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1. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

ι.ι Γεώργιος Παπαγεωργίου

ιστορία του ανθρώπου σε σχέση με τον περί-
-----γυρό του μεταβάλλεται αργά. Η γεωγραφία

εξάλλου είναι ένα μέγεθος που δημιουργεί 
ιστορικές συνέχειες, οι οποίες οφείλονται σε παράγο
ντες μακράς διάρκειας. Το Καπέσοβο και ορισμένα 
γειτονικό του χωριά που πραγματεύονται σε αυτό το 
πόνημα ανήκουν σε ένα σύμπλεγμα ορεινών οικισμών 
και επομένως νοούνται, αλλά και εξετάζονται στα 
πλαίσια μιας ευρύτερης συλλογιστικής, που προϋπο
θέτει την παράλληλη μελέτη της κοινωνικής και οικο
νομικής ιστορίας. Ο ορεινός χώρος, το βουνό, είναι 
κλειστός σε προσπάθειες διείσδυσης και συνήθως 
μένει στο περιθώριο των μεγάλων πολιτισμογενών 
ρευμάτων.

Όλο το μεγαλείο που συναντά κανείς στην περιοχή 
δεν μπορεί να αιτιολογηθεί από τον περιβάλλοντα 
φυσικό χώρο. Οι παραγωγικοί πόροι δεν ήταν ικανοί 
να οδηγήσουν από μόνοι τος σε οικονομική άνθηση 
πέρα από τα όρια της αυτοσυντήρησης της τοπικής 
κοινωνίας. Η οικονομική ακμή που συνετέλεσε απο
φασιστικά και σε αντίστοιχη κοινωνική και πολιτισμι
κή διαφοροποίηση συνδέεται με την παραχώρηση 
σημαντικών προνομίων τόσο στο επίπεδο της αυτονο
μίας και αυτοδιοίκησης όσο και των φοροαπαλλαγών 
αλλά και με τη μετανάστευση που έφερε πλούτο στην 
περιοχή.

Οι γεωγραφικές, οικονομικές και πολιτισμικές σχέ
σεις με τις περιοχές εγκατάστασης των απόδημων 
Ζαγορισίων κυρίως με τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, 
αλλά και την Πόλη, συνετέλεσαν ώστε το Ζαγόρι να 
δέχεται αμεσότερα τις πρωτοποριακές επιδράσεις του 
ελληνισμού της διασποράς και να χαρακτηρίζεται 
δίκαια «υπό των Εσηερίων» ως μία από τις πλέον 
προηγμένες και πολιτισμένες περιοχές όχι μόνο της 
Ηπείρου αλλά και του ευρύτερου ελλαδικού χώρου.

Μάλιστα τρεις Γάλλοι περιηγητές που διέτριψαν 
εκεί στα τέλη του 18ου αιώνα, αφού πρώτα μακαρί
ζουν τους Ζαγορίτες, επειδή απολαμβάνουν πολύ 
περισσότερη από όλους τους Γραικούς ευτυχία, 
βεβαιώνουν ότι ποτέ λαός δεν έδειξε ήθη ημερώτερα. 
κοινωνικότερα και καθαρώτερα. και όποιος θέλει να 
γνωρίσει τον ευτράπελο και φιλοπαίγμονα τρόπο και 
χαρακτήρα των παλαιών Ελλήνων πρέπει να ανεβεί σε 
εκείνα τα βουνά.

Εκείνο επίσης που εντυπωσιάζει στο Ζαγόρι είναι η 
αρχιτεκτονική των σπιτιών μερικά από τα οποία σώζο
νται μέχρι σήμερα. Η αρχιτεκτονική τους, τυπικά βαλ
κανική. ήταν συνδυασμένη με διακοσμητικά μοτίβα 
και θέματα που είχαν εισαχθεί. Η διαμόρφωση του 
εσωτερικού χώρου διαιώνιζε τις παραδοσιακές μορ
φές και εξασφάλιζε τη συνέχεια των λειτουργιών της 
οικογένειας' οι γυναίκες μπορούσαν να απομονωθούν.

όταν χρειαζόταν και να παρακολουθούν αθέατες τα 
συμπόσια, όπου επιτρεπόταν μόνο η παρουσία 
ανδρών. Πρόκειται για τις ίδιες γυναίκες που αναλάμ
βαναν τη διεύθυνση των σπιτιών. όταν οι άνδρες τους 
έλειπαν στις πόλεις της Ευρώπης και της Τουρκίας.

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής 
αυτής διασώζει η μελέτη του Ελβετού αρχιτέκτονα 
Manuel Baud-Bovy που πραγματοποιήθηκε στο Καπέ
σοβο το 1959 και η έκδοσή της αποφασίστηκε από την 
Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρ. συνε
δρίας 1092/ 15-10-2009) στα πλαίσια της συνεισφοράς 
μας στη θεμελίωση της Αρχιτεκτονικής Σχολής, 
πιστεύοντας -πως θα αποτελέσει μια παρακαταθήκη 
τόσο για το Πανεπιστήμιό μας, όσο και για τους φοιτη
τές και ερευνητές που θα ασχοληθούν στο μέλλον με 
την αρχιτεκτονική της Ηπείρου και ιδιαίτερα του Ζαγο- 
ρίου.

Όσον αφορά στους ανθρώπους της περιοχής, τους 
Ζαγορίσιους με άλλα λόγια, το βιβλίο αυτό θα διαβα
στεί καλύτερα, αν ο καθένας προσκομίσει τις δικές του 
αναμνήσεις.

Ιωάννινα. Αύγουστος 2010

Καθηγητής Γεώργιος Π. Παπαγεωργίου 
Αντιπρΰτανης Πανεπιστημίου
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1.2 Manuel Baud-Bovy

ελείωνα τις σπουδές μου στην Αρχιτεκτονική 
Σχολή του Πανεπιστήμιού Γενεύης. Μου έμενε 
να παρουσιάσω την «αναλυτική μελέτη» και τα 

σχέδια του διπλώματος. Γνώριζα τις θαυμάσιες αποτυ
πώσεις του Πικιώνη και των μαθητών του: Αρχοντικά 
της Καστοριάς, Σπίτια της Ζαγοράς·, επρόκειτο για 
σπουδαία κτήρια, άσχετα όμως με το περιβάλλον τους. 
Απ' όπου η επιθυμία μου να μελετήσω ένα ελληνικό 
χωριό στο σύνολό του, με όλα του τα σπίτια.

Ήταν άνοιξη του 1959. Φθάνοντας στην Αθήνα, 
συνάντησα τον Πικιώνη στο γιαπί του της εισόδου της 
Ακρόπολης. Πού να πάω; Ποιό χωριό να μελετήσω: 
Είχε κατά νου τα Ζαγοροχώρια και με συμβούλεψε να 
συναντήσω μια παλιά μαθήτριό του. Έτσι πήγα στην 
Αλίκη Στόρα, η οποία μου πρότεινε ...το Καπέσοβο,- 

Αεροπλάνο για τα Γιάννενα, λεωφορείο πάνω σε 
χωματόδρομο, που με αφήνει με την βαλίτσα μου στο 
έμπα του χωριού. Πρώτο κτήριο: το καφενείο. Μπαίνω 
και ρωτάω για τον πρόεδρο. Εγώ είμαι, απαντάει ο 
καφετζής. Ήταν ο Ευριπίδης Βουλόδημος. Ακόμη δεν 
ξέρω πώς στο τέλος κατάλαβε αυτά που του εξηγούσα 
με τα στοιχειώδη ελληνικά μου. Αλλά έκανε τα πάντα, 
ώστε να μπορέσω να μείνω μερικούς μήνες στο χωριό. 
Πρώτη νύχτα στο σπίτι του Δαλκαβούκη. γραμματέα 
της κοινότητος. Την επόμενη μέρα, μια συμφωνία με 
το Χαρίλαο και την Καλλιόπη Βογά. που μου νοίκιασαν

το δωμάτιο ενός γιου τους που σπούδαζε στην 
Αυστρία. Με φρόντισαν σαν το γιό τους.

Και άρχισα τις αποτυπώσεις, πηγαίνοντας από σπίτι 
σε σπίτι, συναντώντας όλους τους χωριανούς, προσπα
θώντας να καταλάβω ποιές ήταν οι ρίζες αυτής της 
αρχιτεκτονικής, πώς τα σπίτια του χωριού, αρχικά 
φτωχικές καλύβες, εξελίχθηκαν σε μεγάλα, πλούσια 
αρχοντικά (αναρωτιέμαι σήμερα αν όλα είναι παλιά 
όσο τότε το υπολόγισα). Πότε - πότε πήγαινα για μια 
μέρα από καλντερίμια και μονοπάτια να επσκεφτώ τα 
γειτονικό χωριά.

Επιστρέφοντας στη Γενεύη παρουσίασα την εργα
σία μου σε μια σειρά από μικρά τετράδια, ένα για το 
κάθε σπίτι, συγκετρωμένα σε ένα μεγάλο κόκκινο 
κουτί.

Πέρσι το 2009 ξαναβρήκα αυτό το κουτί και αποφα
σίσαμε η γυναίκα μου και εγώ να πάμε να το δείξουμε 
σε κάποιον του χωριού. Μια διεύθυνση στο διαδίκτυο, 
ένα τηλεφώνημα στο Καπέσοβο. και μας προτείνουν 
να επικοινωνήσουμε με τον Αντρέα Τόλογλου στην 
Αθήνα. Το Μάιο βρισκόμαστε στο Καπέσοβο. στον 
ξενώνα του Δημήτρη Ράπτη. Μας ανταμώνουν ο Θου
κυδίδης Παπαγεωργίου. ο Πλάτωνας Ράπτης, ο Λάκης 
Ντιναλέξης και άλλοι' την άλλη μέρα και ο Γεώργιος 
Παπαγεωργίου. Η απόφαση παίρνεται σύντομα: η 
μελέτη να μεταφραστεί και να εκδοθεί όπως γράφτηκε

τό 1959. αλλά να συμπληρωθεί με μια συνοπτική περι
γραφή της σημερινής κατάστασης των σπιτιών. Προ
τείνω τα πρωτότυπα των σχεδίων της μελέτης και το 
κόκκινο κουτί να μείνουν στο χωριό.

Τι απέγιναντα σπίτια; Σπίτια που σήμερα κατοικού- 
νται από τα παιδιά αυτών που τότε γνώρισα. Επιστρέ- 
ψαμε δυο φορές στο Καπέσοβο. όπου όλοι μας υποδέ
χτηκαν φιλικά και μας βοήθησαν με κάθε τρόπο στη 
δουλειά μας. όπως ακριβώς το 1959. Όλες οι πόρτες 
άνοιξαν ξανά. Η περίληψη των συμπληρωματικών 
πληροφοριών τυπώνονται στην έκδοση αυτή με πλάγια 
στοιχεία.

0ά ήθελα.να ευχαριστήσω όλους όσους παραβρέ
θηκαν στη συνάντηση του Μαΐου το 2009 για τη θετική 
τους συμπαράσταση, τη συνεχή βοήθεια και φιλοξε
νία. Απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Πανεπιστή
μιο Ιωαννίνων και μάλιστα στον Αντιπρύτανη Γεώργιο 
Παπαγεωργίου που ανέλαβε την έκδοση του βιβλίου. 
Τέλος στη γυναίκα μου. αρχιτέκτονα Αριστέα Τζάνου 
που είδε το χωριό με καινούριο βλέμμα, στα τυπογρα
φεία Μ. Δούβαλη - Π. Αποστόλου και Σια Ο.Ε. στα 
Ιωάννινα, και ιδιαίτερα στην κα Ιωάννα Κολεγιώργου η 
οποία ανάλαβε τη σελιδοποίηση του βιβλίου με υπο
μονή και δημιουργικότητα.

Manuel Baud-Bovy. Αύγουστος 2010
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2. ΓΕΝΙΚΑ

2 .ι ιστορία
Το Ζαγόρι πριν από τον 15ο αιώνα
Τα Ζαγοροχώρια κατοικήθηκαν τον 15ο αι. από ένα 

χριστιανικό πληθυσμό, βυζαντινό, σχηματισθέντα από 
γεωργούς και κτηνοτρόφους. ξυλοτόμους και κυνη
γούς. Η περιοχή βοηθούσε, ώστε να μπορούν να μεγα
λώσουν μεγάλο αριθμό ζώων. ΓΓ αυτό δημιουργούνται 
ήδη καραβάνια που συμμετέχουν στο εμπόριο που 
διεξάγεται εδώ και πολλούς αιώνες ήδη μεταξύ της 
Δαλματικής Ακτής και της Μαύρης θάλασσας, της 
Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης.

Τα πρώτα σπίτια των οποίων βρίσκουμε τα ίχνη είναι 
πιθανώς προγενέστερα του 15ου αι. Ήταν διασκορπι
σμένα στο βουνό κοντά σε πηγές, κήπους, αγρούς και 
βοσκοτόπια. Όταν βαδίζουμε στο δάσος κάτω από το 
χωριό συναντούμε, σε κάθε σημείο νερού, τα πολύ 
παλιά ερείπια ενός εξαθλιωμένου παλιόσπιτου.

Μετά, αναμφίβολα για να προστατέψουν καλύτερα τα 
αγαθά τους, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται σε χωριά.

Η κοινότητα των Ζαγοροχωρίων
κατά την Τουρκοκρατία
Η κοινότητα των Ζαγοροχωρίων (ή το κοινό του 

Ζαγορίου) δεν αποτελούν και τόσο εξαίρεση στην 
οργάνωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κοινότη
τες αυτού του τύπου οργανώθηκαν μεταξύ των χωριών 
της Μακεδονίας, της Χαλκιδικής και των βλάχικων 
χωριών της Ηπείρου - και όχι μονάχα, στην Ελλάδα - 
στη σύγχρονη Βουλγαρία, μερικές κωμοπόλεις όπως η 
Κοπρίβιτσα απολάμβαναν ενός ανάλογου στάτους.

Τα προνόμια που απέκτησαν οι Ζαγορίσιοι το 1Α30 
αφορούσαν αυτονομία και αυτοδιοίκηση. Το 1828 επα
ναπροσδιορίστηκαν και καταργήθηκαν το 1868.

Οι κάτοικοι του Ζαγορίου απολάμβαναν αυτονομία 
και ελεύθερη διοίκηση λόγω της ιδιαίτερης πίστης και 
της εθελούσιας και σταθερής υποταγής στην Αυτοκρα
τορία. Δικαιούνται να ασκούν ελευθέρως τα θρησκευ
τικά τους καθήκοντα, να χρησιμοποιούν τις καμπάνες 
τους, να φτιάχνουν και να επισκευάζουν τις εκκλη
σίες.

Απαγορεύεται στον Μητροπολίτη των Ιωαννίνων να 
εμπλέκεται στις διαφορές των κατοίκων του Ζαγορίου 
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του γενικού προεστού του 
Ζαγορίου ή να εισπράττει φόρους κατά τις περιοδείες 
του που να ξεπερνούν την αμοιβή του.

Η διοίκηση του Ζαγορίου και η εφαρμογή των προ
νομίων επαφίεται στον γενικό προεστό, τον Κοτσάμπα- 
ση του Ζαγορίου. που γενικώς ονομάζονταν Βεκύλης 
του Ζαγορίου. Ο Βεκύλης εκπροσωπεί την Κοινότητα 
έναντι της τουρκικής διοίκησης των Ιωαννίνων. 
Εισπράττει τους φόρους και τους αποδίδει στο τουρκι
κό ταμείο. Περιβαλλόμενος από το συμβούλιό του. 
κρίνει όλες τις διαφορές που προκύπτουν στο Ζαγόρι. 
εξαιρουμένων εκείνων που έχουν ποινικό χαρακτήρα. 
Εκδίδει διατάγματα τα οποία μπορεί να επιβάλλει με τη 
φρουρά του. Καταδικάζει κάθε διαφωνούντο με τις 
αποφάσεις του.

Απαγορεύεται σ' έναν μωαμεθανό να εισέλθει στο 
Ζαγόρι. Όλες οι διαταγές της τουρκικής διοίκησης 
διαβιβάζονται στον Βεκύλη.

Ο Βεκύλης γενικώς εκλέγεται κάθε έξι μήνες μετα
ξύ των αντιπροσώπων κάθε χωριού μεταξύ των καλύ
τερων οικογενειών του. Το χωριό Βραδέτο είναι εκεί
νο που παρείχε τους περισσότερους Βεκίληδες. Υπό 
την ηγεμονία του Αλή Πασά υπήρξαν μόνο δύο. οι 
Νουτσαίοι από το Καπέσοβο. Δημοκρατική φαινομενι
κά η Κοινότητα ήταν στην πραγματικότητα αριστοκρα
τική.

Λόγω των προνομίων του. το Ζαγόρι εξελίχθηκε 
πολύ πιο γρήγορα από τις άλλες περιοχές της Ηπείρου. 
Από τον 17ο αι. ο εκπατρισμός (ξενιτιά) αποφέρει στα 
χωριά χρήμα και κουλτούρα.

Πράγματι, αφού πρώτα υπήρξαν αγωγιάτες (η μαζι
κή κτηνοτροφία στο Ζαγόρι αποδεικνύεται από τη συν
θήκη του 1430), οι Ζαγορίσιοι άρχισαν να ταξιδεύουν 
για λογαριασμό τους στη Μικρά Ασία, στη Ρουμανία, 
στη Βεσαραβία, στη Ρωσία και ακόμη πιο μακριά.

Τα Ζαγοροχώρια κατά τον 18ο και 19ο αι.
Τα προνόμια διατηρήθηκαν, και μάλιστα αυξήθηκαν, 

χάρη στους Ζαγορίσιους που επηρέαζαν το περιβάλ
λον του Σουλτάνου. Η μόρφωση εξαπλώνεται στο 
χωριά. Από το 1780. γυμνάσια (=δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης) δημιουργούνται στο Πάπιγκο. στους 
Νεγάδες. στο Σκαμνέλι. στο Κουκούλι, κλπ.

Οι Ζαγορίσιοι ξενιτεύονται σε μεγάλο βαθμό. Καλούν 
τους χωρικούς της πεδιάδας να καλλιεργήσουν τα 
χωράφια τους. Η περιοχή του Σουλίου γενικώς τους 
προμηθεύει απ' αυτούς.

