φυσικομαθηματική, Οά άναπτυχθοϋν κι αύτές μέ τήν ίδρυση 
νέων Τμημάτων καί έχουν δοθεί ύποσχέσεις^δτι θά ίδρυθοΰν οί Αναγκαίες 
έδρες. ’Επίσης έγινε Αποδεκτή ή πρόταση$νά λειτουργήσει στό Πανεπι
στήμιο ένα Τμήμα «Επιστημών ’Αγωγής καί Μετεκπαιδεύσεως», όπου θά 
φοιτούν γιά έπιμόρφωση καί μετεκπαίδευση οί λειτουργοί τής Μέσης καί 
Στοιχειώδους Παιδείας.

Ά λλ’ ώσπου νά Αποχτήσει ή ’Ιατρική Σχολή τήν αύτοτέλειά της 
καί νά ύπαχθεΐ στό ’Ηπειρωτικό Πανεπιστήμιο, θά χρειαστεί πολύς χρό
νος. Καί είναι έπιτακτική Ανάγκη ή Αμεση ίδρυση μιας τρίτης τουλάχι
στον Σχολής στό Πανεπιστήμιό μας, καί ύστερα μιας Αλλης Σχολής.
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Δέν θά έπιχειρήσω έδώ νά άποδείξω τήν αύτονόητη άνάγκη νά άνα- 
πτυχθεΐ τό 'Ηπειρωτικό Πανεπιστήμιο, άλλα ποιος μπορεί νά είναι, κατά 
τή γνώμη μου, ό δρόμος~πού πρέπει νά άκολουθήσουμε στήν άνάπτυξη 
τοϋ Πανεπιστημίου, ώστε δχι μόνο νά εύοδωθεΐ ό σκοπός, άλλά καί νά 
συμβάλει στήν άνύψωση τοϋ οίκονομικοϋ καί κοινωνικοϋ βίου τής Βορειο
δυτικής Ελλάδος. Γιατί πιστεύω δτι κάτω άπό τήν άμεση άκτινοβολία 
τοϋ 'Ηπειρωτικού Πανεπιστημίου θά βρίσκεται όλόκληρη ή Βορειοδυτική 
Ελλάδα ώς τον 'Αχελώο.

Ά πό τήν όρθή έκλογή τών Σχολών, πού θά ίδρυθοϋν, θά έξαρτηθεΐ 
ώς ένα μεγάλο βαθμό τό μέλλον τοϋ ’Ηπειρωτικού Πανεπιστημίου καί τής 
περιοχής ίσως. Δέν θέτω ύπό άμφισβήτηση τή χρησιμότητα τής ’Ιατρι
κής Σχολής. Είναι μιά πολυσύνθετη έπιστήμη θετική καί άνθρωπιστική, 
πού θεραπεύει τό πολυτιμότερο άγαθό τής άνθρώπινης κοινωνίας, τήν 
ύγεία, καί καλλιεργεί τήν ψυχή καί τό πνεϋμσ, δσο λίγες άλλες έπιστή- 
μες άπό τόν κύκλο τών θετικών έπιστημών.

Ένα πανεπιστημιακό "Ιδρυμα πρέπει νά θεραπεύει τις άνάγκες τής 
περιοχής, ύλικές καί πνευματικές. Νά συντελεί στήν οίκονομική καί πνευ
ματική άνέλιξη τοϋ τόπου, άξιοποιώντας τις οικονομικές πηγές καί προ- 
άγοντας τήν πνευματική στάθμη τής κοινωνίας. Ά λλες άπό τίς έπιστή- 
μες, κυρίως οί τεχνοκρατικές, βοηθοϋν περισσότερο στήν οίκονομική άνά
πτυξη τοϋ τόπου, μέ τήν άξιοποίηση καί έκμετάλλευση τών φυσικών του 
πόρων, καί άλλες, Ιδίως οί άνθρωπιστικές, στήν πνευματική πρόοδο.

Γιά νά προσδιορίσουμε δμως τίς οικονομικές πηγές ένός τόπου, πού 
μπορούν νά άξιοποιηθοϋν, ύπάρχουν δύο τρόποι. Ό  πρώτος είναι ή έπι- 
στημονική μελέτη τοϋ σύγχρονου οικολογικού περιβάλλοντος καί ή άξιο- 
λόγηση τών οικονομικών δυνατοτήτων του, κι ό δεύτερος ή Ιστορική δι- 
ερεύνηση. *Η τελευταία μέθοδος είναι έξίσου σημαντική, γιατί μας παρου
σιάζει διά μέσου τών χιλιετηρίδων τίς σχέσεις τοϋ άνθρώπου μέ τό περι
βάλλον του, πολύ πρίν ό βιομηχανικός πολιτισμός δημιουργήσει νέες οίκο- 
νομικές πηγές, ξένες πρός τό περιβάλλον. Πώς συμπεριφέρθηκε ό άνθρω
πος στό περιβάλλον αυτό, άπό ποιές πηγές άντλησε τούς οίκονομικούς 
πόρους, πώς άναπτύχθηκε μέσα στό περιβάλλον άπό τή στιγμή πού έμ- 
φανίστηκε στό χώρο αύτό, είναι μερικά έρωτήματα, στά όποια θά προ
σπαθήσουμε νά δώσουμε άπάντηση καί νά βγάλουμε τά συμπεράσματα 
πού μπορεί νά μάς δδηγήσουν στό σωστό δρόμο.

Ά ν  καί ορεινή καί άγονη ή "Ηπειρος, ένίοτε έπαιξε σημαντικό ρόλο 
ώς πολιτικός καί πολιτισμικός παράγοντας. Στό τέλος τοϋ 4ου π. X. αίώνα 
καί στίς άρχές τοϋ 3ου έπί βασιλέως Πύρρου, στήν περίοδο τής ρωμαιο
κρατίας μέ κέντρο τή Νικόπολη, στή δύση τοϋ Βυζαντίου μέ τό Δεσπο
τάτο τής 'Ηπείρου καί, τελευταία, στούς χρόνους τής τουρκοκρατίας, ή
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Elic. 1. Χάρτηοτής Κεντρικής καί Δυτικής Ηπείρου στούς έλληνιστικούς χρόνους (342/333-168 π. X.). Μέ διπλό κύκλο 
δηλώνονται οΐ περιτειχισμένοι οίκισμοί, μέ ένα κύκλο οΐ οίκισμοί μέ άκρόπολη, μέ μελανό κύκλο οΐ Ατείχι

στοι οίκισμοί (Σ. Δάκαρη, Θεσπρωτία 1972, είκ. 34).
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"Ηπειρος άπλωσε τήν πολιτική της έπιρροή ώς τον Κορινθιακό καί τόν 
Ά ξιο ποταμό.

Άπό πού δμως άντλοΰσε τΙς ύλικές δυνάμεις ;
’Εδώ πρέπει νά κάνουμε μιά διευκρίνηση. Μέ τόν δρο " Η π ε ι ρ ο ς  

δεν έννοοΟμε μόνο τή σημερινή έλληνική "Ηπειρο, άλλά καί τήν άλβα- 
νική "Ηπειρο ώς τις έκβολές τοϋ Αώου, βόρεια τού κόλπου τοϋ Αύλώνα, 
ή ώς τόν ποταμό Σκούμπη, γιατί, δπως πιστεύω, ώς έκεΐ κατοικούσαν τά 
άρχαΐα ’Ηπειρωτικά φύλα, τουλάχιστον άπό τό τέλος τής έποχής τού 
Χαλκού1.

'Η ίστορική παράδοση άφήνει νά υποθέσουμε δτι ή "Ηπειρος, πρίν 
τήν υποδουλώσουν καί τήν καταστρέψουν οί Ρωμαίοι (168/7 π. X.), ήταν 
πολυάνθρωπη καί ευάνδρεί1 2. Στήν Έλλοπία, γύρω στό 700 π. X., στήν 
περιοχή τών Ίωαννίνων — Δωδώνης, κατοικούσαν πολλοί άπειρέσιοι, φυ
λά θνητών ανθρώπων3. Σέ μιά μάχη μεταξύ ’Ιλλυριών καί Μολοσσών τό 
385 π. X. οί Ήπειρώτες Μολοσσοί έχασαν περισσότερους άπό 15.000 
οπλίτες4. Στις άρχές τού 3ου π. X. αίώνα ό Πύρρος έπιχειρει μιά έκστρα- 
τεία έναντίον τής ’Ιταλίας, μέ μεγάλη στρατιωτική δύναμη καί ναυτικό.