Μια πολιτική φρουρά (διοικούμενη από έναν διοικη
τή. τον καπετάνιο, γενικώς καταγόμενο από τη Λάκα ή 
το Σούλι) διατηρεί την τάξη και την ασφάλεια των 
Ζαγορίων. Οι κάτοικοι μπορούν να αφήσουν με κάθε 
ασφάλεια τις γυναίκες και τα παιδιά τους και να πάνε 
να εργαστούν στο εξωτερικό.

Στις αρχές του 19ου αι.. η περιοχή ευημερεί. Ιδού 
πως ο Πουκεβίλ. ένας γάλλος γιατρός που ήταν πρόξε
νος της Γαλλίας κοντό στον Αλή Πασά, μας την περι
γράφει δύο φορές, με απόσταση 20 χρόνων:

«Οι Ζαγορίσιοι καταλαμβάνουν την παλιά περιοχή 
των Paraveens. Υποτάχθηκαν εκουσίως στους πασά
δες των Ιωαννίνων. οι οποίοι τους μεταχειρίζονται 
πάντοτε με θρησκευτική ευλάβεια. επιτρέποντας τους
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α αυτοδιοικούνται, όπως επιθυμούν και αφήνοντας 
ους να απολαμβάνουν πλήρη ελευθερία στη λατρεία 
ους. Έτσι, ποτέ κανένας άλλος λαός δεν είχε ήθη πιο 
ιπια, πιο κοινωνικοποιημένα και πιο αγνά από τους 
Ιαγορίσιους. Μεταξύ αυτών θα πρέπει να έρθουμε να 
ιελετήσουμε τον πρόσχαρο χαρακτήρα και το πνεύμα 
ων αρχαίων Ελλήνων. 0 ξένος γίνεται δεκτός με φιλία 
πα φιλόξενα σπίτια τους. Περιβάλλεται από σεβασμό 
;αι προσοχή. [...]. Με τόση ηπιότητα στα ήθη, οι Ζαγο- 
ιίσιοι απολαμβάνουν εξαιρετικά καλή φήμη, που πρέ- 
ιει να τους αποδίδεται, μια που και οι Αλβανοί το ανα
γνωρίζουν.
Οι μπουλουκμπασήδες που διοικούν τα χωριά γίνο

μαι δεκτοί με διακριτικότητα και φιλοξενούνται ευχα- 
ϊίστως στην αυλή του Πασά. Επειδή είναι σίγουρος για 
:ην αφοσίωσή τους, δεν διστάζει να τους παρέχει ό.τι 
ζητήσουν και τους ευνοεί για τα πάντα στη δημιουργία 
.ιοναστηριών.» (Pouqueville, Voyage en Moree. a
Constantinople, en Albanie.....Παρίσι 1805. t. III. σελ.
57-58).

«Οι Ζαγορίσιοι είναι γενικώς επιδέξιοι, δραστήριοι 
και επιδίδονται σε εμπορικές δραστηριότητες. Βρί
σκουμε πλούσιους εμπόρους στο Καπέσοβο και στη 
Βεΐτζα που έχουν εμπορικούς οίκους στη Βιέννη, στη 
Μόσχα, στο Μπρεσλάου. στη Λειψία και στο Αμστερ
νταμ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μεγαλέμπο- 
ρους πλουτίζουν στη Γερμανία.

Εκείνοι που είναι εγκατεστημένοι στη Ρωσία και στις 
επαρχίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας επιδίδονται 
στο εμπόριο γούνας. Όλοι τέλος επαναπατρίζονται για 
να ξαναφέρουν στα βουνά τους τους καρπούς των οικο
νομιών τους διότι η υπέρτατη ευτυχία τους είναι να ενώ
σουν τα λείψανά τους με τις στάχτες των πατεράδων 
τους. Λατρεύουν τις κοιλάδες της Πίνδου, από όπου 
κατάγονται και οι Βλάχοι, αν και κατέφτασαν αργότερα 
στην περιοχή αυτή, δεν την αγαπούν με λιγότερο ενθου
σιασμό. Οι Βλάχοι κάνουν εμπόριο με καραβάνια νοι
κιάζοντας τα άλογα και τα μουλάρια που χρησιμοποιού
νται για τις μεταφορές μεταξύ Ιωαννίνων. Βουκουρεστί- 
ου. Θεσσαλονίκης. Σερρών και Κωνσταντινούπολης, 
όπου είναι γνωστοί με το όνομα Μετσοβίτες.

Σε όλα τα χωριά του Ζαγορίου συναντάμε ωραίους

άντρες και οι γυναίκες γενικώς είναι πιο λευκές και 
πιο δροσερές από ότι στο μεσημβρινό μέρος της Ηπεί
ρου, κάτι που οφείλεται προφανώς στο ψυχρό κλίμα, 
όπου διαμένουν και λόγω της μικρής επικοινωνίας της 
περιοχής αυτής με τους ξένους.» (Pouqueville. 
Voyage de la Grece, Παρίσι. 1826. t. 1. σελ. 207-208).

Στο τέλος του 18ου αι. και την αρχή του 19ου αι. τα 
Ζαγοροχώρια γνωρίζουν το απόγειο της ισχύος και του 
πολιτισμού τους, αλλά η ταυτόχρονη παρακμή της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επιφέρει σύντομα την 
καταστροφή τους.

Από τον 18ο αι.. οι σουλτάνοι εξασθενούν, οι ίντρι
γκες της αυλής πολλαπλασιάζονται. το καθεστώς δια- 
φθείρεται. Στις επαρχίες οι πασάδες δεν υπακούουν 
πλέον και δημιουργούν σκανδαλώδεις περιουσίες 
πάνω στη μιζέρια των υπηκόων τους. Οι τοπικοί μπέη
δες. οι τιμαριώτες, συμπεριφέρονται ως αυτόνομοι 
άρχοντες, αντιμάχονται μεταξύ τους ή καταστέλλουν 
τις εξεγέρσεις των υπηκόων τους.

0 Σουλτάνος διατηρεί την ισχύ του στην Ευρώπη 
παραχωρώντας τη χώρα στους Έλληνες, που είναι 
πολύ εξαπλωμένοι, που έχουν πλουτίσει από το εμπό
ριο και τις δουλειές τους. 0 Σουλτάνος τους δημιουρ
γεί οσποδάρους στα πριγκιπάτα, όπου είναι τύραννοι.

Ακολουθώντας το παράδειγμά τους, ο Αλή Πασάς θα 
κυριαρχήσει στην Ήπειρο και θα δημιουργήσει, με την 
άδεια της Πύλης, το πιο ισχυρό πασαλίκιτης Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας, μετά την Αίγυπτο του Μεχμέτ Αλή.

Γεννημένος το 1745 στο Τεπελένι (Αλβανία), ο Αλή- 
Πασάς είναι καταρχάς τυχοδιώκτης. Σφετερίζεται το 
1788 το πασαλίκι των Ιωαννίνων, της πιο μεγάλης 
πόλης της Αλβανίας και της Ηπείρου (25.000 κάτοικοι 
εκ των οποίων 18.000 Έλληνες και 2.000 Εβραίοι). Η 
πόλη έχει σχολεία, πλούσια καταστήματα, βιοτεχνίες.

Για 30 χρόνια, ο Αλή Πασάς εκτείνει προς όλες τις 
πλευρές την ισχύ του και αυξάνει τα πλούτη του. Η 
ισχύς του ανησυχεί την Πύλη η οποία το 1820 αντιδρά 
και τον καταδικάζει ως ένοχο εξέγερσης. Ο Αλή- 
Πασάς προσπαθεί τότε να ξεσηκώσει τους Έλληνες με 
το μέρος του. Δολοφονήθηκε ωστόσο το 1822. Η Ήπει
ρος, στην οποία υπήρχαν πολά σουλτανικά στρατεύμα
τα. παραμένει υπό μουσουλμανική κατοχή.

Ο Αλή Πασάς διατήρησε στο Ζαγόριτην ανεξαρτησία 
του. Αύξησε μάλιστα τα προνόμιό του. φοβούμενος τη 
μεγάλη επιρροή των Ζαγορισίων οι οποίοι βρίσκονταν 
κοντά στο Σουλτάνο, και ιδιαίτερα αυτή ενός Καπεσο- 
βίτη. του Βρούζου που ήταν γιατρός του Σελίμ Γ.

Υπό την ηγεμονία του Αλή Πασά (1788 έως 1822) το 
Ζαγόρι δεν είχε παρά μόνον δύο προεστούς.· τον Ιωαν- 
νούτσο Καραμεσίνη από το Καπέσοβο και το γιό του 
Αλέξη Νούτσο. Ο Ιωαννούτσος Καραμεσίνης ήταν τρα
πεζίτης και έμπορος στην Κωνσταντινούπολη. Βοήθη
σε τον Πασά να καταλάβει το πασαλίκι των Ιωαννίνων. 
Πέθανε το 1797. Ήταν ο δωρητής της εκκλησίας του 
Καπεσόβου Άγιος Νικόλαος. 0 Αλέξης Νούτσος 
(1769-1822) διορίστηκε προεστός μετά το θάνατο του 
πατέρα του. Πολύ προικισμένος, είχε μάθει τα ελληνι
κά. τα γαλλικά, τα τούρκικα και τα αλβανικά. Δολοφο
νήθηκε το 1822.

Σύμφωνα με μερικούς, η διοίκησή του επέτρεψε την 
ανάπτυξη των Ζαγοροχωρίων στα οποία έφερε τις 
τέχνες και τα γράμματα. Εκμεταλλευόμενος τη θέση 
του κοντά στον Αλή Πασά, υπήρξε πρωτεργάτης και 
ήρωας της ελληνικής ανεξαρτησίας'. Σύμφωνα με 
άλλους, υπήρξε τύραννος για διοικούμενούς του και 
πρόδωσε το όνειρο της ανεξαρτησίας.

Την εποχή του Νούτσου. η δημοκρατική επίφαση της 
κοινότητας του Ζαγορίου είχε αηό καιρό πάψει να 
καλύπτει τον πραγματικό αριστοκρατικό της χαρακτήρα.

Ο Νούτσος υπήρξε ασφαλώς μαικήνας. Ενθάρρυνε 
τη μόρφωση. Κάτω από την διοίκησή του τα σχολεία 
διπλασιάστηκαν. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι υπέ
βαλε τους δημότες του σε υπερβολικούς φόρους εκ 
των οποίων πλούτισε. Οικείος του Αλή Πασά (ο μόνος 
Έλληνας που είχε την άδεια να κάθεται στο τραπέζι 
του βεζόρη). συνεργάτης των Τούρκων, επιδόθηκε 
αναμφίβολα σε διπλή συμπεριφορά κατά τις προετοι
μασίες του απελευθερωτικού πολέμου της Ελλάδας.

Ενσαρκώνει άριστα την εποχή που τα Ζαγοροχώρια 
άγγιζαν το αποκορύφωμα του πλούτου και της κουλ
τούρας τους, αλλά και την παρακμή των θεσμών τους, 
το προμήνυμα για επερχόμενη κατάρρευση.



ι ιαρακμη των έαγοροχωριων
Με το θάνατο του Αλή Πασά η ισχύς των προνομίων 

μειώνεται. Τα Ζαγοροχώρια όμως δεν είχαν ακόμη 
χάσει την ευημερία τους. Κατασκευάζουν ακόμη 
μεγάλα σχολεία. Οι αδελφοί Πασχάλη ιδρύουν το 1861. 
στο Καπέσοβο τη Μεγάλη Σχολή, που προορίζονταν να 
είναι το Πανεπιστήμιο της περιοχής του Ζαγορίου.

Αλλά συνεπεία μυστικών ενεργειών, εξεγέρσεων, τα 
προνόμια καταργούνται το 1868. Ολόκληρη η Ήπειρος 
φτωχαίνει, τα περισσότερα χωριά υποδουλώνονται. Οι 
χωριάτες στερούνται την ιδιοκτησία της γής και τους 
επιβάλλονται πιεστικοί φόροι. Με αφορμή τους ρωσο- 
τουρκικούς πολέμους το 1854 και το 1877 γίνονται 
τοπικές εξεγέρσεις. Κατά τον πρώτο βαλκανικό πόλε
μο ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Ήπειρο και 
την απελευθερώνει από τον οθωμανικό ζυγό.

Οι Ζαγορίσιοι μετανάστες δολοφονούνται στα βαλκά- 
νια, γυμνώνονται από τη Σοβιετική επανάσταση, απε
λαύνονται από την Τουρκία και χάνουν τον αλλοτινό 
τους πλούτο. Και με τη ληστεία, την ιταλική επίθεση 
του 1940 (που απωθείται ως την εμφάνιση των Γερμα
νών το 1941). με την ξένη κατοχή και τον εμφύλιο 
πόλεμο που διαρκεί απο το 1946 ως το 1948. ολοκλη
ρώνεται η οικονομική τους καταστροφή.

1 Βλ. Δημήτριος Ράπτης. Ο Αλέξης Νούτσος και η εποχή του. 90 αελ. 
Διπλωματική Εργασία. Ιωάννινα 2008
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► H Χ Α Ρ Α Δ Ρ Α  TOY ΒΙΚΟΥ

2 .2  τοπογραφία και 
δρόμοι

Το Καπέσοβο βρίσκεται στην περιοχή του Ζαγορίου. 
στην Ήπειρο (πλάνο I), στο άκρο της οροσειράς των 
Βαλκανίων, στην Πίνδο. Η περιοχή αυτή εμφανίζει ένα 
τονισμένο και συγκεχυμένο ανάγλυφο. Αποκομμένο 
από την πεδιάδα των Ιωαννίνων και της λίμνης τους με 
την οροσειρά του Μιτσικελίου. αποτελείται από λεκα
νοπέδια και τις πηγές του Βοϊδομάτη. του Ζαγορίτικου 
και του Βάρδα. Βαθιές κοιλάδες, φαρδιές ή αποκλει
σμένες, σειρές λόφων συχνά καλυπτόμενων από 
δάση, βοσκοτόπια που βρίσκονται σε υψόμετρο 1.50C 
και 2.000 μέτρων.

Το Καπέσοβο σε υψόμετρο 1.100 μέτρων είναι 
ακουμπισμένο σε ένα από τα αντερείσματα της Γκα
μήλας, στο εσωτερικό ενός μεγάλου μαιάνδρου τοι 
Βοϊδομάτη (πλάνο II). Το ποτάμι αυτό εισέρχεται κότα 
από το χωριό σ' ένα θαυμάσιο πέρασμα, τον Βίκο.

Το χωριό δεσπόζεται από μια μικρή κορυφή, τη Γρα- 
δίστα (1.245 μέτρα). Είναι μια βραχώδης ράχη σα\ 
προεξοχή που κλείνει την είσοδο της διαδρομής, απο
κομμένη από τον ορεινό όγκο της Γκαμήλας με έντ 
βαθύ φαράγγι με απόκρημνα βράχια, όπου κυλάε 
ένας μικρός παραπόταμος του Βοϊδομάτη (βλ. έγχρ 
φωτ. 1).

Μια μικρή κοιλάδα αμφιθεατρικά κατεβαίνει κάτο 
από το χωριό, με δυτική κατεύθυνση . Χάρη στο υψό
μετρό του. το Καπέσοβο έχει ένα εξαιρετικό κλίμα. Ι- 
θερμοκρασία είναι ευχάριστη το κατακαλόκαιρο κα 
δεν ξεπερνάει τους 30 βαθμούς. Οι νύχτες είνα 
πάντοτε δροσερές. Η ομίχλη της άνοιξης και του φθι 
ι ΐΛ π Α η η ι ι  Λ ιη τ η η π 'τ π ι  π τ ο  β ό θ ο ε  των κοιλάδων, κάτΐι
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► Κ Ο ΙΛ Α Δ Α  ΤΟΥ ΚΑΠΕΣΟΒΟΥ

από το χωριό. Οι βροχές είναι σπάνιες από τον Μάιο 
έως τον Σεπτέμβριο. Κατά του χειμερινούς μήνες 
(Δεκέμβριο με Μάρτιο) το χιόνι μπορεί να φθάσει τα 
δύο μέτρα, αν και υπάρχουν χρονιές που δεν ξεπερ
νάει στο χωριό τα τριάντα εκατοστά.

Αλλά ακόμη και στην καρδιά του χειμώνα το ψύχος 
δεν είναι έντονο, χάρη στην τοπογραφική θέση του. 
Ενώ τα περισσότερα των εδαφών του είναι προσανα
τολισμένα νότια και νοτιοανατολικά και είναι εκτεθει
μένα στους χειμερινούς ανέμους που έρχονται από τα 
□ νατολικά, το χωριό βλέπει νοτιοδυτικά προφυλαγμέ- 
/ο καλά από τους βόρειους ανέμους από τη Γραδίστα, 
:νώ προστατεύεται επιπλέον από τους ανατολικούς 
ανέμους από τη βραχώδη προεξοχή που περιβάλλει 
τον Βοϊδομάτη.

Υπάρχουν μερικές πηγές χαμηλά στο χωριό. Μόνον 
□ ία ή δύο απ' αυτές έχουν νερό στις πιο ζεστές μέρες 
του καλοκαιριού η ανωμαλία οφείλεται στη χαράδρα 
ι οποία, στο βόρειο μέρος του χωριού, χωρίζει το
K n n P r r n R n  η π π  τ η ν /  Λ Π Π ί / ή  Λ%/ ι/ λ  τ η / -  Γ ι / η ι ΐ Λ \ ~
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► ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ

κόπτει το πέρασμα των νερών. Μέχρι τα τελευταία 
χρόνια, οι κάτοικοι αναπλήρωναν την έλλειψη νερού 
των πηγών χάρη σε μερικές «στέρνες» του χωριού. 
Στη συνέχεια, το 1958. συγκέντρωσαν, πέρα από τη 
χαράδρα, τα νερό μιας πηγής της Ιτιάς, αρκετό πλού
σιας σε νερό, ώστε να ρυθμιστεί το πρόβλημα της 
υδροδότησης και να επιτρέψει μάλιστα να αντιμετωπι
στεί η απευθείας υδροδότηση κάθε σπιτιού.

0 παλιός μουλαρόδρομος που διασχίζει το Ζαγόρι, 
από τα Γιάννενα στα Γρεβενά. ανεβαίνει από το Κου
κούλι στη νοτιοανατολική πλαγιά του βουνού και 
κατευθύνεται προς το Τσεπέλοβο και το Σκαμνέλι περ
νώντας στα 300 μέτρα από το Καπέσοβο. Το χωριό ενώ
νεται με το δρόμο αυτό με δύο καλντερίμια που συγκλί
νουν στον αυχένα, πάνω από τα σπίτια (πλάνο III).