Άπό πού λοιπόν άντλούσαν οί άρχαΐοι Ήπειρώτες τήν υλική δύ
ναμη, για νά άπειλήσουν τήν Ισχυρή Ρώμη, δπως λίγο άργότερα έκανε ό 
Αννίβας ό Καρχηδόνιος; Τό 167 ό Αίμίλιος Παύλος μέ άπόφαση τής 
Συγκλήτου κατέστρεψε 70 ’Ηπειρωτικές πόλεις, τίς πιό πολλές μολοσσι-

1. Ή  έγκατάσταση τών πρώτων έλληνικών φύλων σ τήν Ή π ε ιρ ο  γύρω στό
2.000 π. X. πρέπει νά συμπίπτει θεωρητικά μέ τήν άφιξη τών έλληνικών φύλων στήν 
Ε λλά δα . Ά π ό  τό τέλος δμως τού 13ου αίώνα καί έξής ένα άλλο κύμα έλληνικώ ν 
φύλων, οί λεγόμενοι Δωριεϊς, άρχισαν νά έγκαθίστανται σ τή ν Ε λλά δα . Ή  παρου
σία τους στή δυτική Ε λλά δα  άπό τό τέλος τής έποχής τού Χαλκού σ χετίζετα ι, δπως 
πιστεύω, μέ τήν παρουσία τών γραπτών γεωμετρικών άγγείω ν, πού βρίσκονται συ
χνά σέ ταφικούς τύμβους. 4 ·.

Πρωτοβρέθηκαν στήν κοιλάδα τού Α λιά κμονα , στό Θέρμο τής ΑΙτωλίας, στό 
Λ ιανοκλάδι, άργότερα στό Κ ουτσελιό και στήν Καστρίτσα τών Ίω αννίνω ν. Ά π ό  
τότε οί θέσεις πληθύνθηκαν μεταξύ τού Πατραϊκού, τού Α λιάκμονα  καί τού Σκούμ
πη. Ε νδιαφ έρουσες είναι οί άνασκαφές τών Α λβανώ ν άρχαιολόγω ν στό T ren  καί 
τό M aiiq , στήν πεδιάδα τής Κ οριτσάς, οί όποιοι σχετίζουν τά άγγεΐα  αυτά μέ τά 
Ιλλυρικά φύλα. Σύμφωνα μέ τΙς άνασκαφές στό M aliq , ο ί δημιουργοί τών άγγείω ν 
αύτών έγκαταστάθηκαν έκεΐ γιά  πρώτη φορά στό δεύτερο μ ισό τού Π ου  αίώνα. 
Τελευταία, δμοια άγγεΐα βρέθηκαν στή Βούρμπιανη, Έ λαφ ότοπο , Βίτσα, Δωδώνη, 
Ά ρ τα  τής Η π ε ίρ ο υ . Ί χ ν η  τους άπαντούν στήν Αιτωλοακαρνανία καί τήν Ιθ ά κ η . 
Νοτιότερα ή Ιδιότυπη τούτη γεωμετρική κεραμεική άφομοιώθηκε άπό τήν κατά πολύ 
άνώτερη σέ τέχνη καί τεχνική  γεωμετρική κεραμεική τής νότιας Ε λλά δο ς.

2. Στράβ. 7.7.3 καί 7.7.9.
3. Ή σ ίο δ ., 'H olm , 240, έκδ. M erkel bach καί W est.
4. Δ ιόδ. Σικελ. 15.13.3.
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κές, καί αίχμαλώτισε 150.000 νέους καί νέες1. Οί 70 πόλεις είναι πρα
γματικές. Εκατόν πενήντα τουλάχιστον τειχισμένοι οικισμοί, μέ πληθυ
σμό άπό 500- 15.000 κατοίκους καθένας, σώζονται έρειπωμένοι στά βου
νά τής ’Ηπείρου1 2. Καί, έφόσον οί Ρωμαίοι όδήγησαν σκλάβους στή Ρώ
μη 150.000 νέους καί νέες, θά πρέπει νά δεχτούμε δτι τουλάχιστον τρι
πλάσιος ήταν ό πληθυσμός της, άν μάλιστα λάβουμε ύπόψη μας, δτι οί 
συλλήψεις έγιναν τέσσερις ώρες μετά τά ξημερώματα, δταν οί περισσό
τεροι κάτοικοι βρίσκονταν έξω άπό τά σπίτια τους, στίς δουλειές τους, 
καί μποροϋσαν νά διαφύγουν τή σύλληψη.

Ά πό τήν οίκιστική μελέτη (είκ. 1) προκύπτει έπίσης δτι ή πυκνό
τητα τοΟ πληθυσμού στόν 4ο καί 3ο π. X. αίώνα, σέ τρία διαμερίσματα 
τής ’Ηπείρου, στήν Κασσωπαία, τή Θεσπρωτία καί τή Μολοσσία, πού 
άντιστοιχούν μέ τή σημερινή "Ηπειρο μέ τήν ’Ανατολική Πίνδο, έκτός 
άπό τό νομό τής Ά ρτας, ήταν ίση ή καί μεγαλύτερη άπό τή σημερινή 
πυκνότητα (άπογραφή 1961). Ή  μέση πυκνότητα τής Κασσωπαίας (ό ση
μερινός νομός τής Πρέβεζας) στά έλληνιστικά χρόνια κυμαινόταν άπό 
56,5-71 κατοίκους κατά τ. χ., έναντι 59 κατοίκων κατά τ. χ. τοΟ σημερι
νού πληθυσμού. Στήν άρχαία Θεσπρωτία, στήν ίδια έποχή, ό πληθυσμός 
κυμαινόταν άπό 34,5- 43 κατοίκους κατά τ. χ., έναντι 34 κατοίκων κατά 
τ. χ, (άπογραφή 1961)3.

Είναι άλήθεια, δτι άπό τόν 4ο π. χ. αίώνα καί Ιδίως μετά τήν ύπο- 
ταγή τών Ήλειακών άποικιών στίς ’Ηπειρωτικές άκτές μέ τή βοήθεια 
τού Φιλίππου τού Β' (343/2 π. X.;, οί Ήπειρώτες άρχισαν νά έξοικειώ- 
νονται μέ τή θάλασσα καί νά χτίζουν τειχισμένους οικισμούς κοντά σέ 
λιμάνια (είκ. 1). 'Επομένως ή θάλασσα καί τό θαλάσσιο έμπόριο άρχι
σαν νά άποτελούν μιά νέα άξιόλογη πηγή οίκονομίας, πού ώς τό 343/2 
π. X. βρισκόταν στά χέρια τών άποίκων.

Αλλά τούτο δέν άρκεί γιά νά έξηγήσουμε μιά τόση πυκνότητα τού 
πληθυσμού, πού ξεπερνά καί τό σημερινό πληθυσμό, ό όποιος διαθέτει 
κι άλλες πηγές οίκονομίας, δπως ή διοίκηση, τό έμπόριο καί μιά μικρή 
βιομηχανία. Υπάρχουν όρεινές περιοχές πού κατοικοΰνται σήμερα άραιό- 
τατα, δπως τό Σούλι, ή Λάκκα Σούλι, περιοχές άγονες, πού είχαν όμως 
μεγαλύτερη οίκιστική πυκνότητα στά έλληνιστικά χρόνια. Ή  μόνη πηγή

1. Πολύβ. 30.15, L iv. 45.34, Στράβ. 7.7.3, Π λούτ., Αιμ. Παύλος 29.3, οί 
όποιοι άντλοϋν άπό τή ν  περιγραφή τού Πολυβίου πού έχει χαθεί.

2. ΟΙ ώς τώρα γνω στοί τε ιχ ισ μ ένο ι ο ίκ ισ μ ο ι σ τήν έλληνική Ή π ε ιρ ο  είναι 
στό Νομό Π ρέβεζας 20, Θεσπρωτίας 40, Ίω αννίνω ν 70 περίπου, Ά ρ τ α ς  16. Έ ν α ς  
μεγάλος άριθμός έλληνιστικώ ν τειχισμένω ν οίκισμώ ν βρίσκεται στή νότια  Α λβανία .