Ο σημερινός αμαξιτός δρόμος που τοποθετεί το 
Καπέσοβο στα 43 χλμ από τα Γιάννενα, περνάει σε 
καμιά πενηνταριά μέτρα από το χωριό. Το αμαξιτό 
τμήμα που το συνδέει καταλήγει περιμετρικά του 
νεκροταφείου. Με τον τοόπο αυτό, η κατασκευή του

► ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ

δρόμου δεν αφαίρεσε τίποτε από την ομοιογένεια του 
χωριού. Οι παλιές του προσβάσεις διατηρήθηκαν. 
Φτάνει κανείς στο χωριό οπό τον αυχένα, περνώντας 
κάτω από το λόφο του νεκροταφείου. Από εκεί ξεκι
νούν οι δρόμοι που οδηγούν στα σπίτια και στην πλα
τεία. Μόνο ο μουλαρόδρομος που ανεβαίνει από το 
Μονοδένδρι και τη Βίτσα φτάνει στο χωριό από χαμη
λά.

Έχει προγραμματιστεί να γίνει μια μεγάλη εθνική 
οδός που θα επιτρέπει στους αυτοκινητιστές που 
έρχονται από το Μπρίντιζι με τα φέρυ-μποτ της Κέρ
κυρας και της Ηγουμενίτσας να προσεγγίζουν τα Γιάν
νενα και να διασχίζουν τα Ζαγοροχώρια για να κατευ- 
θυνθούν προς τα Γρεβενά. την Κοζάνη και τη Θεσσα
λονίκη. Προς στιγμή γίνεται το τμήμα που συνδέει την 
Ηγουμενίτσα με τα Γιάννενα. και θα πρέπει να τελειώ
σει σε 6 περίπου χρόνια. Θα είναι, με την εθνική οδό 
Ιωαννίνων-Αθηνών και Αθηνών-Θεσσαλονίκης μια 
από τις πιο μεγάλες οδικές τουριστικές αρτηρίες της 
Ελλόδαε.

► ΓΕΦΥΡΙ ΤΩΝ ΝΕΓΑΔΩΝ

0 δρόμος αυτός θα περάσει μερικές εκοτοντάδες 
μέτρα από το Καπέσοβο. μεταξύ του σημερινού δρό
μου και του παλιού μουλαρόδρομου. Ο ρόλος του στην 
τουριστική ανάπτυξη του Ζαγοριού θα είναι αξιόλογος 
με την έλευση των τουριστών που θα εξασφαλίσει Οι 
περιπατητές θα ανακαλύψουν με θαυμασμό τα παλιά 
πλακόστρωτα δρομάκια που «ακολουθούν» τις ράψεις 
του βουνού, κατεβαίνουν στις χαράδρες, από το ένο 
χωριό στο άλλο, τα θαυμαστό ημικυκλικά γεφύρια 
πάνω από τα οποία οι περιπατητές διασχίζουν τους 
χείμαρρους.

* Σήμερα, π εθνική οδός Ηγουμενίτσα-Θεσσαλονίκη 
δεν περνάει από το Καπέσοβο. αλλά από το Μέτσο
βο. Θα βοηθήσει όμως σημαντικό την τουριστική 
ανάπτυξη του Ζαγορίου και του Καπέσοβου που 
απέχει τρεις ώρες μόνο από τη Θεσσαλονίκη...
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To Καπέσοβο είναι ένα από τα λιγότερο κατοικημέ- 
να χωριά του Ζαγορίου. Την εποχή της ευημερίας του. 
δεν είχε παρά μόνον 80 οικογένειες, ενώ τα άλλα 
χωριά που βρίσκονταν τριγύρω είχαν πολύ περισσότε
ρους κατοίκους: Βραδέτο=90, Κουκούλι, Σκαμνέλι και 
Μπάγια=150, Τσεπέλοβο=200 και η Βίτσα=230 οικο
γένειες. 0 πληθυσμός μειώθηκε σ' όλα τα χωριά. 
Μόνον πλέον στο Καπέσοβο. υπάρχουν καμιά τριαντα
ριά οικογένειες.

Το έδαφος του Καπεσόβου. κυρίως τα βοσκοτόπιε 
του, είναι λιγότερο εκτεταμένα απ' ότι των άλλων 
χωριών της περιοχής. Επτά χιλιάδες στρέμματα γηε 
περιβάλλουν το χωριό, 8.500 στρέμματα βρίσκοντα 
στο βουνό, σε απόσταση λίγων ωρών με τα πόδια. Ο 
εύφορες εκτάσεις είναι διαμοιρασμένες στους κατοί
κους του χωριού. Μόνον τα βοσκοτόπια του βουνοί 
και οι άγονες πλαγιές είναι κοινοτική ιδιοκτησία (χάρ
της I).

Οι εκτάσεις αυτές δεν αξιοποιοΰνται ικανοποιητικά 
Το ποσοστό των καλλιεργειών είναι ελάχιστο: λιγότερι 
από 2.5%. Το δάσος καλύπτει το 7.6%. Τα 8.500 στρέμ
ματα που βρίσκονται στο βουνό δίνουν τροφή σε δύι 
χιλιάδες κεφάλια μικρών ζώων. Το μεγαλύτερο μέροι 
του εδάφους που περιβάλλει το χωριό δεν είναι παρι 
πλαγιές αποψιλωμένες καλυμμένες από βουνόκε 
δρους θάμνους του οποίους ασταμάτητα έχου' 
βοσκήσει γίδια και που οι κάτοικοι έχουν κόψει κα 
τους χρησιμοποιούν ως χειμερινή τροφή των γιδιώ' 
καθώς και για τη φωτιά τους (χάρτης II).

Οι καλλιέργειες είναι εξαιρετικά περιορισμένες κα 
T.r-nnvi<Tiirifc<- r.ir· την ηηιΥηντπ Η οοείνή (θύσΠ ΤΟΙ
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εδάφους εξηγεί σ’ ένα βαθμό αυτόν τον τεμαχισμό, 
καθιστώντας εξάλλου δύσκολο τον εκσυγχρονισμό 
των μεθόδων αγροκαλλιέργειας στο μέλλον, που 
έχουν παραμείνει τελείως χειρωνακτικές. Αντιθέτως, 
η μεγάλη κλίση του εδάφους θα ευνοούσε τη δενδρο- 
καλλιέργεια με τις απαραίτητες παρεμβάσεις (πεζού
λια, κτλ.).

Οι καλλιέργειες αυτές δεν εξασφαλίζουν καμιά εξα
γωγή. Δεν επαρκούν μάλιστα ούτε και για τοπική 
κατανάλωση. Η παραγωγή δημητριακών είναι ελάχι
στη: όλοι οι κάτοικοι αγοράζουν αλεύρι στα μαγαζιά 
του χωριού. Η παραγωγή σανού είναι πιο σημαντική: 
είναι για το τάισμα των ζωντανών κατά τη διάρκεια των 
3 με 5 μηνών του χειμώνα.

Εάν το υψόμετρο του Καπεσόβου (1.100 μ.) αποκλεί
ει τα ελαιόδεντρα, τις αμυγδαλιές και τα εσπεριδοειδή, 
τα άλλα οπωροφόρα δέντρα βρίσκουν εδώ εξαιρετικές 
κλιματικές συνθήκες. Οι μηλιές, οι κερασιές και οι 
καρυδιές κυρίως καρποφορούν θαυμάσια. Η καλλιέρ-

► ΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ

γειά τους θα μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ καλά, ιδι
αιτέρως η καλλιέργεια της καρυδιάς της οποίας οι 
καρποί εύκολα μπορούν να εξαχθούν και θα βρίσκουν 
πάντοτε αγορές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τα αμπέλια παράγουν ένα εξαιρετικό κρασί, λευκό ή 
κόκκινο, συχνά ελαφρά αφρώδη διακριτικά αρωματι
σμένο με λίγη γεύση ρετσίνας. Άλλοτε, τα αμπέλια 
ήταν πολύ πιο εκτεταμένα. Βλέπουμε ακόμη στις πλα
γιές των κοιλάδων παλιά πλατώματα που σήμερα 
έχουν καταρρεύσει. Το κρασί έπαψε να είναι αντικεί
μενο για εξαγωγές.

Η κτηνοτροφία εξασφαλίζει στο χωριό εισόδημα 
ελαφρώς καλύτερο από το εισόδημα των καλλιεργει
ών (16% του συνολικού εισοδήματος του χωριού, ένα
ντι 15,2% της αγροκαλλιέργειας). Κάθε οικογένεια 
κατέχει τουλάχιστον καμιά δεκαριά γίδες και πρόβα
τα. καμιά φορά μία ή δύο αγελάδες και τα μοσχαράκια 
τους. Τα ζώα αυτά παραμένουν όλο το χρόνο στο 
χωριό το οποίο εγκαταλείπουν κάθε πρωί. 9 μήνες 
στους 12. για να βοσκήσουν στα εδάφη που περιβάλ
λουν το χωριό. Το χειμώνα, ζουν μέσα στους στάβλους 
μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα τροφής: 95.000 
οκάδες σανού (εκ των οποίων 30.000 μονάχα προέρ
χονται από τις εκτάσεις του χωριού). 40.000 οκάδες 
φυλλωμάτων και κλαδιών που τρώνε οι γίδες και 500 
οκάδες εισαγόμενες ζωοτροφές.

Η κτηνοτροφία, με την πώληση του άσπρου τυριού 
και του κρέατος, παρέχει μερικές δυνατότητες κέρ
δους σ’ όλους τους κατοίκους του χωριού. Αλλά μόνο 
μια οικογένεια κατέχει ένα κοπάδι με κάποια αξία (500 
κεφάλια μικρών ζώων) που βόσκει για 5 μήνες στα 
βοσκοτόπια του βουνού και κατεβαίνει το χειμώνα 
στις πεδιάδες των Ιωαννίνων ή της Πρέβεζας, σε λιβά
δια η ενοικίαση των οποίων απορροφά το μεγαλύτερο 
μέρος των εσόδων από το κοπάδι.

Τα βοσκοτόπια του βουνού υποδέχονται κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού 1.600 κεφάλια μικρών 
ζώων που ανήκουν σε ξένους ως προς το χωριό, γενι
κώς σε Σαρακατσάνους. Η κοινότητα εισπράττει 
55.000 δραχμές από την ετήσια ενοικίαση των βοσκο
τόπων του βουνού. Δεν έχει άλλο οικονομικό έσοδο.
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> ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝΑΣ (ΔΡΥΜΩΝΑΓ)

Η δασική ζώνη δεν έχει παρά μόνον 1.095 στρέμμα
τα. εκ των οποίων 70 ανήκουν στην εκκλησία και 25 σε 
ιδιώτες. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην κοινότητα. Οι λόχ
μες και οι θάμνοι με τους οποίους τρέφονται οι γίδες 
καλύπτουν μια επιφάνεια 4070 στρεμμάτων που θα 
μπορούσαν να γίνουν δόση, εάν οι κάτοικοι αποδέχο
νταν να μη βόσκουν τα γίδια τους και να μη κόβουν 
κάθε χρόνο 40.000 οκάδες φυλλωμένα κλαδιά. Σήμε
ρα. σε 25 στρέμματα μονάχα απαγορεύεται η βοσκή. 
ενώ 1.000 στρέμματα δάσους είναι κάθε χρόνο το 
αντικείμενο κοπής φυλλωμένων κλαδιών.

Το δάσος κυρίως αποτελείται από βελανιδιές ανακα
τεμένες με σφένδαμους. βουνόκεδρους. πράσινες 
βελανιδιές και οπωροφόρα δέντρα. Πωλούνται κάθε 
χρόνο 15 κυβικά μέτρα τεμαχισμένης βελανιδιάς 
αξίας 15.000 δραχμών. 20.000 οκάδες ξύλου για θέρ
μανση (4.400 δρχ) και 10.000 οκάδες κάρβουνο ξύλου 
(15.000 δρχ). Μ’ αυτά τα ξύλα καλύπτονται οι ανάγκες 
του χωριού.

0  κίνδυνος που αποτελούν τα γίδια αρχίζει να γίνε
ται αισθητός από τους κατοίκους του χωριού. Εντού
τοις. η ευκολία που παρουσιάζει η εκτροφή τους και 
τα έσοδα που ποσοστιαία είναι σημαντικότατα θα 
καθυστερήσουν ακόμη για πολύ καιρό την αντικατά
σταση των γιδιών με κοπάδια προβάτων που απαιτούν 
περισσότερο σανό.

Η παρέμβαση στην περιοχή των υπηρεσιών του 
O.E.C.E. (στον οποίο χρωστάω τα νούμερα που συνο
δεύουν αυτή τη μελέτη) έχει αποφέρει εξαιρετικά 
αποτελέσματα. Η επαναδάσωση 3.000 θαμνωδών 
στρεμμάτων που έχουν παραχωρηθεί από την κοινό
τητα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πλαγιές αυτές θα είναι 
σύντομα καλυμμένες από πεύκα, ακακίες, βελανιδιές, 
καρυδιές και καστανιές.



2.4 οι κάτοικοι
Ο πληθυσμός του Καπεσόβου ήταν, το 1928, 124 

κάτοικοι άνω των 14 χρόνων, το 1940.135. και το 1951 
92 κάτοικοι άνω των 14 χρόνων. Το 1957.123 κάτοικοι 
ανήκαν σε 32 οικογένειες: 55 άνδρες και 68 γυναίκες, 
στους οποίους πρέπει να προσθέσουμε 22 παιδιά 
κάτω των 14 χρόνων.

Φαίνεται επομένως ότι η δημογραφική κατάσταση 
του χωριού είχε παραμείνει στάσιμη τα τελευταία 30 
χρόνια. Στην πραγματικότητα, υπέστη βαθιές δομικές 
αλλαγές.

Στις 32 οικογένειες του χωριού, οι 10 είχαν το βασι
κό τους εισόδημα από την αγροκαλλιέργεια και 
συμπληρωματικά από την κτηνοτροφία. Οκτώ οικογέ
νειες ζουν αποκλειστικά από την κτηνοτροφία.

Ο διαμοιρασμός των πηγών των εσόδων (χωράφια 
και ζώα) είναι σχετικά ίσος μεταξύ των κατοίκων του 
χωριού. Δεν υπάρχει πλέον μεγάλη περιουσία. Το 
γεγονός αυτό προσδίδει στο χωριό τον χαρακτήρα της 
ομογενούς κοινότητας αγροτών και κτηνοτρόφων.

Η γη έπαψε να αποτελεί την πηγή εσόδων των άλλων 
οικογενειών: είναι κυρίως οικογένειες διδασκάλων, 
καθηγητών, εκπατρισμένων τεχνιτών / βιοτεχνών. 
Μερικοί Καπεσοβίτες έκαναν εξάλλου λαμπρή καριέ- 
ρα στην Αθήνα ή αλλού στην Ελλάδα.

Ο εκπατρισμός των ανδρών του χωριού, οι οποίοι 
πήγαιναν να κερδίσουν αλλού χρήματα τα οποία ηρό- 
σφεραν στις οικογένειές τους, κράτησε μέχρι τις 
αρχές του αιώνα. Μια γριά μου μίλησε ακόμη για τις 
διαμονές που ο σύζυγός της είχε κάνει στην Αλεξάν
δρεια ως αρτοποιός, για 5. 6. 8 χρόνια χωρίς να τη δει. 
Η Αίγυπτος και η Ανατολία ήταν οι κύριοι προορισμοί
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► ΜΕΛΠΩ ΝΟΥΙΙΑΔΗ

του Ζαγορίου λένε για το Καπέσοβο «το καλλιεργημέ
νο Καπέσοβο. το χωριό των δασκάλων». Όταν βρισκό
μουν στο χωριό. 22 από τους κατοίκους του ήταν καθη
γητές ή διδάσκαλοι, ενεργοί ή συνταξιούχοι. Το κύριο 
μέλημα των περισσοτέρων Καπεσοβιτών είναι να επι
τρέψουν στα παιδιά τους «να μάθουν γράμματα» να 
πάνε στο Πανεπιστήμιο (και ενίοτε στο εξωτερικό).

Η κατάσταση αυτή, συνδεδεμένη με τη μείωση του 
αριθμού των γεννήσεων, δημιουργεί για το χωριό ένα 
μεγάλο κίνδυνο, που διαγράφεται ήδη με τρόπο αρκε
τά προειδοποιητικό: θα δούμε σε λίγα χρόνια από τώρα 
τα δύο ή τρία παιδιά μιας οικογένειας να εγκαταλεί
πουν τον τόπο για να ασκήσουν αλλού ελεύθερα επαγ
γέλματα ή επιστημονικά. Μόνο μια άνοδος του επιπέ
δου ζωής θα συγκροτήσει τους νέους στο Καπέσοβο. -

Οι 18 οικογένειες που επιδίδονταΓστην καλλιέργεια 
δε βρίσκουν σταθερή απασχόληση εδώ. Από το σύνο
λο των ημερών εργασίας την οποία σνδρες. γυναίκες 
και παιδιά θα μπορούσαν να παρέχουν, μόνον το 45% 
χρησιμοποιούνται πραγματικά. Στο σύνολο των οικο

► ΠΑΝΗΓΥΡΙ

γενειών του χωριού. 12 εργάζονται μόνον το ένα 
τέταρτο των εργάσιμων ημερών και 14 ασχολούνται 
μια μέρα στις δύο εργάσιμες μέρες. Πρέπει να ειπωθεί 
πόσο σημαντικό είναι να γίνει προσπάθεια στο χωριό 
δημιουργίας συμπληρωματικών απασχολήσεων και 
καινούριες δυνατότητες κέρδους.

Την άνοιξη, απασχολούνται στα αμπέλια, κόβουν 
ξύλα. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο κόβουν το χόρτο, δου
λεύουν στα περιβόλια και τ’ αμπέλια. Τον Αύγουστο 
και στις αρχές Σεπτεμβρίου έρχονται ο τρύγος και το 
κόψιμο των φυλλωμένων κλαδιών με τα οποία τρέφο
νται τα γίδια το χειμώνα. Με τον Σεπτέμβριο και Οκτώ
βριο καταφθάνουν τα οργώματα και η σπορά. Μετά 
είναι χειμώνας, από το Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουά
ριο. σχεδόν χωρίς δουλειά. Το κυνήγι προσφέρει μερι
κές ψυχαγωγίες.