3. S. D a k a ris , C assopaia  and the E lean  C olonies 1971 (έκδ. Ά θ η ν . Κ έν
τρου Ο Ικιστικής), σ . 71-76, Θεσπρωτία 1972 (έκδ. ΑΚΟ), σ. 113-15, Ιδίως 164-167.
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οικονομίας έδώ εΐναι κατά πρώτο λόγο ή βλάστηση μέ τούς άειθαλείς 
θάμνους, κατάλληλη για τήν άνάπτυξη τής κτηνοτροφίας. Ή  κτηνοτροφία 
λοιπόν κατά κύριο λόγο ήταν ή κυριότερη πηγή οίκονομίας στήν άρχαία 
Ήπειρο και ίσως ή δασική ξυλεία.

Τό έδαφος τής ’Ηπείρου είναι κατεξοχή όρεινό. Οί πεδιάδες της 
μόλις άντιπροσωπεύουν τό 10°/ο τού έδάφους, έναντι 32%  τών πεδιάδων 
σ’ όλόκληρη τήν Ελλάδα. Τό πεδινό έδαφος τής ’Ηπείρου δηλαδή είναι 
τρεις φορές λιγότερο σέ έκταση άπό τό μέσο δρο τού πεδινού έδάφους 
τής έλληνικής χερσονήσου1. Δέν ήταν διαφορετική ή εικόνα στήν άρχαιό- 
τητα, όταν ή άρχαία Ήπειρος περιλάμβανε καί τή νότια ’Αλβανία, γιατί 
καί τό κομμάτι αύτό είναι έξίσου όρεινό καί άγονο, δσο καί ή έλληνική 
Ήπειρος.

Γιά νά έκτιμήσουμε όμως καλύτερα τις δυνατότητες γιά τήν άνά
πτυξη τού κτηνοτροφικοΰ πλούτου τής Ηπείρου καί, έπομένως, γιά νά 
προσανατολίσουμε πιό σωστά τή μελλοντική της οίκονομία, πρέπει νά 
έχουμε υπόψη τις βιοκλιματικές συνθήκες.

Τό πολύ βροχερό κλίμα τής Ηπείρου, μέ έτήσια βροχόπτωση 1.000- 
1.700 χιλιοστά (1.300 λεκανοπέδιο Ίωαννίνων, 1.400 Μέτσοβο, 1.700 
Παρσμυθιά), σχεδόν τριπλάσια σέ ποσότητα άπό τήν ’Αττική, μέ 550 χ. 
έτήσιο όμβρο, ευνοεί τήν άνάπτυξη τών δασών καί τών λειβαδιών. Σ! αύτό 
συντελεί καί ή κανονικότερη κατανομή τών βροχών σ’ όλες τις έποχές 
τού έτους (είκ. 2)1 2. Στήν Ήπειρο, καί μάλιστα στήν όρεινή ζώνη, οί βρο
χές δέν περιορίζονται μόνο τό φθινόπωρο καί τό χειμώνα, άλλά είναι ά
φθονες καί τήν άνοιξη καί έξακολουθούν άραιότερες τό καλοκαίρι, μέ 
ποσοστό 7,5 - 10% τής έτήσιας βροχής (80 χ. στήν Κόνιτσα, 121 χ. στήν 
πεδιάδα τών Ίωαννίνων, 130 στό υψίπεδο τού Μετσόβου)3. Τούτο φυσικά

1. Ί .  Έ ξάρχου, Ά ναδιοργάνω σις Κ τηνοτροφικών 'Υ πηρεσιώ ν π ερ ιο χές  Ε' 
Κ τηνιατρικής Έ πιθεω ρήσεω ς, στή σειρά τών έκδόσεων τής ΥΠΑΗ μέ τόν τίτλο  
Μ ελέται καί έκθέσεις Ά ναπτύξεω ς 'Η πείρου, τόμ Σ Τ ', σ 105 (άνάτυπο άπό τόν 
τόμο ΙΓ ', 1964, τής Ή π ειρ . Ε σ τία ς). ’Ελπίζουμε ότι ή υπηρεσία αυτή τής Π ερι
φερειακής Ά ναπτύξεω ς ’Ηπείρου (ΥΠΑΗ), πού ξεκ ίνησε μέ πολλές έλπίδες, άλλά 
βαθμιαία συρρικνώθηκε σέ μιά τυπική κρατική 'Υ πηρεσία , θά άποχτήσει τόν άρχι- 
κό της προορισμό.

2. Οί χάρτες τών εικόνων 2-5 είναι άνατύπωση άπό τή μελέτη τών E .S . Higgs, 
A. Ε. FaggK .fi., The C lim a te , E nv ironm ent and In d u strie s  of S tone Age G reece : 
P art III ,  στό περιοδικό P roceedings of P reh is to ric  Society (P r.P r.S o c .)  fo r  1967, 
τ. XXXIII.

3. Μέ έξαίρεση τήν όρεινή ένδοχώρα, όπου τό κλίμα είναι ηπειρω τικό, στή 
λοιπή Ή π ειρ ο , Ιδίως όση έπηρεάζεται άπό τά θαλάσσια ρεύματα, έπικρατεί κλίμα 
μεσογειακό ή, σύμφωνα μέ τήν κατάταξη τοϋ C orczynsk i, μεταβατικό θαλάσσιο, 
μέ θερμομετρικό εύρος θερμοκρασίας 18,8°C — 22,l°C , Θ. I. Μ αλδογιάννης, Τό κλ ί
μα τών Ίωαννίνων, Θ εσσαλονίκη 1971, σ. 70.
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ένέχει οίκονομική σημασία, γιατί συντελεί στήν έντονη Ανάπτυξη τών δα
σών καί στή διατήρηση ώς τό καλοκαίρι τής χλόης στα όροπέδια τής 
Πίνδου, πού χρησιμεύουν ώς λειβάδια γιά τή βόσκηση.

‘Ένας*'άλλος κρίσιμος παράγοντας γιά τήν πρωτογενή οικονομία εί
ναι ή θερμοκρασία. Μεταξύ τών ύψιπέδων τής όρεινής ζώνης καί τών 
χαμηλών πεδιάδων τών άκτών, σέ μιά άκτίνα 50 χιλιομέτρων (τοπογρα-

Είκ. 2. Σημερινές βιοκλιματικές ζώνες τής ’Η πείρου : Π αραθαλάσσια ζώνη μέ 75- 
100 μέρες ξηρασίας, μεσόγεια ζώνη μέ 40-75 μέρες ξηρασίας, ορεινή  ζώ
νη μέ λιγότερες άπό 40 μέρες ξηρασίας Ο ί όρεινές ζώνες γύρω άπό τή ν  
Κ όνιτσα καί τό Μ έτσοβο χαρακτηρίζονται άπό παγετό διάρκειας 1-4 μηνών 

(βιοκλιματικός χάρτης τής μεσογειακής ζώνης U nesco).

φική Απόσταση), έπικρατοϋν έντελώς διαφορετικές κλιματολογικές συν
θήκες, μέ Αποτέλεσμα τήν Ανάπτυξη διαφορετικής χλωρίδας. Εόνοίκότερες 
βιοκλιματικές συνθήκες έπικρατούν τό χειμώνα στα παράλια καί δυσμε
νέστερες στήν ορεινή ζώνη τής ’Ηπείρου. Καί, Αντίθετα, τό καλοκαίρι τό 
optimum τής χλωρίδας βρίσκεται στά όροπέδια τής Πίνδου, όπου τό δρο
σερό κλίμα καί οί καλοκαιρινές βροχές εύνοοϋν τήν Ανάπτυξη τής χλόης. 
Έτσι, ή έξημερωμένη κτηνοτροφία, πού ήθελε νά έκμεταλλευθεί τήν άνι- 
ση τούτη κατανομή τών οίκονομικών πηγών — χόρτο καί δάση — ήταν
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όποχρεωμένη νά μετακινείται τό φθινόπωρο άπό τά όρεινά στις παράλιες 
πεδιάδες καί τήν προχωρημένη άνοιξη άπό τά χειμαδιά στά όρεινά1.