Οι αυλόπορτες των περισσοτέρων σπιτιών του χωρι
ού. συνήθως έχουν δύο πεζούλια που βλέπουν στο 
δρόμο, σχεδόν πάντα κατειλημμένα με τη δύση του 
ήλιου. Μόλις τελειώσει η μέρα, οι γυναίκες βγαίνουν



► ΠΑΝΗΓΎΡΙ

από το σπίτι τους και κάθονται εκεί. Από την μια πόρτα 
στην άλλη αφηγούνται ιστορίες. Οι άντρες επιστρέ
φουν από τη δουλειά τους και κάθονται στα πεζούλια 
περιμένοντας την επιστροφή των κοπαδιών τους, στην 
αρχή τις αγελάδες, μετά τα πρόβατα και τέλος τα γίδια. 
Άνθρωποι περνούν και ανταλλάσσουν κουβέντες. Τα 
πεζούλια αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο στη ζωή του 
χωριού, και. στην είσοδο της ιδιωτικής αυλής αλλά στο 
δρόμο, γίνεται το πέρασμα από την οικογενειακή στην 
κοινωνική ζωή.

Καθώς πέφτει η νύχτα, οι άνθρωποι συγκεντρώνο
νται στα δύο καφενεία, μιλάνε, παίζουν χαρτιά και 
τάβλι, μέχρι τις 10 η ώρα. Το Σάββατο μένουν πιο πολύ. 
Μετά ο καθένας πηγαίνει για ύπνο. Η ζωή ξαναρχίζει 
το πρωί νωρίς. Αλλά το χωριό ξαναβρίσκει τη ζωηρά
δα του το απόγευμα κατά τις 5 η ώρα όταν τα παιδιά και 
οι νεαροί συναντούνται στην πλατεία, γύρω από τον 
πλάτανο.

Η κοινωνική ζωή εκφράζεται κυρίως με τους 
γόμους, τις γιορτές και το πένθος. Ήμουν στο Καπέσο-

► ΠΑΝΗΓΎΡΙ

βο κάποια Κυριακή που γινόταν το μνημόσυνο ενός 
κατοίκου του χωριού που είχε πεθάνει ένα χρόνο πριν. 
Στη λειτουργία παρευρίσκονταν πολύς κόσμος. Μετά 
το μνημόσυνο μοίρασαν ένα γλυκό φτιαγμένο από 
σιτάρι και λουκούμια σ' εκείνους που είχαν έρθει. 
Λίγο αργότερα, όλο το χωριό περνούσε από το σπίτι 
του νεκρού. Η οικογένειά του ήταν συγκεντρωμένη σ' 
ένα δωμάτιο. Περνούσαν από μπροστά τους και τους 
έσφιγγαν το χέρι. Σε μια διπλανή αίθουσα κάθονταν 
και οι γυναίκες τους πρόσφεραν καφέ. ούζο.

Επίσης, στα γενέθλια, όλοι οι κάτοικοι του χωριού 
πηγαίνουν στο σπίτι του προσώπου της ημέρας και του 
δίνουν τις ευχές τους. Προσφέρεται γεύμα στους συγ
γενείς που έρχονται από τα άλλα χωριά, στον δήμαρχο 
και στον παπά.

Αλλά το γεγονός της χρονιάς είναι το πανηγύρι, η 
μεγάλη γιορτή του χωριού. Λαμβάνει χώρα στο Καπέ- 
σοβο στις 20 Ιουλίου. Αρχίζει με λειτουργία στο 
παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία. Οι οργανοηαίκτες. 
έχουν έρθει από κάποιο διπλανό χωοιό υε touc υουσι-

► ΠΑΝΗΓΎΡΙ

κούς επικεφαλής. Η πομπή πηγαίνει από σπίτι σε 
σπίτι. Τους υποδέχονται κάθε φορά με ούζο, σοκολα- 
τάκια και γλυκά του κουταλιού.

Χωρίζουν για να πάνε σπίτι τους για φαγητό. Τα 
αρνιά έχουν σουβλιστεί από την προηγούμενη ημέρο. 
Επιστρέφουν, το απόγευμα στην πλατεία, οι οργανο- 
παίκτες παίρνουν θέση και παίζουν όλη τη νύχτα. 
Έρχονται από τα διπλανά χωριά και χορεύουν μέχρι το 
ξημέρωμα. Στη συνέχεια συγκεντρώνονται σ' ένα 
σπίτι, στην αυλή του και αρχίζουν το τραγούδι με τους 
μουσικούς τραγουδώντας παλιά τραγούδια (φωτογρα
φίες). Το πρωινό περνάει, ξαναρχίζουν το χορό, πηγαί
νουν για φαγητό και για να κοιμηθούν λιγάκι και για 
δυο μέρες όλα ξαναρχίζουν.



2.5 το μέλλον

Πρέπει ν' σφήσουμε το Καπέσοβο να σβήσει: οι 
κάτοικοί του να εξαφανιστούν; Η περιοχή είναι πράγ
ματι ανίκανη να τους εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπε
δο ζωής; Ασφαλώς όχι.

Τα Ζαγοροχώρια έγιναν φτωχά από το γεγονός ότι 
κυρίως οι άνθρωποί τους, αφού είδαν τόσες φορές 
εξεγέρσεις ή πολέμους να εκμηδενίζουν τις προσπά- 
θειές τους, συνήθισαν να εργάζονται για τον επιούσιο 
και μόνο.

Αρχίζουν εξάλλου να αντιλαμβάνονται ότι θα μπο
ρούσαν να τα καταφέρουν για να βελτιώσουν την 
κατάστασή τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου. 
όλοι ενδιαφέρονταν να κατασκευάσουν ένα γαλακτο
κομείο. όπου θα επεξεργάζονταν το γάλα των γύρω 
χωριών. Προσπαθούν να φυτέψουν οπωροφόρα 
δέντρα, μάταια όμως γιατί τα δέντρα μαραίνονται.

Η O.E.C.E. ήδη ανέλαβε στην περιοχή πρωτοβουλίες 
γενικού ενδιαφέροντος, όπως τη σταθεροποίηση των 
χειμάρρων και την αναδάσωση. Κυρίως θα ταίριαζε 
τώρα να βοηθηθούν οι κάτοικοι στη βελτίωση των συν
θηκών κτηνοτροφίας, να πειστούν να αντικαταστήσουν 
τα γίδια τους με πρόβατα αναπτύσσοντας ταυτόχρονα 
την παραγωγή σανού και να τους προμηθεύσουν καλύ
τερες ράτσες αγελάδων. Να τους εκπαιδεύσουν 
κυρίως στην κατασκευή και εκμετάλλευση στάβλων 
με καλύτερους κανόνες υγιεινής.

Θα έπρεπε τέλος να βοηθηθούν οι κάτοικοι, ώστε να 
φυτέψουν οπωροφόρα δέντρα τα οποία θα ευδοκιμού
σαν στο συγκεκριμένο έδαφος και κλίμα και τα οποία 
θα πρόσφεραν πλούτο στην περιοχή.

Η εξυγίανση που βρίσκεται σε εξέλιξη στον κάμπο 
των Ιωαννίνων θα πολλαπλασιάσει τις καλλιέργειες. Τα

Ζαγοροχώρια θα μπορέσουν με τον τρόπο αυτό να 
βρουν στην πόρτα τους το χορτάρι που χρειάζονται για 
να έχουν καλές συνθήκες υγιεινής στους στάβλους 
τους και να εξασφαλίζουν την απαραίτητη κοπριά για 
τη δεντροκαλλιέργεια.

θα πρέπει επίσης να μη παραμελήσουν τις δυνατό
τητες κέρδους που προσφέρει η τουριστική ανάπτυξη. 
Το ευχάριστο κλίμα των Ζαγοροχωρίων καθιστά τα 
χωριά προνομιούχα θέρετρα. Και. οπωσδήποτε η θέση 
του Καπεσόβου. κοντά σε μια από τις τρεις μεγάλες 
κυκλοφοριακές αρτηρίες της Ελλάδος, στην καρδιά 
μιας από τις περιοχές της Ηπείρου που είναι οι πιο 
πλούσιες σε φυσικές ομορφιές, σε εκκλησίες, σε 
μοναστήρια, σε παλιά ωραία σπίτια, θα πρέπει να προ- 
σελκύσει πλήθος τουριστών.

Υπό τον όρο να γίνει κάτι ώστε να μπορούν να τους 
φιλοξενήσουν (τους τουρίστες!). Για να επωφεληθούν 
όλοι οι κάτοικοι του χωριού από αυτή την τουριστική 
κίνηση θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κέντρο υποδο
χής. όπου οι ξένοι θα μπορούσαν να σιτίζονται σ' ένα 
ευχάριστο περιβάλλον και θα μπορούσαν να διαμέ
νουν σε μεγαλόπρεπα δωμάτια με τοιχογραφίες, με 
ταβάνια ξυλόγλυπτα, όπως τα άφθονα δωμάτια που 
υπάρχουν στα παλιά σπίτια του χωριού τα οποία είναι 
πολύ ευρύχωρα για τους σημερινούς κατοίκους.

Εφ' όσον έχουν ευτυχή κατάληξη όλες αυτές οι προ
σπάθειες. το Καπέσοβο και όλα τα Ζαγοροχώρια που 
είναι γύρω του θα μπορέσουν να γίνουν πάλι μια εύπο
ρη περιοχή.
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ΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Ν

3.1 διαρρύθμιση 
του χωριού

Το Καπέσοβο βρίσκεται στο πάνω μέρος μιας κοιλά
δας σε σχήμα χωνιού, μεταξύ του απόκρημνου λόφου 
Γραδίστα (βλ. έγχρ. φωτ. 1) και μιας βραχώδους προ
εξοχής με ΝΔ προσανατολισμό (χάρτης I). Τα σπίτια 
στο πάνω μέρος του χωριού κλιμακώνονται στον 
αυχένα, απ’ όπου κατεβαίνουμε στη χαράδρα ενός 
παραποτάμου του Βοϊδομάτη. Τα σπίτια που βρίσκο
νται τελείως χαμηλά φτάνουν μέχρι τις πηγές. Κάτω 
από το χωριό εκτείνονται τα λιβάδια, τα χωράφια και 
τα περιβόλια (βλ. έγχρ. φωτ. 2).

► ΣΟ ΚΑΚΙ

!
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II. ΔΡΟΜΟΙ. ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΥΛΕΣ

► ΠΛ Α ΚΟ ΣΤΡ Ω ΣΗ  ΤΩ Ν  Σ Ο Κ Α Κ ΙΩ Ν

Οι παλιές κατοικίες φαίνεται να έχουν κατασκευα
στεί στο πιο προστατευμένο μέρος: στο ίσιωμα που 
βρίσκεται μεταξύ της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου 
και της Γραδίστας. Κατόπιν η επέκταση έγινε με τη 
μόνιμη έγνοια να διαμένουν όσο περισσότερο γίνεται 
προς τα ψηλότερα. Αντί να κατεβαίνουν προς το βάθος 
της κοιλάδας, από το χαμηλό μέρος του παλιού καλ- 
ντεριμιού που έφτανε στο χωριό, οι Καπεσοβίτες προ
τίμησαν να φτιάξουν τα σπίτια τους πάνω στον αυχένα 
ή στις απότομες πλαγιές που επιμηκύνουν τα απόκρη
μνα βρόχια της Γραδίστας.

Η ΝΑ επέκταση είναι η πιο πρόσφατη. Τα μεγάλα 
σπίτια και το Σχολείο που ορθώνονται εκεί ήταν πιο 
καλά εξοπλισμένα απ’ ότι τα πρώτα σπίτια, ώστε να 
προφυλάσσονται από τον αέρα και το κρύο.

Το χωριό διασχίζεται από τον παλιό «καλντεριμωτό» 
δρόμο που κατεβαίνει από τον αυχένα στο βάθος της 
κοιλάδας για να ανεβεί στη συνέχεια απέναντι, προς 
τα χωριά Μονοδέντρι και Βίτσα (χάρτης II). Από το ένα 
και το άλλο μέρος του δρόμου κλιμακώνονται αρκετά 
σπίτια, ο παλιός φούρνος, η πλατεία («το μεσοχώρι») 
και η εκκλησία.
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Από το κεντρικό όρόμο αυτό ςεκινουν μ ι κ ρ ο ί  υ μ υ μ υ ι  

(«σοκάκια») παράλληλοι με τις καμπυλότητες του εδά
φους. Οι κατοικίες είναι διατεταγμένες κατά μήκος 
των σοκακιών χωρίς πολλά κενά μεταξύ τους.

Τα σοκάκια είναι στενά, «καλντεριμωτά», από σχι
στόλιθο. Γλιστρούν μεταξύ των τοίχων των αυλών και 
των σπιτιών. Στα κεκλιμένα τμήματα, οι πλακίτσες 
είναι τοποθετημένες όρθιες, από κάθε πλευρά του 
κεντρικού αυλακιού. Όταν το σοκάκι γίνεται οριζόντιο, 
το δάπεδό του είναι φτιαγμένο με επίπεδες πλάκες. Τα 
σοκάκια γίνονται φαρδύτερα, σχεδόν πάντα, όταν φτά
νουν μπροστά από την πόρτα μιάς αυλής.

Ένα από αυτά τα σοκάκια συνεχίζει σχεδόν οριζό
ντια μέχρι την πλαγιά της Γραδίστας. Πηγαίνει προς το 
μεγάλο αλώνι, όπου αλώνιζαν τα σιτηρά, σε μερικές 
εκατοντάδες μέτρα από το χωριό. Κόβει τις τελευταίες 
απότομες και βραχώδεις πλαγιές της Γραδίστας. Κατά 
μήκος αυτού του σοκακιού βρισκόταν, τον καιρό που 
ανθούσε το χωριό, το μεγαλύτερο μέρος των αχυρώ
νων που ακουμπούσαν στα βράχια. Σχεδόν όλα έγιναν 
ερείπια μετά τη συνήθεια να αποθηκεύουν το σανό 
μέσα στο χωριό, πιο κοντά στους στάβλους, στο εσω
τερικό των σπιτιών που είχαν εγκαταλειφθεί.

► ΚΟΙΝΟ ΤΙΚΟ  Α ΛΩ Ν Ι
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To 1959. απο τα 58 σπίτια διαφόρων εποχών που 
κατέγραψα στο χωριό, τα 21 μόνον κατοικούνται όλο 
το χρόνο. Το ένα μέρος εξ' αυτών είναι σχεδόν ερει
πωμένο. ένα άλλο χρειάζεται σοβαρές ανακατασκευ- 
ές. Πέντε σπίτια, εκ των οποίων τρία σε καλή κατάστα
ση. κατοικούνται γενικώς από τους ιδιοκτήτες τους 
κατά τη διάρκεια των διακοπών. Δεκόξι (16) έχουν 
μετατραπεί σε στάβλους ή αχυρώνες και έγιναν τελεί
ως μη κατοικήσιμα. Εννέα (9) είναι άδεια όλο το 
χρόνο. Τέλος, επτά (7) είναι ερειπωμένα ή πλήρως 
κατεδαφισμένα (χάρτης III).

Σχεδόν κάθε σπίτι διαθέτει μια αυλή η οποία γίνεται 
το καλοκαίρι το κέντρο της οικογενειακής ζωής (χάρ
της IV και V). Η αυλή έχει πολύ οικογενειακό χαρα
κτήρα. Ψηλοί τοίχοι τη χωρίζουν από το σοκάκι και μια 
πόρτα την κλείνει. Οι γείτονες δεν έχουν το δικαίωμα 
ν' ανοίξουν παράθυρα σ' αυτήν. Είναι πλακόστρωτη 
και συχνά καλυμμένη από μια κληματαριά' μπορεί να 
υπάρχουν και ένα ή δύο δέντρα. Στην αυλή μαγειρεύ
ουν. το καλοκαίρι, είτε υπαιθρίως είτε σε μια κουζι- 
νούλα επίπεδη, και δίπλα της υπάρχει ο φούρνος. 
Ένας στάβλος και τουαλέτες συμπληρώνουν γενικώς 
αυτό το σύνολο.

► Σ Ο Κ Α Κ Ι



Ή Μ Α  ΠΑΣΧΑΛΗ

ΣΤΑ

ΣΤΙΚΟ

V. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η πλατεία («το μεσοχώρι») βρίσκεται στο σημείο 
που ο δρόμος που κατεβαίνει από τον αυχένα διασχί
ζει το μικρό ίσιωμα, όπου φτιάχτηκαν τα πρώτα σπίτια. 
Η πλατεία έχασε το χαρακτήρα της από τη στιγμή που 
τα σπίτια που βρίσκονταν δυτικά κατεδαφίστηκαν. Η 
εκκλησία δεν βλέπει απ' ευθείας στην πλατεία. Σύμ
φωνα με την τοπική παράδοση διαθέτει τπ δική της 
αυλή η οποία φτάνει μέχρι το δρόμο, πάνω από την 
πλατεία.

Πάνω από το χωριό, σ’ ένα μικρό λόφο που δεσπό
ζει τον αυχένα, βρίσκεται το νεκροταφείο. Στο κέντρο, 
ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία, κάτω από 
το οποίο βρίσκεται το οστεοφυλάκιο. Πιο παλιό από 
την εκκλησία, το εκκλησάκι αυτό επίσης καλύπτεται 
από τοιχογραφίες που χρονολογούνται από το 1763. 
Ένα δεύτερο κοινοτικό αλώνι, που βρίσκονταν στο 
δυτικό μέρος του νεκροταφείου κσταστράφηκε με την 
κατασκευή της αμαξωτής οδού Ιωαννίνων-Λάΐστας.