ΕΙκ. 3. Βοσκοτόπια, φυσικές διαβάσεις καί ο ίκ ισμοί τών Σαρακατσάνων τοΟ Ζαγο- 
ριοΟ (άπό τό βιβλίο τοΟ J. Κ . C am pbell, H o n o u r, F am ily  and  P a tro n ag e ,

O x fo rd  1964).

ΤοΟτες οί έποχικές μετακινήσεις άπό τά όροπέδια στά χαμηλά καί

1. A. Ph ilippson , D ie G riech ischen  L andschaften  II, 1 (1956), σ . 40 έξ .,
S. D ak aris , C assopaia  1971, σ . 10 έξ , Θεσπρωτία 1972, σ . 20.



12

άντίθετα, πού συνεχίζονται άπό τούς κτηνοτρόφους μας ώς σήμερα (είκ. 3), 
άκολουθοϋν μια άρχαιότατη παράδοση, με τήν έμφάνιση τοϋ πρώτου 
οίκοσιτισμοΰ τής Νεολιθικής έποχής κι άκόμη πιό παλιά, άπό τήν 
παρουσία στήν Ή πειρο τοϋ παλαιολιθικοϋ κυνηγοϋ, τοϋ δποίου τά άρ- 
χαιότερα γνωστά ίχνη ξεπερνοϋν τά 40.000 χρόνια άπό σήμερα1.

Άπό δσα είπαμε παραπάνω προκύπτουν δύο διαπιστώσεις: I) Τό 
όρεινό έδαφος καί τό βροχερό κλίμα τής Ηπείρου εύνοοϋν τήν άνάπτυξη 
τών δασών καί τής κτηνοτροφίας καί 2) γιά τήν άριστη έκμετάλλευση τοϋ 
έδάφους, ό άνθρωπος ήταν ύποχρεωμένος νά μετακινείται δύο φορές τό 
χρόνο άπό τήν Κεντρική Ή πειρο πρός τις άκτές τής ’Ηπείρου, τής Αι
τωλοακαρνανίας καί στή Θεσσαλία.

Ποιες όμως ήταν οί βιοκλιματικές συνθήκες στήν Ή πειρο στούς 
άπώτατους έκείνους χρόνους πού έζησε ό παλαιολιθικός πρόγονός μας; 
Μιά έρευνα πού έγινε στήν πεδιάδα τής Λαψίστας, κοντά στό Ροδοτόπι, 
μέ τή μέθοδο τής άνάλυσης τής γύρης πού άφήνει κάθε χρόνο ή χλωρίδα, 
έδωκε τό έξής σχηματικό διάγραμμα. Ή  βλάστηση στή λεκάνη και στήν 
όρεινή ζώνη πού τήν περιβάλλει ήταν πολύ πιό πλούσια άπό τή σημε
ρινή, άλλά δεν διέφερε ούσιαστικά (είκ. 4). 'Η δειγματοληψία άπό τό ύπέ- 
δαφος έφτασε σέ βάθος 11.65 μ Μέ βάση τόν ραδιοάνθρακα C14 έπιτεύ- 
χθηκαν δύο χρονολογήσεις όργανικών ούσιών (είκ. 5), μιά σέ βάθος 8.00 
μέτρα έδωκε χρονολόγηση 40.000± 1.000 χρόνια άπό σήμερα καί ή άλλη, 
στή ζώνη IV, σέ βάθος 3 μέτρα περίπου, έδωκε χρονολόγηση 10.200 ±  90 
χρόνια άπό σήμερα ή 8.235 χρόνια π. X.2.

Άπό τό διάγραμμα πού προέκυψε μέ τήν άνάλυση τής γύρης δια
πιστώνεται δτι άλλοτε υπερισχύει ή χλόη καί άλλοτε έπικρατοϋν τά δάση. 
Άλλοτε άφθονοϋν τά φυλλοβόλα δέντρα, ιδίως ή βαλανιδιά, πού χαρα
κτηρίζουν θερμότερο καί ύγρότερο κλίμα, καί άλλοτε οί όξυές καί τά 
κωνοφόρα — πεϋκα, έλατα— πού μαρτυρούν έξαρση τοϋ ψύχους. Άλλοτε 
ή χλωρίδα παρουσιάζει τή μορφή στέππας καί είναι σχεδόν άδεντρη ή 
περιοχή κι άλλοτε έχει τή μορφή τής μεσογειακής χλωρίδας. Γύρω στά 
8.000 π. X. τά κωνοφόρα άρχίζουν νά ύποχωροϋν καί παρατηρείται αύ
ξηση τών φυλλοβόλων δέντρων τών νεοθερμικών χρόνων, δπως ή βαλα
νιδιά, τό πουρνάρι καί ή όστρυά ή μελιόγαυρος τών εύκράτων κλιμάτων. 
Οί μεταβολές αύτές όφείλονται στήν έπικράτηση θερμότερου κλίματος καί 
ίσως στήν έπέμβαση τοϋ άνθρώπου μέ τήν έξημερωμένη κτηνοτροφία, πού 
καίει τά δάση, γιά νά τά μετατρέψει σέ βοσκοτόπια, καί κόβει τά δέντρα 
γιά τις βιοτικές του άνάγκες (στέγαση, θέρμανση).

1. Ε. S. Higgs, C. V i t a - F i n z i ,  P r . P r e h . S o c .  1966, τ. XXXII, σ . 12 έξ .
2. Ε. S. Higgs, A . Ε. Fagg κ .δ ., δ .π .π ., σ. 4 έξ. κα ί 26-29, είκ . 13 (S. 

B ottem a).
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*Από τό διάγραμμα προκύπτει άκόμη ότι λίγο πριν καί μετά άπό τά 
40.000 χρόνια, όπο>ς έπίσης πρίν καί μετά άπό τά 10.000 χρόνια άπό σή-

ΕΙκ. 4. Διάταξη τής χλωρίδας στήν όρεινή ζώνη, γύρω άπό τή λεκάνη τών Ίω αν- 
νίνων (ύψόμ. 500-2 000 μ.). A : σημερινή κατάσταση, Β : υποθετική κατά
σταση στήν άρχαιότητα, κάτω άπό σημερινές κλιματολογικές συνθήκες (πουρ
νάρια, βαλανιδιές, κέδρα, μαύρο πεϋκο, έλάτη κεφ αλονίτικη , κέδρα κοινά).

μέρα, δάση άπό πεύκα, έλατα καί όξυές κυριαρχούσαν στή γύρω όρεινή 
ζώνη τής λεκάνης. Τούτο σημαίνει ότι στίς φάσεις αύτές τής Παλαιολι-
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θικής έποχής, πού άντιστοιχοϋν μέ τήν IV Πσγετωνική περίοδο Wiirm 
τής Ευρώπης, στή λεκάνη οί κλίμα τολογικές συνθήκες ήταν δυσμενέστε
ρες, όμοιες περίπου μέ τίς κλιματολογικές συνθήκες πού έπικρατοϋν σή-

ΕΙκ. 5. Διάγραμμα άνάλυσης γύρης άπό τήν πεδιάδα Λαψίστας - Ίωαννίνων. ΟΙ στή
λες άπό άριστερά πρός τά δεξιά δηλώνουν τήν άναλογία 1) δέντρων καί 
χλόης 2) φυλλοβόλων δρυών 3) πεύκων 4) έλάτων 5-6) όστρυάς καρπινό- 

φυλλης καί κοινής 7) όξυάς (fagus) 8) Ά ρ τεμ ισ ία ς κ.λ.π.
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μέρα στήν Πίνδο, σέ ύψος 1.400- 2.000 μέτρα, όπου έπικρατεΐ όμοια βλά
στηση άπό πεύκα, έλατα καί όξυές. Ή  έπικράτηση τής βαλανιδιάς γύρω 
στό 8.000 π. X. περίπου σημαίνει τήν έναρξη τών Νεοθερμικών χρόνων.

Τούς χειμερινούς μήνες έπομένως ή περιοχή τών Τωαννίνων ήταν 
άφιλόξενη γιά τά χορτοφάγα ζώα. Όλικός παγετός καί χιόνια κάλυπταν 
τότε τό χειμώνα τήν όρεινή ζώνη1.