Το Σχολείο, πολύ μεγάλο διώροφο κτήριο, θεμελιώ
θηκε το 1861 από τους αδερφούς Πασχάλη.
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■ And το 1959 εώς σήμερα το 2010, τό χωριό βεβαί
ως άλλαξε. Μερικά σπίτια εξαφανίστηκαν, άλλα, 
ολιγάριθμα, κτίστηκαν. Τα περισσότερα εκσυγ
χρονίστηκαν, συχνά σε βάρος του πραγματικού 
παραδοσιακού χαρακτήρα. Και μερικά μετατρά
πηκαν σε ξενώνες.
Το χωριό όμως κράτησε το χαρακτήρα του. την 
ενότητά του. Δεν εξαπλώθηκε. Έμεινε συγκε
ντρωμένο κάτω από τον αυχένα, στους πρόποδες 
της Γραδίστας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο του 
προτέρημα τώρα που ο τουρισμός αναπτύσσεται 
στα Ζαγοροχώρια.
Μόνο ένας δρόμος καινούργιος δημιουργήθηκε 
στην περιφέρεια του χωριού, που ενώνει την 
κύρια οδό Ιωαννίνων - Λάϊστας με το σχολείο και 
την πλατεία. Οι δρόμοι κράτησαν τον «καλντερι- 
μωτό» τους χαρακτήρα με το αυλάκι στη μέση, αν 
και όλοι έγιναν καινούριοι, ώστε να τους διαβαί
νουν τα αυτοκίνητα.

► ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ 50 ΚΑΙ 56



3.2 εξέλιξη 
των σπ ιτιών

Οι μεγάλες κατοικίες του Καπεσόβου (σπίτι Μπαρ- 
ζώκα. Τζούφη, Κουφολότα. κ.λ.π.) χρονολογούνται 
από τον 18ο αι. και ίσως προς τα τέλη του 17ου αι. 
Μεταξύ των άλλων, μερικές, πιο μικρές, μαρτυρούν 
και πιο παλιά χρονική περίοδο, στο σχεδίασμά και 
στην κατασκευή (οικίες Μπετουλά. Δούκα). Δεν φαί
νονται πάντως να είναι προγενέστερες του 17ου αι.

Μερικές άλλες, μπορεί να είναι ακόμη πιο παλιές: 
ήταν αναμφίβολα τα πρώτα σπίτια του χωριού. Με 
βάση αυτές τις κατοικίες, μπορούμε να έχουμε κάποια 
ιδέα της ζωής, εξαιρετικά πρωτόγονης, των πρώτων 
κατοίκων του Καπεσόβου. Ζώντας κυρίως στο μαγει- 
ρειό, που είναι το πιο μεγάλο δωμάτιο και το πλέον 
προστατευμένο. συγκεντρώνονταν το βράδυ γύρω από 
την εστία, με δάπεδο από πατημένο χώμα, χωρίς άλλο 
φως από εκείνο της φωτιάς ή μιας ρετσινώδους 
δάδας. Ξύλινα παραθυρόφυλλα έκλειναν τα παράθυρα 
(συνήθως υπήρχε ένα παράθυρο, πλάτους μόλις 40 
εκατοστών).

Το πλείστον των σπιτιών αυτών συμπεριλαμβάνουν 
ένα άλλο δωμάτιο με τζάκι, καλύτερα φωτιζόμενο με 
πιο πολλά παράθυρα. Σ' αυτό το δωμάτιο κοιμόνταν. 
εκτός ίσως στην καρδιά του χειμώνα, όταν έκανε πολύ 
κρύο. Από κάτω βρίσκεται συνήθως ο στάβλος ή το 
υπόγειο που συμπληρώνει αυτή την πρωτόγονη κατοι
κία.

Ως προς τα υπόλοιπα, η θέση των διαφόρων δωμα
τίων ποικίλλει (πίνακας I). Η κλίση του εδάφους γενι
κώς χρησιμοποιείται για να υπάρχει ισόπεδη ηρόσβο-
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ση στα δύο επίπεδα (σπίτια 2 έως 6). Ένας μικρός διά
δρομος. το χαγιάτι, εμφανίζεται σε μερικά σπίτια (σπί
τια 5 και 6).

Στον 17αι. (πίνακας II) ο τρόπος ζωής αλλάζει στα 
Ζαγοροχώρια. Οι αγροτοκαλλιεργητές και οι κτπνο- 
τρόφοι μετατρέπονται σε ταξιδευτές και σε εμπόρους. 
0 εκπατρισμός αποφέρει χρήμα και πνευματική καλ
λιέργεια στα χωριά.

Τα σπίτια της εποχής εκείνης είναι μεγαλύτερα από 
τα πρωτόγονα σπίτια, τα δωμάτιά τους είναι πιο ψηλά 
και πιο ευρύχωρα. Τα πρώτα αρχιτεκτονικά σχέδια 
παραμένουν εντούτοις πολύ κοντά στα σχέδια των 
πρωτόγονων κατοικιών (σπίτι 11).

m
IXJ

δωμάτιο
οντάς
ανοικτή κρεβάτα

μσγειρειό
σπίτι
κρεβάτα

► ΠΙΝΑΚΑΣ II



Το χαρακτηριστικό σχέδιο της περιόδου αυτής περι
λαμβάνει όμως τέσσερα δωμάτια σε σχήμα τετραγώ
νου και καθένα από τα δύο δωμάτια των «πρωτόγο
νων» δωματίων διαφοροποιείται (οικίες 13 έως 16). Το 
μαγειρείο διπλασιάζεται από ένα δωμάτιο αποκαλού- 
μενο «σπίτι» λίγο φωτισμένο, συχνά από μονάχα έναν 
φεγγίτη, με δάπεδο από πατημένο χώμα, όπου η οικο
γένεια περνάει τον χειμώνα.

Το «πρωτόγονο» δωμάτιο, όπου διαμένουν και κοι
μούνται. διπλασιάζεται επίσης με τη δημιουργία μίας 
κρεβάτας. καλύτερα διαρρυθμισμένης. Όλα αυτά τα 
σπίτια συμπληρώνονται μ' ένα επίπεδο που βρίσκεται 
οπό κάτω με υπόγεια, στάβλους ή κελάρια.

Το σπίτι Δούκα (15) στο παλιό τους μέρος και το σπίτι 
Μπετουλά (16) μπορούν να θεωρηθούν ως ολοκληρω
μένα παραδείγματα αυτών των ευρύχωρων και άνετων 
κατοικιών των πρώτων Καπεσοβιτών που επέστρεψαν 
στο χωριό τους, αφού δημιούργησαν περιουσία στο 
εξωτερικό.

Πιθανώς στα τέλη του 17ου αι. ή στις αρχές του 18ου 
αι. ένα καινούργιο σχέδιο σε σχήμα Γ αντικαθιστά 
εκείνο που σχημάτιζε τετράγωνο. Μία ανοικτή κρεβά- 
τα εγκαθίσταται στην εσωτερική γωνία του Γ.

Μέχρι τότε, η οικογενειακή ζωή αναδιπλώνονταν 
μεταξύ των τεσσάρων τοίχων. Τώρα στρέφεται προς τα 
έξω. Το καινούργιο σχέδιο ενσωματώνει κατά κάποιον 
τρόπο την αυλή και τον κήπο στην κατοικία. Η κρεβά- 
τα είναι το στοιχείο μετάβασης στο οποίο καταλήγουν 
όλα τα κατοικήσιμα δωμάτια.

Το σπίτι Φιλίδη (17) είναι ίσως η πιο παλιά μαρτυρία 
του καινούργιου αυτού τρόπου ζωής. Της αυτής επο
χής χρονολογούνται πιθανώς το σπίτι Μανίκη (18) που

πρέπει να ήταν του αυτού τύπου και το πιο πρόσφατο 
τμήμα του σπιτιού Νταλαμάγκα (5): ο βράχος στον 
οποίο ακουμπάει αντικαθιστά εδώ την άλλη πλευρά 
του Γ.

Κατά τη διάρκεια του 18ου αι.. η κρεβάτα. που στην 
αρχή ήταν τελείως ανοικτή, με τον καιρό θεωρείται 
όλο και περισσότερο δωμάτιο της κατοικίας. Μεγαλώ
νει μέχρι του σημείου να καταλαμβάνει τελείως την 
εσωτερική γωνία του Γ. Το οπλό ξύλινο κιγκλίδωμα 
μεταμορφώνεται σε ξύλινη πλευρά με μεγάλα ανοίγ
ματα τα οποία τον χειμώνα φράσσονται με ξύλινα 
«κανάτια» (=παραθυρόφυλλα). στα οποία με την πάρο
δο του χρόνου προσθέτουν τσαμλίκια. Η πρωτόγονη 
κρεβάτα γίνεται έτσι ενα ευρύχωρο δωμάτιο υποδο
χής, πλήρως τζαμωμένο, όπου καταλήγει η σκάλα που 
ανεβαίνει από το «χαγιάτι» (είσοδος του σπιτιού). Από 
την «κρεβάτα» μπορεί κανείς να προσεγγίσει τα άλλα 
δωμάτια.

Τα περισσότερα σπίτια του 1θου αι. κατασκευάστη
καν με βάση το σχέδιο σε σχήμα Γ (σπίτια 19 έως 29). 
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του αιώνα αυτού 
και στις αρχές του επομένου, πολλές από τις κατοικίες 
αυτές τροποποιήθηκαν με την προσθήκη ενός ακόμη 
δωματίου που συμπλήρωνε τη σόλα. Το σχέδιο σε 
σχήμα Γ μετατράπηκε με τον τρόπο αυτό σε ένα σχέ
διο σε σχήμα Π. Με τον ίδιο τρόπο, η συχνά μερικώς 
ανοικτή κρεβάτα μετατράπηκε σε κλειστή κρεβάτα. με 
ένα λεπτό ξύλινο τοίχο με ανασυρόμενα παράθυρα: τα 
"κιπέγκια".

Τα πιο μεγάλα και τα πιο ωραία σπίτια του Καπεσό- 
βου (σπίτια 30 με 34) κτίστηκαν απευθείας σε σχήμα Π 
περιλαμβάνοντας μια αίθουσα μεγάλων διαστάσεων.

Γύρω από το μαγειρείο και από το "σπίτι", τα δωμάτια 
και τα σαλόνια (οντάδες) πολλαπλασιάστηκαν. σε ένα 
ή δύο ορόφους, συχνά και τρεις. Τοιχογραφίες, γυψο
μάρμαρα. πολύχρωμα υαλογραφήματα, λεπτές ξύλι
νες κατασκευές συμβάλλουν στη μεγαλοπρέπεια 
αυτών των μεγάλων σπιτιών των πλουσίων εμπόρων 
και των υψηλών πολιτικών προσώπων.

Οι κατοικίες αυτές φανερώνουν το απόγειο της 
αρχιτεκτονικής του Καπεσόβου. Τον 19ο αι. κλείνουν 
και κτίζουν, για σιγουριά, τα μεγάλα ανοικτά, καμαρω
τά χαγιάτια του ήρεμου 18ου αι. Από το δεύτερο μισό 
του 19 ου αι., δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να αντι
γράφουν αδέξια τα προηγούμενα σχέδια, για να κατα
λήξουν στις αρχές του αιώνα μας σε σχέδια ακατάστα
τα. μη ισορροπημένα, συγκεχυμένα.

► Στην περιγραφή που ακολουθεί 
τα σχέδια των σπιτιών 

(κατόψεις και προσόψεις) 
είναι γενικά σε σκάλα 1:200. 

Οι άλλες κλίμακες είναι σημειωμένες.
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1. υπόγειο
2. μαγεφειό
3. δωμάτιο

1. ΣΠΙΤΙ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ
Το δωμάτιο (3) πάνω από ένα υπόγειο (1) το οποίο μπο
ρεί να χρησιμοποιήθηκε ως στάβλος, είναι προσβάσι- 
μο από μια εξωτερική σκάλα. Το μαγειρειό (2) είναι 
ερειπωμένο το 1959.
Το σπίτι αυτό κατοικήθηκε περίπου μέχρι το 1905 από 
κάποια Ταρσίτσα η οποία εκεί πέθανε. Χρησιμοποιού
μενο έκτοτε ως αχυρώνας, ανήκει το 1959 στον Αθα
νάσιο Φιλίδη.

■  Σήμερα το σπίτι έχει κατεδαφιστεί.
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► ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (1 =20)

2. ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΠΑΣΙΡ
Το 1959. το Β.Δ. δωμάτιο (3 και Λ) απεικονιζόμενο στο 
φάκελο αυτό είναι στην πραγματικότητα κατεστραμ
μένο- οι πέτρες του ξανσχρησιμοποιήθηκαν στην επι
σκευή του σπιτιού του Μπαρτζώκα.
Στο κάτω επίπεδο βρισκόταν το μαγειρείο (3). φωτιζό
μενο από ένα φεγγίτη, με τον φούρνο του και την εστία 
του. Ένας λεπτός τσστμάς το χώριζε από μια μικρή 
αποθήκη απ' όπου μπορούσε κανείς να κατεβεί μέσω 
μιας καταπακτής σ' ένα κελάρι. Στην Ν.Α. πρόσοψη 
του σπιτιού, μια μεγάλη πόρτα με τοξωτό υπέρθυρο 
απο διευθετισμένες πέτρες οδηγεί σ' ένα διάδρομο (1) 
που χρησιμοποιούνταν ως στάβλος. Από εκεί, μια 
σκάλα οδηγούσε στο δωμάτιο (5).
Ό.τι απομένει από το σπίτι ανήκει το 1959 στον Χαρί
λαο Βογό. ο οποίος το χρησιμοποιεί ως αχυρώνα. Εκεί 
πρόσθεσε ακόμη ένσν αχυρώνα στα Β.Α. και νότια ένα 
υπόστεγο για τις γίδες του.



πρω τόγονα σπίτια

3. μαγειρειό 0.00
4. αποθήκη 0.00
5. δωμάτιο +2.10
6. κελάρι - 2.00

► ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ

■  Σήμερα, το σπίτι υπάρχει ακόμη, σε πολύ άσχημη 
κατάσταση. Η σκεπή εν μέρει έχει καταρρεύσει. Ο 
Ν.Α. τοίχος με την τοξωτή πόρτα και τα δύο μικρά 
παράθυρα υπάρχει ακόμη. Ανήκει στους κληρονό
μους του Χαρίλαου Βογά.
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πρωτόγονα σπίτια

1. μαγειρείο
2. δωμάτιο
3. ανοικτός εξώστης
4. στάβλος
5. υπόγειο
6. κρυψώνας
7. στάβλος

0.00 
0.00 

+  0.20 
- 2.00 
- 2.00 
-1.50 
- 2.10

3. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΣΙΚΟΥ
Αυτό το παλιό σπίτι είναι ακατοίκητο απ' όσο θυμού
νται οι χωριανοί. Στο πάνω επίπεδο, μπαίνουμε στο 
μαγειρείο (1) και από εκεί στο δωμάτιο (2). Μερικά 
σκαλιά στην αυλή οδηγούν στην είσοδο του στάβλου 
και του υπογείου, στο βάθος του οποίου βρίσκεται μια 
κρυψώνα (6). Ένα δωμάτιο (3). τελείως ανοικτό από τη 
μια πλευρά, βρίσκεται στην απέναντι πλευρά της 
αυλής. Από κάτω υπάρχει ένας στάβλος.
Το 1959. η Ευγενία Τσίκου χρησιμοποιούσε αυτά τα 
δύο σπίτια ως στάβλους και αχυρώνες.

■  Υπάρχουν και σήμερα σαν στάβλοι.
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4. ΣΤΑΒΛΟΣ
ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΤΟΑΟΓΛΟΥ
Το μαγειρειό (2) και το δωμάτιο (1) βρίσκονται στο ίδιο 
επίπεδο. Χάρη στην κλίση του εδάφους, μπορεί κανείς 
να προσεγγίσει κατ' ευθείαν στα υπόγεια (3,4). Το έτος 
1849 που αναγράφεται σε μια πέτρα της πρόσοψης 
είναι αναμφίβολα η χρονολογία μιας επισκευής, διότι 
το σχέδιο φαίνεται πιό παλιό.
Χρησιμοποιείται το 1959. κάτω σαν στάβλος και επάνω 
σαν αχυρώνας.

■  Σήμερα, αυτό το παλιό σπίτι έχει ανακατασκευα
στεί. Ανήκει στην Ελένη Ζούκη. καθώς και το 
διπλανό οικόπεδο, όπου ήταν το παλιό σπίτι της 
Γκοζίνως (6) που έχει κατεδαφιστεί.

1. δωμάτιο
2. μαγειρειό
3. στάβλος
4. υπόγειο
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5. ΣΠΙΤΙ ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ
Το σπίτι Νταλάμαγκα. κατοικούνταν ακόμη εδώ και 
περίπου 40 χρόνια' έκτοτε μετατράπηκε σε στάβλο και 
αχυρώνα. Ανήκει το 1959 στην οικογένεια Νταλκα- 
βούκη. Αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο δια
φορετικών εποχών κτίρια διατεταγμένα. Το βόρειο 
τμήμα του σπιτιού, με ανοικτή κρεβάτα και τις καμά
ρες του κάτω ορόφου, χρονολογείται στα τέλη του 
17ου ή τις αρχές του 18ου αι. Το νότιο τμήμα είναι πιο 
παλιό: το καταμαρτυρούν τα μικρά παράθυρά του.
Το μαγειρείο (7). μερικώς σκαμμένο, βρίσκεται στο 
ίδιο επίπεδο με το δωμάτιο (8). Το σχέδιο έχει 
συμπληρωθεί από ένα μικρό χαγιάτι (6). Στο κάτω επί
πεδο βρίσκονται ο στάβλος (Π) και το υπόγειο (10). Το 
πιο πρόσφατο τμήμα του σπιτιού αποτελείται ομοίως 
από ενα μαγειρείο (3) και ένα δωμάτιο (2). παρατεταγ- 
μένα που βλέπουν σε μια στενή ανοικτή κρεβάτα (1) 
της οποίας το κιγκλίδωμα διατηρείται μερικώς.



► ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΑ
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6. ΣΠΙΤΙ ΓΚΟΖΙΝΩΣ
Το σχέδιο του σπιτιού Γκοζίνως είναι ανάλογο, από το 
γεγονός ενός λεπτού διαχωριστικού τοίχου, με εκείνο 
του σπιτιού Νταλαμάγκα. Το μαγειρείο (4) φωτίζεται 
από ένα φεγγίτη. Το 1959. το σπίτι αυτό ανήκει στη 
Χαριτίνη Βουλόδημου η οποία το χρησιμοποιεί σαν 
αχυρώνα.

■  Σήμερα είναι κατεδαφισμένο.

1. στάβλος 0.00
2. υπόγειο 0.00
3. χαγιάτι + 2.10
4  μαγειρείο +2.10
5. δωμάτιο +2.10



πρω τόγονα σπίτια

7. ΣΠΙΤΙ ΓΙΩΡΓΟΤΑΣΑΙΝΑΣ
Το σχέδιο αυτού του παλιού σπιτιού είναι ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρον. Το μεγάλο δωμάτιο (3) σχηματίζει ένα Γ 
γύρω από την κουζίνα (2): η επκράνειά του έτσι έχει 
αυξηθεί, χωρίς να χρειάζεται πιο μακριά δοκάρια.
Τα παράθυρα του δωματίου είναι σκεπασμένα από 
τοξωτά υπέρθυρα λαξευμένα σε λεπτές πλάκες. Ένα 
τζάκι βρίσκονταν μεταξύ τους, στη δυτική πρόσοψη. 
Ένας φούρνος υπήρχε στη γωνιά της κουζίνας. Νότια 
του σπιτιού πρόσθεσαν εν συνεχεία μια μικρή ανοικτή 
κρεβάτα (5). Το 1959. ο Νικήτας Δημητριάδης. το 
μεταχειρίζεται για στάβλο και αχυρώνα.

■  Σήμερα, το σπίτι έχει κατεδαφιστεί. Στη Θέση του. ο 
Γεώργιος Παπαγεωργίου. καθηγητής, κατασκεύα
σε ένα καινούργιο σπίτι.

► ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

ΑΝΩ  ΕΠΙΠΕΔΟ
0. εξωτερική πόρτα
1. χαγιάτι
2. μαγειρείο
3. δωμάτιο
λ. μικρή αποθήκη 
5. ανοικτή κρεβάτα

+0.80
0.00
0.00
0.00
0.00

+0.20
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2. υπόγειο 0.00

► ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

8. ΣΠΙΤΙ ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΥ
Είναι το παλιό σπίτι της οικογένειας Βουλόδημου. 
Σήμερα είναι αχρησιμοποίητο. Συγκεντρωμένο σε 
σχήμα Γ στο επίπεδο της αυλής βρίσκουμε ένα στάβλο 
(3). ένα υπόγειο (2) και το μαγειρείο (1). πλακοστρω
μένο και φωτιζόμενο από έναν φεγγίτη. Το δωμάτιο (4) 
βρίσκεται πάνω από το υπόγειο. Είναι προσβάσιμο από 
μια σκάλα.

■  Σήμερα, το σπίτι έχει κατεδαφιστεί. Μια καινούρ
για οικοδομή, η οποία ανήκει στη Φιλομήλα Τόλο- 
γλου. κατασκευάστηκε στη Ν.Α. πτέρυγα του παλι
ού σπιτιού
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► ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΠΙΤΙ

9. ΣΠΙΤΙ ΧΑΤΖΗ
Το σχέδιό του είναι ανάλογο με εκείνο του σπιτιού 
Βουλόδημου. Κατοικούνταν ακόμη εδώ και περίπου 
20 χρόνια. Ο Κώστας Ζαμπαλάς το χρησιμοποιεί ως 
στάβλο. Εγκατέ(πησε το τσαγκάρικό του στο παλιό 
δωμάτιο (1). Ήταν, το 1959. ο μοναδικός χειροτέχνης 
του χωριού.

■  Το παλιό σπίτι ανήκε στην Καλλιρρόη Ιωάννη 
Χατζή, γυναίκα του παπά, Θουκυδίδη Παπαγεωργί- 
ου. και δόδηκε προίκα στην κόρη της Ελένη, όταν 
εκείνη παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Ζαμπαλά. 
Ακατοίκητο, σε κακή κατάσταση, ανήκει σήμερα 
στην κόρη τους Ελευθερία.

1. δωμάτιο
2. μαγειρείο (;)
3. στάβλος 
4  υπόγειο

Α. Σπίτι του Κ. Ζαμπαλά 
(περιγραφόμενο στο αρ. 66) 
Β. Παλιό σπίτι Χατζή
C. Μαγειρειό του σπιτιού A
D. WC του σπιτιού A

+ 0.00 
+  0.20 
+ 0.00 
- 1.20



πρωτόγονα σπίτια

► ΟΨΗ

- 0.20 
0.00 

+ 0.60 
+ 0.80 

0.00 
+ 1.90 
+ 1.90

10. ΣΠΙΤΙ ΓΑΡΟΥΦΩΣ
Το σπίτι χρησιμοποιείται από τη Μελπομένη Νουσιάδη 
σαν στάβλος και αχυρώνας. Πειραγμένο από την κατα
σκευή του διπλανού σπιτιού και μερικώς γκρεμισμέ
νο. εμφανίζεται ωστόσο σαν ένα πιο πλήρες σύνολο 
από εκείνα που κατσγράφηκσν μέχρι τώρα. Προαναγ- 
γέλει μάλιστα το σχέδιο σε Γ των περισσοτέρων πιο 
νέων σπιτιών.
Ενα χαγιάτι (2) οδηγεί σε ένα υπόγειο (5) και στο 
μαγειρείο (4): ένας μη πλήρης τσστμάς χώριζε το 
μαγειρείο από το υπόλοιπο του δωματίου όπου έμεναν 
τον χειμώνα (3). Μια εσωτερική σκάλα οδηγούσε σε 
ένα δωμάτιο (6) φωτιζόμενο από δύο παράθυρα. Από 
εκεί, μπορούσαν να περάσουν σ' ένα άλλο δωμάτιο (7) 
που σήμερα, το 1959. είναι κατεστραμμένο. Ένα ανοι
κτό υπόστεγο (1). πιο πρόσφατο, στέγαζε την είσοδο 
και τον φούρνο.
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■  Σήμερα, ερειπωμένο.



πρωτόγονα σπίτια

► ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ

11. ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
Το 1959 το γηροκομείο είναι ερειπωμένο. Αποτελού
νταν από ένα παλιό σπίτι, ίσως του 17ου αι.. στο οποίο 
είχαν προστεθεί εν συνεχεία ένα δωμάτιο (9) και μια 
μεγάλη κρεβάτα (6).
Το 1856. το Ίδρυμα που είχε κτιστεί από τους αδερ
φούς Πασχάλη αγόρασε αυτό το σπίτι για να δημιουρ
γήσει εκεί ένα γηροκομείο το οποίο όμως δεν λει
τούργησε και τα χρήματα του Ιδρύματος κατέληξαν σε 
μια κατ' οίκον βοήθεια.

■  Σήμερα το σπίτι είναι κατεδαφισμένο■ το κτήμα 
ανήκει πάντα στο Ίδρυμα Πασχάλη (βλέπε 34. 
Σχολή Πασχάλη).

0. εξω τερική  πόρτα
1. ανοικτό χαγιάτι
2. δωμάτιο Ο
3. μαγειρειό
4 ;

0.00 
0.00 

-0 .60  
+ 0.50 
+ Ο.Λ0 
+ 0 .Α 0  

+ 2 30 
+ 2.30 
+ 2.30 
+  2.30
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ΑΝΩ  ΕΠΙΠΕΔΟ
1. χε ιμ ω ν ιά τ ικο +  2.30
2.-3. αχυρώ νες +  2.30
4. μ α γ ε ιρ ε ίο +  0.50
5. δω μάτιο +  0.40
6. χ ε ιμ ω ν ιά τ ικ ο +  2.30
7. σ αλόν ι (1917) +  2.30

ΚΑΤΩ ΕΠΙΠΕΔΟ
8. κ ε λ ά ρ ι +  0.50
9. στάβλος +  0.30
10. υπ όγειο +  0.30
11. χα γ ιά τ ι 0.00

12. ΣΠΙΤΙ ΚΑΝΙΝΟΥ
Το σπίτι Κανίνου αποτελείται από ένα πρωτόγονο σπίτι 
(1 έως Δ) προγενέστερο ίσως του 17ου αι. στο οποίο 
έγιναν προσθήκες σε διάφορες χρονικές στιγμές. Μια 
εσωτερική πόρτα του προγενέστερου σπιτιού σφραγί
στηκε. Τα δωμάτια 2 και 3 μετατράπηκαν σε αχυρώνα. 
Αρχικά, προστέθηκαν τον 18ο αι. ή τον 19ο αι.. τα 
δωμάτια 5 και 6, και μεγάλωσε το μαγειρείο. Το δωμά
τιο 7 κατασκευάστηκε εδώ και περίπου 50 χρόνια σαν 
χειμωνιάτικο. Το χαγιάτι (11) πάνω στο οποίο κτίστηκε 
κάλυψε τότε τις καμάρες που έβλεπαν προς την αυλή 
στο κάτω επίπεδο. Ο Αθανάσιος Φιλίδης, του οποίου η 
σύζυγος κατέχει το 1959 αυτό το σπίτι, είναι καθηγη
τής. Έρχονται στο Καπέσοβο μόνο το καλοκαίρι, αλλά 
σκέφτονται να εγκατασταθούν εκεί στα γηρατειά τους. *

* Σήμερα, το σπίτι ανήκει στον εγγονό του. Θανάση. 
Μετατρέπεται σε ξενώνα 5 μεγάλων δωματίων. Το 
δυτικό τμήμα ξανακτίστηκε στα παλιά Θεμέλια. Το 
ανατολικό θα ανακαινιστεί.
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► ΚΑΤΩ ΑΥΛΗ

13. ΣΠΙΤΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Το σπίτι Παπανικολάου. του οποίου ο πυρήνας μπορεί 
να είναι παλιός, διαιρέθηκε για να φιλοξενήσει δυο 
οικογένειες. Μια καινούργια αυλή διπλάσιασε, στο 
βόρειο μέρος του σπιτιού, την αρχική αυλή.

■  Το Νότιο τμήμα, το πιο παλιό, που κατοικείται 
σήμερα, ανακαινίστηκε προ ετών. Η μικρή ανοικτή 
κρεβάτα (6) έκλεισε με τοίχο.

π ρ ω τόγονα  σπιτκ

ΑΝΩ ΕΠΙΠΕΔΟ

6. α νο ικ τή  κρεβ ά τα 0.00

7. μ α γ ε ιρ ε ίο 0.00

8. σπ ίτι 0.00

9. δω μάτιο 0.00

10. απ οθήκη 0.00

11. ε ξω τε ρ ικ ή  πόρτα + 0 8 0

12. μ α γ ε ιρ ε ίο -  1.00

13. W.C. -  1.00

Ιό . δω μάτιο 0.00

15. σόλα 0.00

16. "σπ ίτι" 0.00

17. οπ οθήκη 0.00

18. αποθήκη 0.00

1 5
1

η  4 2

ΚΑΤΩ ΕΠΙΠΕΔΟ
1 .-5 . υ π όγε ια  &  κ ελ ά ρ ια  -  2.00



ιρωτόγονα σπίτια

► ΣΠΓΠ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΠ ΑΥΛΗ



» ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΙΠ ΙΤ ΙΟ Υ ΒΛΑΧΟΥ

3.4 παλιά σπίτια



σπίτια

ΙΠΕΔΟ

κρεβάτα

ίτ ικ ο

3. στάβλος
4. κελάρι
5. μαγειρείο

- 0.20 
0.00 

+ 0.60

► Ν Ο ΤΙΑ  ΠΡΟΣΟΨ Η

ΙΑ. ΣΠΙΤΙ ΒΛΑΧΟΥ
Το σπίτι Βλάχου υπέστη πολλές μετατροπές, οι οποίες 
κατέστρεψαν την ενότητά του αλλά χωρίς να βλάψουν 
τη χάρη της μικρής και δροσερής αυλής.
Είναι πολύ πιο απλό από τις κατοικίες των πλουσίων 
εμπόρων του 18ου σι. Ίσως είναι πιο παλιό, ίσως 
κατασκευάστηκε την ίδια εποχή, αλλά από ανθρώπους 
λιγότερο εύπορους, ίσως από χωρικούς.
Το χαγιάτι του (1) έχει καταρρεύσει εδώ και καμμιό 
δεκαπενταριά χρόνια- έβλεπε μέσω δύο καμαρών 
στην αυλή: ενδείξεις αντίστοιχης κατασκευής συνα
ντάμε στο σπίτι Τζούφη ή στο σπίτι Νουσιάδη. Πάνω 
από το χαγιάτι, υπήρχε μια μικρή ανοικτή κρεβάτα (6) 
όπου μπορούσαν να κοιμηθούν το καλοκαίρι. Από την 
κρεβάτα. έμπαινε κανείς είτε στον οντά (7). είτε σ' ένα 
μακρύ δωμάτιο(9. 10). με χωμάτινο γήπεδο, το οποίο 
είναι από τότε αποκομμένο με ένα χώρισμα μικρού 
ύψους. Ήταν το δωμάτιο όπου η οικογένεια κάθονταν 
το φθινόπωρο και την άνοιξη και μαγείρευε. Τα δωμά-



παλιά σπίτια

► ΠΡΠΤΟΓΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

τια 8 και 11 χωρίστηκαν προσφάτως με ένα τσατμά. 
Άνοιξαν καινούργια παράθυρα και μια πόρτα.
Αυτό το σπίτι ανήκε εδώ και δυο γενιές σε κάποιον 
Πέτρο Δούκα που είχε έξι κορίτσια, αλλά κανένα 
αγόρι. Η μια πέθανε νέα. οι άλλες τέσσερις παντρεύ
τηκαν στο Σκαμνέλι. Βίτσα και Μονοδένδρι. Η έκτη, η 
Χρυσούλα. πα'ντρεύτηκε έναν αγροφύλακα, τον 
Λάμπρο Βλάχο, που κατάγονταν από ένα άλλο χωριό 
και ήρθε να κατοικήσει στο σπίτι των πεθερικών του. 
Είχε δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Η μια παντρεύτηκε, 
στο Καπέσοβο. με τον Απόστολο Τσούμπρη. που πέθα
νε το 1958. Η άλλη παντρεύτηκε στην Αθήνα. Από τα 
δύο αγόρια, το ένα είναι σερβιτόρος στα Γιάννινα, ο 
άλλος, ο Γιώργος Βλάχος (επονομαζόμενος Γούλας) 
είναι ο αγροφύλακας του Καπεσόβου και του Βραδέ- 
του. Συνδυάζει με το επάγγελμα του αγροφύλακα και 
το πολύτιμο ταλέντο του κουρέα. Το 1959. κατοικεί στο 
σπίτι με τη χήρα μητέρα του. και τη γυναίκα του. από 
το Ναύπλιο, από την οποία απέκτησε ένα κορίτσι.

■  Σήμερα, ο Γιώργος Βλάχος περνάει ακόμα πολλούς 
θερινούς μήνες στο σπίτι του.
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ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

15. ΣΠΙΤΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΥΚΑ
Το σπίτι αυτό, ένα από τα πιο μεγάλα και παλιά του 
Καπεσόβου, κατέρρευσε. Όλες οι στέγες έπεσαν, 
εκτός από εκείνες των δωματίων 4 και 5 που η οικο
γένεια Σαρηγιάννη τις χρησιμοποιούσαν σαν αχυρώ
νες.
Το σπίτι πρέπει να κατασκευάστηκε σε δύο εποχές: 
αρχικά το βασικό σώμα, τετραγωνισμένο, του οποίου 
οι αρχικές πόρτες και παράθυρα δέσποζαν μικρές 
καμάρες με λαξευμένες πέτρες. Δύο απ' αυτά τα 
ανοίγματα, που σήμερα έχουν επιτοιχωθεί. φαίνονται 
ακόμη στη νότια πρόσοψη. Αποτελείται από δύο 
δωμάτια (4 & 5) εκ των οποίων το ένα πρέπει να κατοι- 
κούνταν το χειμώνα, ένα μαγειρείο (6). που τακτοποι
είται από το νεροχύτη και από το μπάσι που ήταν η 
εστία, και από ένα ευρύχωρο δωμάτιο με τζάκι (7) 
όπου ζούσαν το φθινόπωρο.
Αργότερα κατασκευάστηκε το πιο ενδιαφέρον στοι
χείο του σπιτιού: η κρεβάτα (9) που δέσποζε σ’ ένα 
χαγιάτι πλακοστρωμένο (8) ανοικτό στην Ανατολή με 
δύο μεγάλες καμάρες. Η κρεβάτα και η ξύλινη σκάλα 
της. υπήρξαν θύματα μιας πυρκαγιάς, αλλά μπορούμε 
να αναπαραστήσουμε, χωρίς κίνδυνο σφάλματος, την 
προεξοχή ενός τμήματος της κρεβάτας χάρη σε μερι
κά δοκάρια που απέμειναν. Τα δύο παράθυρα που 
ανοίχτηκαν στη νότια πρόσοψη φαίνονται πιο πρόσφα
τα απ' ότι το υπόλοιπο του δωματίου.
Είναι το παλιό σπίτι της οικογένειας Δούκα. Ο Θανά
σης το εγκατέλειψε για να πάει να εργαστεί ως αρτο
ποιός στη Θεσσαλονίκη. Το 1959. τρεις από τους γιούς 
του ασκούν το ίδιο επάγγελμα εκεί. Ένας άλλος, ο 
Φίλιππος, είναι καθηγητής στην Αθήνα, ο πέμπτος 
είναι διαχειριστής στη Θεσσαλονίκη. Οι κληρονόμοι 
του σπιτιού, το άφησαν να καταρρεύσει. Στη συνέχεια, 
το πούλησαν στην οικογένεια Σαρηγιάννη.