Ά πό τίς άνασκαφές στήν παλαιολιθική σπηλιά τής Καστρίτσας έχει 
διαπιστωθεί ότι γιά μιά μεγάλη χρονική περίοδο, άπό τό 30.000 - 9.000 
π. X. περίπου, τό κυριότερο ζώο ήταν τά έλάφια, άκολουθούν τά άγρια 
αιγοπρόβατα, τά βοοειδή, τά ίπποειδή, άγριογούρουνα, άρκούδες, ύαινες, 
ρινόκεροι κ.ά. Τά έλάφια, πού ζοϋν σήμερα στήν Κεντρική Εύρώπη, κατα
φεύγουν τό καλοκαίρι σέ ψηλότερα ύψόμετρα, έπάνω άπό 600 μέτρα, άλλά 
τό χειμώνα καταφεύγουν σέ δάση κάτω άπό 600 μέτρα ώς τό μηδέν1 2. Έ πο
μένως τά φυτοφάγα ζώα τής λεκάνης, Ιδίως τά έλάφια, δεν μπορούσαν νά 
ζήσουν τό χειμώνα στήν περιοχή τών Τωαννίνων έξαιτίας τού παγετού, 
άλλά ήταν άναγκασμένα νά μεταναστεύουν στά παράλια, μέ τό ήπιο κλί
μα, γιά νά ξαναγυρίσουν τό καλοκαίρι στό έσωτερικό. Τίς ίδιες μετακι
νήσεις έκαναν καί τά σαρκοβόρα ζώα καί ό παλαιολιθικός κυνηγός πού 
ζοΰσε άπό τά ζώα αύτά.

Τά περάσματα, πού άκολουθοΰσαν τά ζώα καί ό άνθρωπος, ήταν οί 
φυσικές διαβάσεις, Ιδίως έκεϊνες πού διαρρέουν ποτάμια, ό Άραχθος, ό 
Λούρος, ό Αχέροντας. Πραγματικά κατά τό μήκος τής κοιλάδας τού Λού
ρου καί ώς τήν Πρέβεζα καί στήν πεδιάδα τού Αχέροντα, βρέθηκαν έρ- 
γαλεΐα τών παλαιολιθικών κυνηγών, πού χρονολογούνται 40.000 - 9.000 
π. X. Τά κυριότερα ευρήματα προέρχονται άπό τίς άνασκαφές στό Κοκκι- 
νόπηλο καί στή σπηλιά Άσπροχάλικο, κοντά στό φράγμα τού Λούρου3. 
Έκεΐ ό παλαιολιθικός κυνηγός ένήδρευε καί θήρευε τά φυτοφάγα ζώα.

Τά φυσικά περάσματα, πού άκολουθοΰσαν οί κυνηγοί τής Παλαιο
λιθικής, ήταν τά ίδια μέ τά περάσματα τών κτηνοτρόφων τής Νεολιθικής 
έποχής. Γιατί καί στή Νεολιθική έποχή, όταν ό άνθρωπος άπό κυνηγός 
καί συλλέκτης έγινε παραγωγός τής τροφής, μέ τήν έξημέρωση τών ζώων 
καί τή γεωργία, έκανε τίς ίδιες έποχικές μετακινήσεις μέ τά κοπάδια του, 
άπό ιά όρεινά στά πεδινά καί παράλια, όπως κάνουν ώς σήμερα οί κτηνο- 
τρόφοι τής Πίνδου4.

Ή  ίδια κατάσταση συνεχίστηκε καί στήν έποχή τού Χαλκού (2.800-

1. Ε. S. Higgs, Λ. Ε. Fagg κ.ά ., δ .π .π ., σ . 11-12.
2. Ε. S. Higgs, A. Ε. Fagg κ.ά., δ .π .π ., σ. 12, 14-15, 26.
3. S. I. D a k a ris , Ε. S. Higgs κ.ά., P r. P reh . Soc. 1964, τ. XXX, σ. 213 έξ ., 

Ε . S. Higgs, C. V ita - F inzi, δ .π .π . σ . 10 έξ.
4. Ε. S. Higgs, A. Ε. Fagg κ ά ., δ .π .π  , σ. 16.
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1.200 π. X.). Ό  πολιτισμός τών Ηπειρωτικών φύλων, πού κατοικούσαν 
στήν "Ηπειρο στήν 3η και 2η χιλιετηρίδα, ήταν κτηνοτροφικός. Οί ώς 
τώρα γνωστές κατοικίες τους ήταν λιθόχτιστες ή ξυλόπηχτες καλύβες καί 
τά άγγεΐα τους ήταν χειροποίητα καί χοντροειδή, χωρίς έπαγγελματική 
παράδοση (είκ. 6)1. Φαίνεται πώς τά κατασκεύαζαν οί γυναίκες στό σπίτι.

Μια άλλη όμάδα άγγείων, πού μοιάζουν μέ τά πολυσυζητημένα «μι- 
νύεια» άγγεΐα τών μεσοελλαδικών χρόνων (1.900-1.600 π. X. περίπου), 
δένάπομιμοϋνται, όπως πιστεύεται, τά χάλκινα άγγεΐα (εικ. 7), πού τήν έπο- 
χή έκείνη ήταν άγνωστα στήν "Ηπειρο, άλλά τά ξύλινα σκεύη, πού τά 
κατασκευάζουν οί κτητοτρόφοι στις μακρές ώρες τής βοσκής. Τό ύλικό 
είναι άφθονο καί πρόχειρο, τό έπεξεργάζονται εύκολα καί τά ξύλινα άγ
γεΐα είναι εύχρηστα καί εύμετακόμιστα. Μερικά χειροποίητα άγγεΐα πού 
βρέθηκαν στον Έλαφότοπο1 2 σε τάφο τού Που π. X. αί., άπομιμούνται 
τέτοια ξύλινα άγγεΐα, μέ τή γωνιώδη κατατομή και τις άνοιχτές λαβές 
(είκ. 8), κατάλληλες γιά νά κρεμιούνται τά άγγεΐα στά τοιχώματα τής 
καλύβας καί γι αύτό δέν έχουν σταθερή έδραση. Ό ταν είναι άδεια, γέρ
νουν πρός τό μέρος τής λαβής, άν είναι γεμάτα, Ισορροπούν3.

Κατά τό τέλος δμως τής έποχής τού Χαλκού οί άκτές τής ’Ηπείρου 
άρχίζουν νά προσελκύουν τό ένδιαφέρον τών νοτίων Ελλήνων, τών Μυ- 
κηναίων. Ή  δασική ξυλεία καί τά κτηνοτροφικά προϊόντα τής ’Ηπείρου 
προκαλούν τό ένδιαφέρον τών έπιχειρηματικών Μυκηναίων, πού άρχίζουν 
τώρα νά έπισκέπτονται τίς άκτές, στήν άρχή ώς έμποροι, άργότερα χτί- 

' ζουν καί άποικίες, όπως τήν Έφύρα κοντά στις έκβολές τού ’Αχέροντα, 
καί μιά άλλη κοντά στήν Πάργα, δπου βρέθηκε ένας θολωτός τάφος. ’Ε
κεί, στίς παράκτιες πεδιάδες, δπου διαχείμαζαν τά κοπάδια, οί κτηνοτρόφοι 
άντήλλαζαν τά κτηνοτροφικά τους προϊόντα μέ σιτάρι, λάδι, δπλα, έργα- 
λεΐα, στολίδια γιά τίς γυναίκες τους, καμμιά φορά καί μέ ώραΐα μυκη
ναϊκά άγγεΐα4. Τέτοια εύρήματα, Ιδίως δπλα, βρέθηκαν πολλά ώς τό έσω- 
τερικό τής ’Ηπείρου, στήν περιοχή τής Πίνδου. ’Ιδιαίτερη έντύπωση κάνει 
ό Ισχυρός όπλισμός, πού βρέθηκε στούς τάφους αυτών τών σκληραγωγη- 
μένων κτηνοτρόφων5, οί όποιοι, δταν γύρω στό 1.200 π. X. δποχρεώθη- 
καν κάτω άπό τήν πίεση βορειοτέρων φύλων νά μετακινηθούν νοτιότερα, 
μπόρεσαν νά έπιζήσουν καί νά έπιβληθοΰν. Πιστεύω δτι είναι ένα άπό τά

1. Σ. Δάκαρης, ΠΑΕ 1967, σ. 46-7, πίν. 33. Σ χετικά  και Θ εσπρωτία 1972, σ . 54.
2. Ί .  Βοκοτοπούλου, Ν έοι κ ιβω τιόσχημοι τάφοι τής YE 111 Β - Γ  περιόδου έξ 

’Ηπείρου, ΑΕ 1969, σ. 180 έξ., πίν. 25β.
3. Σ. Δάκαρης, Θεσπρωτία 1972, σ. 49 έξ. καί Ιδίως σ . 54.
4. Ί .  Βοκοτοπούλου, δ ,π .π ., πίν. 29, Σ. Δάκαρη, ΟΙ Γενεαλογικοί μύθοι τών 

Μ ολοσσών 1964, σ. 5 έξ., Θεσπρωτία 1972, σ. 55-56.
5. *1. Βοκοτοπούλου, δ .π .π ., πίν. 27.
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πρώτα έπεισόδια, πού ή άρχαία παράδοση κατέγραψε στη μνήμη της, ώς 
Κάθοδο τών Δωριέων.

Την ίδια έντύπωση μάς δίνουν και οί άνασκαφές, πού έδώ καί δέκα 
χρόνια έκτελεΐ ή έπιμελήτρια Αρχαιοτήτων κ. Τ. Βοκοτοπούλου κοντά 
στή Βίτσα τού Ζαγοριοΰ1. Πρόκειται γιά ένα μικρό οικισμό κτηνοτρό- 
φων, πού έζησαν έκεΐ μισή χιλιετία, άπό τό 800 π. X. περίπου ώς τό τέ
λος τοϋ 4ου π. X. αίώνα κι έθαβαν έκεΐ κοντά τούς νεκρούς τους. Τά κτε- 
ρίσματα τών τάφων είναι σημαντικά. Εκτός άπό τή ντόπια χειροποίητη 
κεραμεική, βρέθηκαν κοσμήματα καί άγγεΐα τροχήλατα άπό τή νότια Ε λ 
λάδα, Ιδίως άττικά καί κορινθιακά, δπως δύο χάλκινες πρόχοι κορινθια
κής .τέχνης τού 2ου μισού τού 6ου π. X. αιώνα1 2, τά όποια θά είχαν 
προμηθευτεί οί κτηνοτρόφοι άπό έμπόρους πού σύχναζαν στίς Ηπειρωτι
κές άκτές. Τά ευρήματα αύτά μαρτυρούν τήν εύημερία τών κτηνοτρόφων 
τής Βίτσας. Τήν ίδια έντύπωση σχηματίζουμε κι άπό τά διαλεχτά άφιε- 
ρώματα άπό τό ιερό τής Δωδώνης κι άπό άλλους όρεινούς οικισμούς, πού 
μαρτυρούν τήν οικονομική άκμή τού τόπου.

ΤΙς παραπάνω παρατηρήσεις έπιβεβαιώνει ή άρχαία γραπτή παρά
δοση. "Αν και ή νΗπειρος κίνησε έλάχιστα τό ένδιαφέρον τής άρχαίας 
γραμματείας, ώστόσο οί μαρτυρίες είναι πολύ περισσότερες. Ό  'Ησίο
δος3 έπαινεΐ τά πολλά λειβάδια τής Έλλοπίας, μέ τά πολλά κοπάδια άπό 
πρόβατα καί βόδια, πού έκτείνονται, σύμφωνα μέ τον Πίνδαρο, άπό τή 
«Δίοδώνη ώς τό Τόνιο πέλαγος»4. Ιδίως οί υγρές άλλουβιακές πεδιάδες 
στίς έκβολές τών ποταμών, τού Πάβλα, τού Καλαμά, τού ’Αχέροντα, τού 
Αούρου καί τού Άράχθου, ήταν πρόσφορες γιά τή βοοτροφία και τή 
χοιροτροφία. Ή  Κεστρίνη, δηλαδή ή πεδιάδα τής Σαγιάδας ώς τό Βου- 
θρωτό, ήταν φημισμένη γιά τά μεγαλόσωμα βόδια, πού ύστεροΰσαν σέ 
μέγεθος μόνο άπό τά βόδια τής Αίγύπτου5. Σύμφωνα μέ τόν 'Εκαταΐο, τά 
βόδια αύτά κατάγονταν άπό τά μυθικά βόδια τοϋ Γηρυόνη, βασιλιά τής 
μυθικής Έρύθειας, τήν όποία ό Έκαταΐος τοποθετούσε στήν νΗπειρο, καί 
ό Γηρυόνης ήταν βασιλιάς τής ’Ηπείρου τής περί * Αμβραχίαν τε καί Ά μ -  
ψάόχονς6. Μερικά άπό τά βόδια αύτά ό 'Ηρακλής τά άφιέρωσε στό Δω-

1. Γιά τΙς ένδιαφέρουσες άνασκαφές στόν οίκ ισμό καί τό νεκροταφείο τής Βί
τσας, Ί .  Βοκοτοπούλου, ΑΔ 21 (1966) καί έξής (Χρονικά Β2).

2. Ί .  Βοκοτοπούλου, Π ρόχοι Κ ορινθιουργεΐς, Ά θ ή να ι 1975.
3. *Ηοϊαι 240.
4. Νεμεόν. IV 52-53 : ΑωόώναΟεν άρχόμενοι προς *Ιόνιον πόρον.
5. ΑΙλιαν. Περί ζώο)ν, 12.11.
6. Ά ρ ρ . *Λνάβ. *Λλεξ. 2.16.5-6. Σύμφωνα μέ τόν ψευδό - Σκύλακα (Περίπλους 

26), πού έγραψε λ ίγο  πρίν άπό τά μέσα τοϋ 4ου π. X. αίώνα, ή Έ ρύθεια , όπου έ
βοσκαν τά βόδια τοϋ Γηρυόνη, ήταν πεδιάδα τής Κ άστιδος ή Κ έσ τρ ιδος , δηλαδή 
τής 'Η πειρω τικής Κ εστρίνης, πρβλ. N . G .  L. H am m ond, Epi rus  1967, 41-2 καί 512.
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δωναΐο Δία. Τό κρέας τους ήταν πολύ τρυφερό. Ήταν όνομαστοί οί λαρι- 
νοί βόες, τά σιτευτά βόδια τής Κεστρίνης, καί τό ρήμα λαρινεύω σημαίνει 
σιτεύω1. Ή  τοπική παράδοση συσχέτιζε τό όνομα μέ κάποιο μυθικό βου
κόλο, Λαρϊνον, ή μέ μια κώμη τής Ηπείρου, Λαρίνη, κι έτσι όνομάζον- 
ταν καί οί σιτευτοί χοίροι1 2. Οί άγελάδες έδιναν ένα άμφορέα γάλα τήν 
ήμέρα, δηλαδή 26, 25 λίτρα3. Τά πρόβατα τής Ηπείρου όνομάζονταν έπί- 
σης πυρρικά4, πιθανότερα όχι άπό τά πρόβατα τού βασιλιά Πύρρου, 
άλλά άπό τό μυθικό Πύρρο - Νεοπτόλεμο, γιό τού μυθικού Άχιλλέα καί 
γενάρχη τών Μολοσσών. Τά βόδια τής Ηπείρου είχαν μεγάλα κέρατα5, 
όπως ό παλαιολιθικός πρόγονός τους, πού λείψανά του βρέθηκαν στήν 
παλαιολιθική σπηλιά τής Καστρίτσας, κι όπως παριστάνονται εύρωστα 
καί μεγαλόσωμα στά άσημένια Ηπειρωτικά δίδραχμα, μαζί μέ τις προτο
μές τού Δωδωναίου Διός καί τής Διώνης, τού τέλους τού 3ου π. X. αιώνα6. 
Ή  παράσταση τού ίερού ταύρου, πού θυσιάζεται στό Δωδωναίο Δία, πιθα
νόν είχε οικονομικό σκοπό, νά διαφημίσει τά Ηπειρωτικά βόδια στή δι
εθνή άγορά. Ή  Ήπειρος, γενικά, ήταν ενβοτος καί έτρεφε βονς καλλί- 
στας. Τά βόδια αύτά ήταν τά καλύτερα τής * Ελλάδος καί τής 'Ιταλίας, 
στήν όποία είχαν είσαχθεΐ άπό τήν Ή πειρο γιά τή βελτίωση τού είδους7. 
Ή  άρχαία γραμματεία βεβαιώνει ότι στήν Ήπειρο ζοΰσαν πολλά άγρια 
ζώα, έξαιτίας, φαίνεται, τών δασών, όπως έλάφια, λύγκοι, άρκούδες, άκό- 
μη καί λεοπαρδάλεις, πάνθηρες καί λιοντάρια8 9.