■  Σήμερα τα ερείπια του σπιτιού ανήκουν στον 
Αντρέα Σαρηγιάννη.
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► Α ΝΑΤΟ ΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΨΗ (1=100)

ΚΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
7. υπ όγειο -2 .6 0
8. υπ όγειο -2 .6 0
9. κ ελ ά ρ ι -2 .6 0
10. κ ελ ά ρ ι -2 .6 0

ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

0. ε ξω τε ρ ικ ή  πόρτο -2 .5 0
1. α νο ικ τή  κρ εβ ά τα 0.00
2. οντάς 0.00
3. χ ε ιμ ω ν ιά τ ικ ο 0.00
4. δω μάτιο 0.00
5. μ α γ ε ιρ ε ίο 0.00
6. W C -1 .7 0

16. ΣΠΙΤΙ ΜΠΕΤΟΥΑΑ
Το σπίτι Μπετουλά είναι ένα από τα πιο παλιό σπίτια 
του χωριού που κατοικούνται ακόμη. Κτίστηκε πιθα
νόν τον 17ο αι. Το μαρτυρούν η εξαίρετη απλότητα του 
σχεδίου του. οι πόρτες και τα παράθυρα. Οι πόρτες 
είναι χαμηλές, στενές, τοξωτές, με σφηνοειδείς 
λαξευμένες πέτρες. Όλες οι πόρτες του άνω ορόφου, 
ακόμη και εκείνες που βλέπουν από το ένα δωμάτιο 
στο άλλο μπορεί να φράχτηκαν με χοντρές συρόμενες 
αμπάρες μπηγμένες στους τοίχους. Τα παράθυρα είναι 
στενά (45 εκατοστά φάρδος μονάχα) και τοξωτά, όπως 
οι πόρτες.
Το σχέδιο του σπιτιού περιλαμβάνει μόνον τέσσερα 
κύρια δωμάτια. Δεν προσφέρει τη μεγάλη τζαμωτή 
κρεβάτα των πιο σημαντικών σπιτιών. Μιά μικρή, 
στενή, ανοικτή κρεβάτα με κιγκλιδώματα (1) την αντι
καθιστά. 0 οντάς (2) έχει μια είσοδο που βγάζει έξω 
απ' ευθείας, το οποίο θα μπορούσε να είναι πρόσφατο. 
Έχουν μεγαλώσει τα παλιά παράθυρα, και αντικατέ
στησαν τις καμάρες με ίσια υπέρθυρα.
Από ένα μικρό διάδρομο, που θα ήταν η μοναδική 
πρόσβαση του σπιτιού, μπαίνουμε στο χειμωνιάτικο 
(3) και στο μαγειρείο (5). που φωτίζονταν μόνο από 
έναν φεγγίτη. Δεν υπάρχει νεροχύτης: η λάντζα γίνο
νταν στην αυλή. Μια καταπακτή οδηγεί σε μια σκάλα 
που κατεβαίνει σε ένα από τα κελάρια (10). Το δωμά
τιο (4), που σήμερα έχει εγκαταλειφθεί, έχει μόνο ένα 
μικρό παράθυρο, και πολύ ωραίες σκαλιστές μεσά
ντρες.



Ο Γιάννης Μπετουλάς. στον οποίο ανήκε το σπίτι εδώ 
και περίπου 50 χρόνια είχε μόνο δυο παιδιά, ένα γιο 
που πέθανε πριν από τον πατέρα του και μια κόρη, την 
Ασπασία, που κληρονόμησε το σπίτι. Παντρεύτηκε τον 
Θεοχάρη Βογά, αρτοποιό, έναν από τους γιους του 
Αναστασίου Βογά. από τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά: 
έναν γιό. ζαχαροπλάστη στα Γιάννενα, που πέθανε 
κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1912. και μια κόρη, 
την Ευγενία, η οποία κληρονόμησε το σπίτι. 0 σύζυγός 
της. Αθανάσιος Τσίκος. από ένα διπλανό χωριό, πέθα
νε κατά τον τελευταίο πόλεμο, αφήνοντας ένα γιό που 
πέθανε σε ηλικία 2β ετών. ΓΓ αυτό, η Ευγενία, ηλικιω
μένη σήμερα, υιοθέτησε το 195Θ έναν Σαρακατσάνο. 
τον Κωνσταντίνο Ράπτη. Ήταν κτηνοτρόφος. νομός, 
που ήρθε να εγκατασταθεί, με τη γυναίκα του. τη μητέ
ρα του και δύο γιούς. στο σπίτι της Ευγενίας. Το 1959. 
καλλιεργούν τα πολλά χωράφια της, τ'αμπέλια της, 
περιποιούνται τα ζωντανά της. Φροντίζουν την Ευγενία 
και της παρέχουν τροφή. Μετά το θάνατό της θα την 
κληρονομήσουν.

■  Σήμερα αυτό το υπέροχο σπίτι εξεφανίστηκε. Η 
οικογένεια Ράπτη το πούλησε σε ένα ζευγάρι, με το 
όνομα Καριοφύλη. που βιάστηκαν να το κατεδαφί
σουν και να ξανσφτιάξουν Θεμέλια με βάση το 
παλιό σταυρωτό σχέδιο. Δεν έκαναν τίποτε περισ
σότερο και αναζητούν σήμερα αγοραστή για το 
οικόπεδο και τα θεμέλια. ► Η ΑΥΛΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΙΧΤΗ KPFBATA



παλιά σπίτια

Ο SO 100

► ΜΕΣΑΝΤΡΕΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ A

► ΤΟΜΗ Β·Β

► ΣΠΙΤΙ ΜΠΕΓΟΥΛΑ. ΤΟΜΕΣ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ (1:100)





► ΝΟ ΤΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗ (Μ 0 0 )

17. ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΙΔΗ
Αυτό το σπίτι είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο 
παλιά του Καπέσοβου. Δεν φαίνεται να υπέστη. από 
την κατασκευή του. παρά ελάχιστες μετατροπές. Μόνο 
τα παράθυρα του οντά (9) μεγάλωσαν προσφάτως. Η 
αυλή σκιασμένη από μια κληματαριό, προσφέρει 
πολλή οικειότητα και χάρη.
Το σχέδιο σχηματίζει ένα Γ που περιλαμβάνει μια 
μικρή ανοικτή κρεβάτα με κιγκλιδώματα (8) που βλέ
πει στην αυλή. Από αυτή, μπαίνουμε στο εσωτερικό 
του σπιτιού με μικρές στενές καμαρωτές πόρτες. 
Χοντρές αμπόρες. συρόμενες μέσα στους τοίχους, 
επέτρεπαν τη φραγή τους.
Ο οντάς (9) βλέπει νότια. Το χειμωνιάτικο (10) έχει δύο 
πολύ μικρά παράθυρα που βλέπουν δυτικά. Το μαγει
ρείο (11) φωτίζεται από ένα φεγγίτη. Το δάπεδό του 
από πατημένο χώμα αποτελεί καλή θερμική μόνωση. 
Ο Δημήτριος Φιλίδης. γιος του Φίλιππου, κατείχε αυτό 
το σπίτι εδώ και δύο γενεές. Ήταν κυρίως κτηνοτρό- 
φος. Είχε έξι κόρες και τέσσερις γιους: ο Γιάννης. 
δάσκαλος, ο Κώστας και ο Γιώργος, αρτοποιοί, και ο



► ΟΨΗ ΤΗΣ Σ Κ Α Λ Α Σ

Φίλιππος που έφυγε στην Αμερική. Ο Κώστας 
παντρεύτηκε την Ευθαλία, κόρη του Χριστόδουλου 
Μπαρτζώκα. Απέκτησε δύο κόρες (εκ των οποία η μία 
είναι παντρεμένη) και τέσσερα αγόρια: ο ένας, ο Γιάν
νης, είναι τσαγκάρης στα Γιάννενα, ο Παντελής είναι 
υπάλληλος στην Πρέβεζα, τα δύο τελευταία αγόρια 
πηγαίνουν ακόμη στο Λύκειο.
0 Κώστας, που ασκούσε το επάγγελμά του στο Κάιρο, 
άφηνε την οικογένειά του στο σπίτι του Καπεσόβου, 
χωρίς να επιστρέφει για 6. 8, ή 10 χρόνια. Μετά το 
θάνατό του, η γυναίκα του και τα παιδιά του εγκατα
στάθηκαν όλοι τους στα Γιάννενα. Το 1959. δεν έρχο
νται στο Καπέσοβο παρά μονάχα για μερικές εβδομά
δες κατά τη διάρκεια των διακοπών.

- Σήμερα, το σπίτι κατοικείται το καλοκαίρι από ένα 
εγγόνι της Ευθαλίας. τον Κωνσταντίνο Φιλίδη και 
τη γυναίκα του. Είναι από τα ελάχιστα σπίτια που εκ 
θαύυατοε κοάτησ αν  τα παηηδηπ ιηκή χη η η κτη η ι-



παλιά σπίτια

ΑΝΩ ΕΠΙΠΕΔΟ
6. οντός
7. "σπίτι"
8. μ ικρός χώρος
9. ανοικτή κρεβάτα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
0. εξω τερική  πόρτα
1. χαγιάτι
2. υπόγειο
3. κελάρ ι
4. μαγειρε ίο
5. WC

► ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΨΗ

18. ΣΠΙΤΙ ΜΑΝΙΚΗ
Το σπίτι αυτό ήταν άλλοτε πιο εκτεταμένο.· τα δωμάτια 
που το επιμήκυναν βορειοανατολικά κατέρρευσαν. Το 
σχέδιο του σχημάτιζε ίσως ένα Γ του οποίου το τωρι
νό χαγιάτι (9) μπορεί να καταλάμβανε την εσωτερική 
γωνία.
Τα μικροσκοπικά παράθυρά του. εκείνα κυρίως που 
διατηρήθηκαν στη βορειοδυτική πρόσοψη (με τοξωτό 
υπέρυθρο σκαλιστό σε μια πλάκα) μαρτυρούν την 
παλαιότητά του. Χρονολογείται πιθανώς προς τα τέλη 
του 17ου αι.
Από το χαγιάτι που βλέπει στην αυλή μέσα από δύο 
καμάρες, μπορεί κανείς να ανεβεί προς τον οντά (6) 
και το "σπίτι" (7). χαμηλά δωμάτια και λίγο φωτιζόμε
να. καθένα με το τζάκι του.
Η ανοικτή κρεβάτα (9) όπου μπορεί να κοιμηθεί κανείς 
το καλοκαίρι, θα πρέπει να επικοινωνούσε με τα κατε
στραμμένα δωμάτια. Χρησιμοποιείται σαν αχυρώνας.

Το σπίτι ανήκει στον Κωνσταντίνο Μανίκη που το κλη
ρονόμησε από τη γυναίκα του Μαρία. 0 πατέρας της 
Μαρίας, ο Γιώργος Κανελίδης, το είχε και εκείνος 
κληρονομήσει από τη γυναίκα του Ευγενία, η οποία το 
είχε κληρονομήσει από τη μητέρα της. 0 Γιώργος 
Κανελίδης ήταν μηχανικός στην Αλεξάνδρεια. Από το 
γάμο του είχε τη Μαρία, ένα αγόρι και δύο ακόμη 
κορίτσια, όλοι νεκροί σήμερα.





παλιά σπίτια

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
0. εξω τερ ική  πόρτα +  0.60
1. χαγιάτι 0.00 μ ε -  0.40
2. υπόγειο
3. υπόγειο
4. κελάρ ι
5. κελάρ ι
6. μυστικό (κρυψώνας)
7. εξω τερ ικό  μ αγειρε ίο
8. W.C.

-0 .3 0  
-0 .4 0  
-0 .4 0  

+  0.30

0.00 
+ 0.20

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΚΡΕΒΑΤΑΣ
9. κρεβάτα
10. οντάς
11. χ ε ιμ ω ν ιά τ ικο
12. "σπίτι"
13. μαγε ιρ ε ίο
14. W.C.
15. δίπατο

+  3.20 με +3.40 
+  3.20 
+  3.20 
+  3.30 
+  2.80 
+  3.00 
+  4.90

1»

19. ΣΠΙΤΙ ΤΖΟΥΦΗ
Το σπίτι Τζούφη είναι ασφαλώς ένα από τα πιο ωραία 
του χωριού. Οι ξύλινες επενδύσεις και τα ταβάνια του 
δεν έχουν ταίρι. Κατασκευάστηκε στις αρχές του 18ου 
αι. ή στα τέλη, ίσως, του 17ου αι. Η σχιστολιθική πλάκα 
πάνω, από την είσοδο με την ημερομηνία κατασκευής 
έχει φθαρεί με τον καιρό και δεν μπορούμε να δούμε 
παρά μόνο τη λέξη: ...ΑΝΗΓΕΡΘΗ...
Από την πλατεία, μπαίνουμε στην αυλή του σπιτιού 
από μια μεγάλη πόρτα (0) με ωραίες αναλογίες. Στην 
αυλή, στην οποία βλέπει το θερινό μαγειρείο (7) και τα 
αποχωρητήρια (8). απολαμβάνουμε μια όμορφη ανοι- 
χτωσιά στον κήπο και κληματαριές γεμάτες σταφύλια. 
Το χαγιάτι (1) παλιότερα έβλεπε στον κήπο μέσα από 
δύο καμάρες που κατέληγαν σε μια μικρή κολώνα 
κοντόχοντρη: τις βλέπουμε ακόμα στη νότια πρόσοψη 
αν και κτίστηκαν στη συνέχεια για λόγους ασφαλείας.



παλιά οπίτια

Το χαγιάτι μας οδηγεί σε δύο υπόγεια πλακόστρωτα (2 
και 3) και σε δύο κελάρια με δάπεδο από πατημένο 
χώμα (4 και 5). Μια καταπακτή κρυμμένη κάτω από τις 
πλάκες ενός εκ των υπογείων μας οδηγεί στη θολωτή 
κρυψώνα (6) που διέθεταν σχεδόν όλα τα παλιά σπίτια. 
Στον όροφο, η μεγάλη κλειστή κρεβάτα (9) βλέπει στον 
κήπο με έξι παράθυρα που ανοίγουν συρόμενα κάθε
τα μέσα στό λεπτό ξύλινο τοίχο ("κιπέγκια"), τά μεν 
τζαμλίκια ηρός τα άνω. τά δε πατζούρια ("κανάτια") σε 
δύο τμήματα, προς τα κάτω καί προς τα άνω. Το πιο 
μεγάλο τμήμα της αίθουσας, ανυψωμένο περισσότερο 
από 20 εκατοστά, περιβάλλεται σε τρεις πλευρές από 
ένα ντιβάνι (μπάσια).
Ο οντάς (10) είναι ένας από τους πιο ωραίους του 
Ζαγοριού. Το σκαλιστό ταβάνι συνδυάζει την τελειότη
τα της λεπτομέρειας, τον υψηλό βαθμό καλαισθησίας ► ΤΟΜΗ (1:100)
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ιλιά σπίτια

και επιβλητική μεγαλοπρέπεια. Μεγάλες μεσάντρες 
καταλαμβάνουν μια ολόκληρη πλευρά του δωματίου. 
Πάνω από τις μεσάντρες, πίσω από ένα ξύλινο καφάσι 
βρίσκεται ένα μικρό "δίπατο" (15) ταβανωμένο στο ένα 
μέτρο και δέκα εκατοστά ύψος, απ' όπου οι γυναίκες 
παρατηρούσαν χωρίς να φαίνονται τους επισκέπτες 
που βρίσκονταν στον οντά ή εκείνους που έμπαιναν 
στην κρεβάτα. Το χειμωνιάτικο (11) είχε άλλοτε δύο 
μόνο παράθυρα στη νότια πρόσοψη, υπερυψωμένα με 
μικρά ανοίγματα τα οποία αναπαριστάμε στη νότια 
πρόσοψη.
Το δωμάτιο 12 αποκαλείται επίσης “σπίτι" άν και δια
θέτει παράθυρα. Το παλιό τζάκι του ήταν πολύ πιο 
μεγάλο. Τέλος το μαγειρείο (13). παλιότερα. διέθετε, 
πάνω από το φούρνο και την εστία, ένα μεγάλο πέτρι
νο τρούλο που μάζευε τον καπνό που διέφευγε από 
ένα κυλινδρικό τζάκι.

1 11 1
► ΝΟ ΤΙΑ ΟΨΗ (1:100)



Η οικογένεια Τζούφη κατοικούσε παλιότερα ένα παλιό 
σπίτι Πασχάλη το οποία χρησιμοποίησαν μετά σαν 
στάβλο. Είναι ο παππούς του σημερινού ιδιοκτήτη του 
σπιτιού αυτού που το αγόρασε. Ονομαζόταν Χρηστός 
Τζούφης. Κατόπιν το σπίτι ανήκε σε έναν από τους 
γιούς του. τον Στέφανο, που ήταν δάσκαλος. Η γυναί
κα του κατοικούσε στο Καπέσοβο με τα παιδιά της και 
καλλιεργούσε χωράφια και αμπέλια με τη βοήθεια 
ανειδίκευτων εργατών. Είχε πέντε γιούς και τρείς 
κόρες τις οποίες πάντρεψε τη μία στα Γιάννενα. την 
άλλη στο Τσεπέλοβο και την τρίτη στο Καπέσοβο. 
δίνοντάς τους προίκα και 300 χρυσές λίρες. Ο ένας 
από τους γιούς της. ο οποίος πέθανε. ήταν εργολά- 
βος/επιχειρηματίας. Οι άλλοι γιοι της είναι συμβολαι
ογράφος στη Θεσσαλονίκη, επιστάτης στα Γιάννενα 
και διευθυντής Λυκείου στην Αθήνα. Ο πέμπτος γιός. 
ο Γιώργος, που κατοικεί το σπίτι το 1959 με τη γυναί
κα του (από διπλανό χωριό) και 3 μικρά παιδιά, είναι 
αγρότης, καλλιεργεί τ'αμπέλια του και εκτρέφει καμιά 
εικοσαριά γίδες. ► ΕΞΟΠΟΡΤΑ



ά σπίτια

► Η ΚΡΕΒΑΤΑ

► Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΕΒΑΤΑ



► ΤΑ ΒΑ Ν Ι ΤΟΥ ΟΝΤΑ

1
► ΜΕΣΑΝΤΡΕΣ ΤΟΥ ΟΝΤΑ

Σήμερα, ανήκει στο γιό του Γιώργου, τον Στέφανο 
Τζούφη, ο οποίος έφτιαξε έναν σημαντικό ξενώνα. 
Η μεγάλη κρεβάτα (9) ευτυχώς διατηρήθηκε αλλά 
τα κιπέγκια μετατράπηκαν, έγιναν κτιστά με τέσσε
ρα μόνο παράθυρα. Διατηρήθηκε επίσης και ο 
οντάς (10) με το ταβάνι του και τις μεσάντρες του. 
Από το χαμηλό δίπατο (15) προοριζόμενο για τις 
γυναίκες έμεινε μόνο το ξύλινο καφάσι απάνω από 
τις μεσόνδρες. Οι δύο κάμαρες του χαγιατιού εν 
μέρει ανοίχτηκαν.

Το σπίτι αυτό ανήκε κάποτε στον άρχοντα Ιωάννη 
Καμινάρη, μέλος της Φιλικής Εταιρείας, που πέθα- 
νε στη φυλακή στην Κωνσταντινούπολη το 1Θ22. 
μαζί με τον Χριστόδουλο Πασχάλογλου. γυναικά- 
δερφό του.