Ό  μολοσσικός σκύλος, ό ποιμενικός καί ό κυνηγετικός, ήταν γνω
στός γιά τό θάρρος, τό μέγεθος καί τήν άφοσίωσή του. Προτιμότερος 
ήταν ό λευκός σκύλος γιά τή φύλαξη τών προβάτων άπό τούς λύκους. 
Τό θάρρος του συγκρίνεται μέ τό Μολοσσό πολεμιστή. Ήταν σκληρα- 
γωγημένο καί δυνατό ζώο. Παριστάνεται στά άρχαιότερα νομίσματα τών 
Μολοσσών, γύρω στά 400 π. X., μέ μεγάλο κεφάλι, δασύτριχο, μέ μιά 
χαίτη γύρω άπό τό λαιμό σάν στεφάνι^.

Ή  άρχαία παράδοση κάνει λόγο καί γιά τά άλογα τής Ηπείρου. Ό

1. Λεξικό τής Σούδας, στή λ. λαρινοι βόες.
2. *Αθήν. 9.376 b.
3. Ά ρ ισ το τ ., Περί τά ζώα ιστορ., 3.21.15-20, ΑΙλιαν. 3.34.
4. Ά ρ ισ τοτ ., 3.21.20-25, Plin.  ΗΝ 8.176.
5. Θεόπομπος στόν Ά θ ή να ιο , 11.468d.
6. Ρ. R . F ranke, Die Ant iken M unzen von E pirus 1961, πίν. 17-19 καί P. 

R. F ran k e , M. H irm er, D ie griechische Munze 1964, π ίν. 151 (σ. 104-105).
7. Varr . ,  de R. R. ,  2.5.10.
8. Ξεν. Κυν., 11-1, Καλλ. Τ / ι ν., 6.51, Ant .  L ib ., 4.5, ΑΙλιαν. 12.40.
9. ΠΑΕ 1967, πίν. 31δ.



19

Πύρρος είχε κυρίως μολοσσικό ιππικό, σύμφωνα μέ τόν Πλούταρχο1, καί 
ό Βιργίλιος έπαινεΐ τά άλογα τής Ηπείρου2.

Στήν περίοδο τής ρωμαιοκρατίας πλούσιοι Ρωμαίοι έπιχειρηματίες 
είχαν ίδρύσει έκτεταμένες έγκαταστάσεις στά πλούσια λειβάδια τοϋ Κα- 
λαμα και τοϋ Βουθρωτοϋ, όπου διατηροϋσαν κοπάδια άπό βόδια κι άλο
γα, όπως ό γνωστός μεγαλοτραπεζίτης Titus Pomponius Atticus, προς 
τόν όποίο γράφει τΙς έπιστολές του ό Κικέρων. Ό  ’Αττικός έτρεφε 120 
άγέλες βοδιών καί είχε μιά περίφημη villa κοντά στό Βουθρωτό, τό Ά μ α λ - 
θεϊον ή Άμαλθεία (Amalthea ή Amaltheum), άνάμεσα άπό πλατάνια. νΑλλες 
έγκαταστάσεις είχε ό ’Αττικός κοντά στις έκβολές τοϋ Καλαμά3.

Στή Στρογγυλή, κοντά στό χωριό Πέτρα, σώζονται μερικά έρείπια 
μιας κατοικίας κάποιου Ρωμαίου έπιχειρηματία, πού θά είχε ίσως έγκατα- 
στήσει έκεϊ μιά έπιχείρηση κτηνοτροφική4.

Θά μποροϋσα, άνατρέχοντας στήν παράδοση, νά έπεκταθώ περισ
σότερο, γιά νά ύποστηρίξω μιά όλοφάνερη διαπίστωση, ότι ή νΗπειρος, 
μέ 90% όρεινό καί ήμιορεινό έδαφος καί μόνο 10% πεδινό, ήταν κάποτε 
μιά εύπορη κτηνοτροφική χώρα μέ βασικά κτηνοτροφικό πολιτισμό. 'Η 
δασική ξυλεία, τό λάδι, τό κρασί, λιγότερο τό σιτάρι, ό τυμφαϊκός γύψος 
γιά τήν άρχιτεκτονική καί γιά τή λεύκανση τών ρούχων5, άποτελοϋσαν 
ένα συμπληρωματικό πόρο.

’Επίσης τά ψάρια τοϋ Άμβρακικοϋ καί ή θάλασσα ήταν μιά άξιό- 
λογη πηγή οικονομίας. Ό  Άμβρακικός ήταν πλούσιος σέ άλιεία. Σύμ
φωνα μέ τόν Άθήναιο, οί κτένες (τά χτένια) άφθονοϋσαν στόν Άμβρα- 
κικό, όπως καί οί καρϊδες (γαρίδες)6. Τά λαβράκια καί οί κέφαλοι ήταν 
παχύτερα, άφθονα τά μικρά καί τά μεγάλα καλαμάρια (οί τευθίδες καί οί 
τεϋθοι), όπως έπίσης οί σουπιές (σηπίαι), τά μπαρμπούνια (χρόμις) καί οί 
άκεάνες1. Οί κέφαλοι, Ιδίως οί πελαγίσιοι (οί κεστρεϊς), ήταν τόσο άφθο
νοι πού νά προκαλοϋν άποστροφή8.

ΤΗταν λοιπόν μιά κατεξοχή κτηνοτροφική χώρα ή "Ηπειρος καί τό 
χαρακτήρα αύτό τόν καθόριζαν τό κλίμα καί ή μορφολογία τοϋ έδάφους 
της. Βέβαια τό έδαφος τής ’Ηπείρου έχει ύποβαθμισθεΐ αίσθητά στά νεό-

1. Πύρρος 30.
2. Georgina 1.59, 3.121.
3. Cic. At t .  1.5, 1.13.1, 1.16, 2.7, 2.1.11,  2.16, 2.20 καί Leg. 2.3.7.
4. S. Dakar i s ,  C assopaia  1971, σ . 93 καί 95, Φ. Π έτσας, AE 1950-51, Χ ρον., 

σ . 40-9.
5. P lin . Η Ν 35. 198.
6. *Α0ήν., 3.92 d, 3.105 e.
7. Ά θ ή ν ., 7. 321α, 326 d, 328α, ‘Η σύχ., στή λ. άκεάνες.
8. ’Ανώνυμος, Έ ξήγη σ ις  ολου τον κύαμον καί των έθνών, σ . 30 (έκδ. G o - 

th o fre d u s  1628). Ό  ‘Ανώνυμος έγραψε στά μέσα τοϋ 4ου μ. X. αίώνα.
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τέρα χρόνια. Ή  άλόγιστη έπέμβαση τοϋ άνθρώπου για τις βιοτικές του 
άνάγκες, Ιδίως άπό τά χρόνια τής ρωμαιοκρατίας κι ώς σήμερα, άπογύ- 
μνωσε σε μεγάλο βαθμό τά βουνά άπό τά δάση. Οί καταρρακτώδεις βρο
χές παρέσυραν τό στρώμα τοϋ φλύσχη, πού κάλυπτε τά άσβεστολιθικά 
βουνά καί ευνοεί τή βλάστηση, καί τά ποτάμια τόν άπέθεσαν στίς έκβο- 
λές τους.

'Ωστόσο, ή κτηνοτροφία καί στούς νεότερους χρόνους έξακολού- 
θησε νά άποτελεϊ σημαντικό οικονομικό πόρο. Ό  «Τσέλιγκας» ένέχει 
καί σήμερα άκόμη τήν έννοια τοϋ οίκονομικά καλά κατεστημένου άνθρώ
που. "Ας θυμηθοϋμε καί τή Βλάχα τήν παινεμένη τοϋ δημοτικοϋ τραγου- 
διοϋ μέ τά «χίλια πρόβατα τά πεντακόσια γίδια».

Δέν χωρεί άμφι βόλια δτι τά δάση πρέπει νά άποκατασταθοϋν βα
θμιαία καί ή κτηνοτροφία θά πρέπει νά ξαναπάρει τή θέση πού είχε πάν
τοτε στόν τόπο αύτό, όπου άνέκαθεν εύδοκιμοϋσε. Τό κλίμα, ή όγρασία 
καί τό έδαφος εύνοοϋν τή γρήγορη άνάπτυξη τοϋ δάσους καί τών ρω- 
πείων (maquis), τών άειθαλών θάμνων, όπως τά σκίνα, οί κουμαριές, οί 
μυρτιές, τό πουρνάρι, πού άποτελοϋν τροφή γιά τό γίδι. Ή  οικονομική ση
μασία τοϋ ζώου αύτοϋ, πού είναι τόσο έγκλιματισμένο στήν όρεινή "Ηπει
ρο, έχει παρανοηθεί. Μέ μιά μεθοδευμένη άνάπτυξη δάσους καί αίγο- 
τροφίας, τό γίδι μπορεί νά άποβεΐ σημαντικός οικονομικός παράγοντας, 
γιατί μπορεί νά τρέφεται όλο τό χρόνο άπό τήν αυτοφυή βλάστηση.

Υπάρχουν λοιπόν ευνοϊκοί όροι καί οί προϋποθέσεις γιά τήν άνά
πτυξη τής κτηνοτροφίας στήν "Ηπειρο, πού μπορεί νά άποβεΐ ή κυριό- 
τερη πηγή κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως ήταν καί παλαιότερα στήν 
Ελλάδα, άν άναπτυχθεΐ μέ σύγχρονες έπιστημονικές μεθόδους καί αν γί
νει μεθοδική έκμετάλλευση τών φυσικών πηγών τής κτηνοτροφίας.

Γιά τήν έπίτευξη τών σκοπών αυτών νομίζω δτι είναι άπαραίτητο 
νά ίδρυθεΐ στο ’Ηπειρωτικό Πανεπιστήμιο ένα Τμήμα Ζωοτεχνίας, πού θά 
ύπάγεται στήν Κτηνιατρική Σχολή ή στή Δασογεωπονική, γιατί καί οί 
δύο Σχολές διεκδικοϋν τή Ζωοτεχνία. Ή  Σχολή ή τό Τμήμα τής Ζωο
τεχνίας μπορεί νά συμπεριλάβει καί μιά ώς δύο έδρες ιχθυολογίας. Ό  
Άμβρακικός, οί λίμνες καί τά ποτάμια τής ’Ηπείρου μποροϋν νά άξιο- 
ποιηθοΰν μέ μιά μεθοδική καλλιέργεια ψαριών.

Τήν έποχή τούτη, πού γίνεται σέ διεθνή κλίμακα μεγάλη κατανά
λωση λευκωμάτων καί παρουσιάζεται άνεπάρκεια στόν τόπο μας, ή μεθο
δική άνάπτυξη τής κτηνοτροφίας, παράλληλα μέ τή μεταποίηση τών 
κτηνοτροφικών προϊόντων, θά άποτελέσει σημαντικό οικονομικό παρά
γοντα καί γιά τήν "Ηπειρο καί γιά τήν 'Ελλάδα.
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Κυρίες καί Κύριοι

Δέν θά σάς κουράσω περισσότερο. Γι αυτό θά είμαι σύντομος σέ 
μιά δεύτερη πρότασή μου:

"Αν καί ό άξιότιμος 'Υπουργός τής Εθνικής Παιδείας, κ. Γ. Ράλ- 
λης, ύπήρξε άρνητικός γιά τήν ίδρυση έδώ Πολυτεχνείου, μέ τό αίτιο- 
λογικό δτι λειτουργούν ήδη τέσσερα Πολυτεχνεία καί πρόκειται νά λει
τουργήσει σύντομα και τό Πολυτεχνείο τής Κρήτης, ώστόσο, νομίζω ότι 
ή ’Αρχιτεκτονική Σχολή έχει άναμφισβήτητα τή θέση της στό ’Ηπειρω
τικό Πανεπιστήμιο.
1) Γιατί άπό τά πέντε Πολυτεχνεία, μόνο τών ’Αθηνών καί τής Θεσσα

λονίκης έχουν ’Αρχιτεκτονική Σχολή.
2) Κάθε χρόνο έκατοντάδες άπόφοιτοι τών Γυμνασίων, πού άπέτυχαν 

στίς εισαγωγικές έξετάσεις, άναγκάζονται νά έκπατρισθοϋν, γιά νά 
φοιτήσουν σέ ξένα Πανεπιστήμια, ιδίως τής ’Ιταλίας, σέ βάρος τοϋ 
έθνικού συναλλάγματος και τής άντικειμενικής έπιλογής τών ίκανο- 
τέρων γιά σπουδές υποψηφίων. Σήμερα οί σπουδές στό έξωτερικό 
είναι δυνατές μόνο γιά τούς εύπορότερους.

3) "Αν πρόκειται νά Ιδρυθεί στήν Κέρκυρα Σχολή Καλών Τεχνών ή 
Τμήμα, έξαρτημένο άπό τό Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων, θά μπορεί ή 
Σχολή αύτή νά συνεργάζεται μέ τήν ’Αρχιτεκτονική Σχολή τών 
Ίωαννίνων, γιατί οί δύο αύτές Σχολές έχουν πολλά κοινά σημεία 
γιά συνεργασία.

4) Ή  Ήπειρος διατηρεί άξιόλογη λαϊκή άρχιτεκτονική καί παραδο
σιακούς οικισμούς, πού δέν έχουν χάσει άκόμη τό χαρακτήρα τους, 
όπως τό Μέτσοβο, ή Βίτσα, τό Μονοδέντρι, τό Καπέσοβο, τό Τσε- 
πέλοβο, τό Σκαμνέλι, τό Πάπιγκο, ό Έλαφότοπος κ. ά. Σώζονται 
σημαντικά βυζαντινά μνημεία, κυρίως ναοί καί τείχη, όπως καί άρ- 
χαιολογικοί χώροι μέ έπιβλητικά μνημεία, συχνά σέ πολύ καλή 
κατάσταση, ’ϋκτός άπό τούς γνωστούς άρχαιολογικούς χώρους, όπως 
ή Δωδώνη, τό Νεκρομαντείο, ή Νικόπολη, ύπάρχουν καί άλλοι, λιγό
τερο γνωστοί, όπως στόν ’Αμμότοπο τοϋ νομοϋ "Αρτας, όπου μερικά 
έλληνιστικά σπίτια είναι μοναδικά παραδείγματα καλής διατήρησης 
σ’ όλόκληρο τόν έλλαδικό χώρο.

Τά μνημεία αύτά θά άποτελέσουν θαυμάσιο ύλικό γιά μελέτη 
καί άσκήσεις τών σπουδαστών καί θά προκαλέσουν τό ένδιαφέρον 
τοϋ Κράτους γιά μεγαλύτερη μέριμνα. Γιατί είναι χρέος μας τέλος 
πάντων νά περισώσουμε όσα άρχιτεκτονικά μνημεία περισώθηκαν 
άπό τήν άγνοια τών άνθρώπων, άπό τή μανία τοϋ τσιμέντου καί τήν 
έλλειψη σοβαρής κρατικής μέριμνας.
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Etic. 6. "Ατεχνο χε ιροπο ίη το  ά γγεϊο , μέ πλαστική 
διακόσμηση, τή ς έποχής τοΟ Χαλκοϋ άπό 

τή Δωδώνη (όμάδα II).

ΕΙκ, 7, Χ ειροποίητος κάνθαρος τής έποχής τοϋ 
ΧαλκοΟ μινύειας τεχν ικ ή ς (όμάδα III).

ΕΙκ. 8. Χ ειροποίητα άγγεΐα, άτλα  μελανότεφρα, μινύειας τεχν ικ ή ς, πού άτομιμοϋν- 
ται ξύλινα πρότυπα, άπό τόν Έ λαφότοπο τοϋ Ζυγοριοϋ (ΑΕ 1969).