παλιά σπίτια

ΑΝΩ ΕΠΙΠΕΔΟ
0. εξω τερ ική  πόρτα
1. κρεβατα
2. οντάς
3. δωμάτιο
4. χε ιμω νιά τικο
5. “σπίτι"
6. μαγειρε ίο
7. W.C.

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
9. έως 10. υπόγεια 
11. έως 12. κελάρ ια

■2.20
•2.10

20. ΣΠΙΤΙ ΕΑΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
Μπροστά από το σπίτι υπάρχει μια πολύ όμορφη αυλή, 
μικρή, ολάνθιστη, στη γωνία της οποίας βρίσκεται ένα 
μαγειρείο (6). Το καλοκαίρι, τα πάντα γίνονται στο 
ύπαιθρο σε μια ανοικτή εστία, που βρίσκεται σε μια 
άλλη γωνία της αυλής. Ένας μικρός ανοικτός εξώστης 
προφυλάσσει την είσοδο του σπιτιού, που. με τον 
καιρό, πρέπει να έχει τροποποιηθεί. Η κρεβάτα (1) 
ήταν προφανώς συνέχεια του διπλανού δωματίου (3). 
Στολίστηκε μ' ένα άσχημο τσιμεντένιο μπαλκόνι. 
Ωστόσο βρίσκουμε τον οντά (2). το χειμωνιάτικο (4) και 
το “σπίτι" (5) όπου υπάρχουν ακόμη τα ίχνη ενός τζα
κιού. Φωτίζεται από ένα φεγγίτη. Μια μικρή δευτε- 
ρεύουσα πόρτα, η οποία σφραγίστηκε με την κατα
σκευή του διπλανού σπιτιού, είναι απόδειξη της 
παλαιότητας του σπιτιού αυτού.
Το σπίτι ανήκε, πριν δύο γενεές, στον Γιάννη Ελευθε- 
ριάδη. Είχε ένα γιό και τρεις κόρες, εκ των οποίων δύο 
παντρεύτηκαν εκτός Καπεσόβου. η τρίτη, η Γλυκερία, 
παντρεύτηκε τον Μιχαήλ Βουλόδημο. Ο γιος παντρεύ
τηκε την Αμαλία Μπαρτζώκα. η οποία πέθανε. χωρίς 
παιδιά, ένα χρόνο μετά το γάμο. Ο σύζυγος όφειλε ναη





παλιά σπίτια

ΕΠΙΠΕΔΟ THE ΚΡΕΒΑΤΑΣ
5. κρεβάτα +  2.55
6. χ ε ιμ ω ν ιά τ ικο +  2.55
7. οντάς +  2.90
8. "σπίτι" +  2.60
9. μ αγε ιρ ε ίο +  2.60
10. θερ ινό  μ α γε ιρ ε ίο +  3.60

21. ΣΠΙΤΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Από τις αρχές πιθανόν του 18ου αι.. είναι ένα από τα 
σπίτια τα πιο ομοιογενή του χωριού, παρά τις μετατρο
πές που έγιναν εδώ και μερικές δεκαετίες. Πράγματι, 
κατάργησαν τότε την προεξοχή της σάλας (5) (η πρό
σοψη δείχνει την παλιά κατάσταση) και κατασκεύασαν 
δυτικά τα δωμάτια (2 και 7)
Το σπίτι, κατασκευασμένο κάτω από τις τελευταίες 
προεξοχές της Γραδίστας είναι ακουμπισμένο στα 
βράχια. Η προηγούμενη αυλή είναι πολύ μικρή- απ' 
ευθείας μπαίνουμε σε ένα χαγιάτι (1) καλά πλακο
στρωμένο. Από εκεί οδηγούμαστε στο κελάρι (4) και 
στα υπόγεια (2 και 3) με μεγάλους κάδους γιά το πάτη
μα των σταφυλιών. Η μεγάλη σάλα (5) είναι προσανα
τολισμένη στο Νότο. Το χειμωνιάτικο (6) έχει ωραίες 
μεσάντρες με σκαλιστά "τρυπλίτσια" (= ανοικτά ντου- 
λαπάκια) και ένα ωραίο τζάκι ημικυλινδρικό. βαμμένο 
σε βαθύ μπλέ. σχεδόν μαύρο. Ο οντάς (7) βρίσκεται σε 
ελαφρώς ψηλότερο επίπεδο, επειδή η κατασκευή του 
έγινε αργότερα. Το -σπίτι" (8). που φωτίζεται από φεγ
γίτη. είναι το δωμάτιο, όπου η χρήση αρχίζει στις



► Τ Ζ Α Κ Ι ΤΟ Υ Δ Ω Μ Α Τ ΙΟ Υ  6

αρχές του χειμώνα. Έχει μεγάλες μεσάντρες. Το 
μαγειρειό (9) φωτίζεται από φεγγίτη. Ένα δωμάτιο 
προστέθηκε, σε ένα ψηλότερο επίπεδο, για να δημι- 
ουργηθεί ένα θερινό μαγειρείο (10). Σε μια γωνιά βρί
σκονται οι τουαλέτες τις οποίες χρησιμοποιούν μόνο 
τον χειμώνα. Ένας λαχανόκηπος εκτείνεται δυτικό του 
σπιτιού.
Το σπίτι που ανήκε σε κάποιον Πετσέλη. αγοράστηκε 
εδώ και τρεις γενιές, από τον Ηλία Παπαγεωργίου. που 
κατάγονταν από την Μπόγια, όπου δεν είχε αρκετή γη 
γιό να ζήσει εκεί με τον αδερφό του. Εκτός από το 
σπίτι, αγόρασε στο Καπέσοβο αμπέλια, χωράφια και 
ζώα και παντρεύτηκε εκεί. Απέκτησε δύο κόρες τις 
οποίες πάντρεψε στο Μονοδένδρι και στο Κουκούλι, 
και τρείς γιούς. Ο ένας, ο Κωνσταντίνος, ήταν δάσκα
λος στο Δίλοφο και στα Γιάννενα, ένας άλλος ο Γιώρ
γος. έγινε ιδιοκτήτης ενός καταστήματος στο Κάιρο 
και ο τρίτος, ο Θουκυδίδης, που ήταν παπάς, έμεινε 
στο σπίτι του Καπεσόβου. Απέκτησε δύο κόρες (η μία 
παντρεύτηκε στα Γιάννενα, η άλλη παντρεύτηκε τον



ί α λ ί ά  σπίτια

► ΤΟ Μ ΑΓΕΙΡΕΙΟ

Ζαμπαλά στο Καπέσοβο) και δύο γιους: ο ένας, ταχυ
δρόμος στους Φιλιάτες. ο άλλος, ο Παντελής, δάσκα
λος κοντά στα Γιάννενα. Επομένως, το 1959. κανένας 
από τους δύο γιούς δεν κατοικεί στο Καπέσοβο. 0 
Παντελής έρχεται δύο εβδομάδες το Πάσχα και τα 
Χριστούγεννα, τρεις μήνες το καλοκαίρι, με τη γυναί
κα του και τους δύο μικρούς γιούς. Τα χωράφια έμει
ναν ακαλλιέργητα. Τα αμπέλια και καμιά δεκαριά 
κατσίκες και πρόβατα τα εμπιστεύτηκαν στον Νικήτα 
Δημητριάδη που είναι κουνιάδος του Παντελή.

■  Το σπίτι κατοικείται σήμερα σχεδόν όλο το χρόνο 
από τον Θουκυδίδη Παπαγεωργίου. έναν από τους 
γιούς του Παντελή. Το σπίτι ανακαινίζεται με μεγά
λη προσοχή κρατώντας τα πιο σημαίνοντα στοιχεία 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής: χαγιάτι, τζάκια, 
μεσάνδρες. Τα υπόγεια είναι εν δράσει με τα δικά 
του κρασιά. Ανακάλυψε παλιές τοιχογραφίες στην 
κρεβάτα και στο χειμωνιάτικο τις οποίες αναδει- 
κνύει με τη βοήθεια συντπρητού.
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► ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

22. ΣΠΙΤΙ ΓΕΩΡΠΤΣΗ (ΤΗΣ ΑΝΟΥΣΙΩΣ)
Σήμερα στο Καπέσοβο δεν υπάρχει κανένας απόγονος 
της οικογένειας Γεωργίτση. Μια υπερήλικη που είχε 
κληρονομήσει το σπίτι το είχε πουλήσει στον Πρόεδρο 
του χωριού, τον Ευριπίδη Βουλόδημο.
Η σημερινή του κατάσταση είναι το αποτέλεσμα μετα
τροπών που πρέπει να έγιναν περί το 1880. Το αρχικό 
σχέδιο σχημάτιζε ένα Γ στη γωνιά του οποίου υπήρχε 
μια μικρή σάλα πάνω στις τρεις καμάρες που σώζονται 
ακόμα.
Μια μεγάλη εξωτερική πόρτα (0) με πεζούλια, όπου οι 
χωρικοί περιμένουν το βράδυ την επιστροφή των προ
βάτων και των γιδιών. μας οδηγεί σε μια αυλή με νότια 
πανοραμική θέα. Το εξωτερικό μαγειρειό είναι ερει
πωμένο.
Το χαγιάτι (1) διαθέτει μιά όμορφη πέτρινη σκάλα και 
μια δεξαμενή, όπου ρέει το νερό μιας στέρνας που 
κατασκευάστηκε στο εσωτερικό του σπιτιού (8). με μιά 
διάταξη που φαίνεται ότι είναι μοναδική στο Ζαγόρι.

► Π Ρ ΙΝ  ΑΠΟ  ΤΟ 1880 ► Α Ν Α ΤΟ Λ ΙΚ Η  ΟΨΗ
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΚΡΕΒΑΤΑΣ
14. μεγάλη  κρεβ ά τα +  3.80
15. δωμάτιο +  3.80

16. δω μάτιο +  3.80

17. δω μάτιο +  3.80

18. 'σ π ίτ ι' +  3.90
19. μ α γε ιρ ε ίο +  3.80

20. W.C. +  3.80
21. μ ικ ρ ό ς  χώ ρος +  3.80

22. ντους +  3.80
23. υπόστεγο +  2.50 μ ε +  4.00

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
0. ε ξω τερ ικ ή  πόρτα +  0.90
1. χαγ ιάτι
2. υπ όγειο
3. κ ελ ά ρ ι 
4  κ ελ ά ρ ι
5. στάβλος
6. στάβλος
7. στάβλος
8. στέρνα
9. ε ξω τερ ικ ό  μ α γ ε ιρ ε ίο

0.10 μ ε -0 .4 0  
- 0.10 
-0 .2 0  
-0 .2 0  
- 1.00 
-  1.20 
-1 .2 0

+  1.40
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Από το χαγιάτι, κατεβαίνουμε στους στάβλους (5.6 και 
7) που έχουν ξεχωριστή είσοδο. Ανεβαίνοντας από ένα 
ημιεπίπεδο, φτάνουμε σε ένα μεγάλο πλατύσκαλο (10) 
καλοφωτιζόμενο απ’ όπου μπαίνουμε στο χειμωνιάτι
κο (11). χαμηλοτάβανο και με τοιχογραφίες, που βρί
σκεται πάνω από τους στάβλους, ώστε να επωφελείται 
από τη ζεστασιά τους. Μια σκάλα οδηγεί σε μιά μεγά
λη κρεβάτα (14) στον πάνω όροφο. Τα τρία μεγάλα 
δωμάτια (15. 16 και 17) είχαν τζάκια. Τοιχογραφίες 
εηέζησαν στους τοίχους του δωματίου 15: θα πρέπει 
να χρονολογούνται από τις μετατροπές που έγιναν στο 
σπίτι.
Δίπλα από το μαγειρειό (19). βρίσκουμε το σκοτεινό 
δωμάτιο, το "σπίτι”, (18) όπου ζούσαν το καταχείμωνο, 
προφυλασσόμενοι από τους ανέμους και το κρύο.

► CTO ΧΑΓΙΑΤΙ

► ΤΟΜΗ (1-.100) Uoc-
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► ΤΟ "ΣΠ ΙΤΙ"

Το δάπεδο είναι από πατημένο χώμα για να εξασφα
λίζει καλύτερη θερμική μόνωση. Μιά αποθήκη (21) 
ένας μικρός χώρος (22) όπου πιθανώς υπήρχε ένα 
ντους και ένα υπόστεγο (23). του οποίου η κλίση ακο
λουθεί την κλίση του δρόμου, συμπληρώνουν το σύνο
λο αυτό.

■  Σήμερα το σπίτι ανήκει στα ανίψια του Ευριπίδη 
Βουλόδημου. Η εξώπορτα γκρεμίστηκε καθώς και 
το υπόστεγο (23) παράλληλα με το δρόμο. Ο εξωτε
ρικός τοίχος των δωματίων 17. 18 και 19 ξαναφτιά- 
χτηκε, με παράθυρα που επέφεραν την εξαφάνιση 
του "σπιτιού" (18). Αλλά το υπόλοιπο σπίτι υπάρχει 
ακόμα, όπως και οι τοιχογραφίες του δωματίου 15. 
Αντιθέτως. ο σκελετός και η σκεπή βρίσκονται σε 
αξιοθρήνητη κατάσταση και απαιτούν άμεση 
παρέμβαση. Αν αυτή δεν γίνει σύντομα, αυτό το 
υπέροχο σπίτι, ένα από τα πιο ωραία του Καπεσό- 
βου. δεν θα υπάρχει πλέον σε μερικά χρόνια.

ί
ί>

► Η ΚΡΕΒΑΤΑ



23. ΣΠΙΤΙ ΚΟΥΦΟΛΟΤΑ
Ήταν το αρχοντικό σπίτι του Κωστάκη Αλεξίου 

Μπρούζου. που ήταν τραπεζίτης στην Πόλη, πληρε
ξούσιος πολλών χωριών στην Υψηλή Πύλη, και είχε 
καλές σχέσεις με το Μεγάλο Βεζύρη. Το 1860 κατα
γράφεται σ 'αυτόν και το 1906 στον Ιωάννη Κουφολό- 
τα. Το 1840 μπήκαν ληστές και απήγαγαν τη γυναίκα 
και δύο κόρες του Κωστάκη Μπρούζου και άρπαξαν 
πολύτιμα σκεύη (πληροφορίες του Απόστολου Ντινα- 
λέξη).

Σπίτι χωρίς αυλή, όπως αυτό, είναι πολύ σπάνιο στο 
Ζαγόρι. Μπαίνουμε κατευθείαν στο χαγιάτι (1) από μια 
ωραία πόρτα πάνω από την οποία μια χαραγμένη σχι- 
στολιθική πλάκα δείχνει έναν δικέφαλο αετό με σταυ
ρό από πάνω και τη χρονολογία "1811 ΑΥΓ 15".

Αυτό το καλά πλακοστρωμένο χαγιάτι οδηγεί σ'ένα 
δεύτερο χαγιάτι (2) χωρισμένο με δύο καμάρες, απ’ 
όπου μπορούμε να κατεβούμε στους στάβλους (4 και 
5) ή να ανεβούμε στους αχυρώνες (7 και 8).
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΚΡΕΒΑΤΑΣ
). μεγάλη κρεβάτα +  3.30
0. νοντούτσ ι +  2.95

11. οντάς +  3.30
12. "σπίτι" +  3.30
13. "μεσ ιό" +  3.30
14. μ αγε ιρ ε ίο +  3.30
15. μ ικρ ός  χώρος +  3.30
16. WC +  2.80
17. λότζια +  5.20
18. θεω ρείο +  5.90

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
7. αχυρώνας +  1.10
8. αχυρώνας +  1.20

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
1. χαγιάτι 0.00
2. χαγ ιάτι 0.00
3. κελάρ ι +  0.50
4. στάβλος -  1.10
5. στάβλος -1 .2 0
6. W.C. -0 .5 0

► Μ ΑΓΕΙΡΕΙΟ

Η μεγάλη κρεβάτα (9) του ορόφου διαθέτει ένα 
αρκετά ωραίο ταβάνι βαμμένο κόκκινο, πράσινο και 
κίτρινο. Από εκεί, κατεβαίνοντας δύο σκαλιά, περνάμε 
στο μικρό οντά (10): το "οντούτσι". Πάνω απ' αυτό, βρί
σκεται ένα άλλο δωμάτιο (17) αποκαλούμενο "λότζια" 
λόγω των δύο παραθύρων του που βλέπουν στην κρε
βάτα. Σ' αυτά τα δύο χαμηλοτάβανα δωμάτια περνού
σαν το χειμώνα. Απέναντι από τη "λότζια” υπάρχει ένα 
μικρό θεωρείοΟΘ) για τις γυναίκες.

0 οντάς (11) έχει τοιχογραφίες, πιθανώς από το 1848 
(βλ. έγχρ. φωτ. 3) το σκοτεινό δωμάτιο (13) που βλέπει 
στην κρεβάτα αποκαλείται εδώ "μεσιό" και η ονομασία 
"σπίτι" είχε δοθεί στο διπλανό δωμάτιο (12).
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► ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ (1:100)

Το μαγειρείο (ΙΑ), που φωτίζονταν από ένα παράθυ
ρο και ένα φεγγίτη, είναι εν μέρει πλακόστρωτο: ένα 
πάτωμα καλύπτει το υπόλοιπο μέρος στο οποίο είχε 
πραγματοποιηθεί εκσκαφή για το κελάρι (3).

Το αρχικό σπίτι, του 17ου ή του 1βου αι. θα πρέπει 
να ήταν αρκετά διαφορετικό από εκείνο που έγινε το 
1811. Σχημάτιζε πιθανώς ένα Γ στη θέση των δωμα
τίων 9 και 10: ένας μικρός εξώστης θα έπρεπε να 
ανταποκρίνεται στις δύο καμάρες του χαγιατιού (2), ο 
οποίος θα οδηγούσε σε μια μικρή αυλή. Το χαγιάτι (1) 
δεν υπήρχε ακόμη.

► ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ (1:100)
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► ΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΗ

Το σπίτι αυτό αγοράστηκε, εδώ και δύο γενεές, από 
τον Γιάννη Φιλίδη. έναν δάσκαλο. Ήταν ένα από τα 18 
παιδιά (8 πέθαναν μωρά) του Δημητρίου Φιλίδη. Απέ
κτησε δύο γιούς. τον Αθανάσιο, που ήταν καθηγητής, 
και τον Κίμωνα που πέθανε με τη σύζυγό του κατά τη 
διάρκεια του πολέμου, και δύο κόρες εκ των οποίων η 
μία παντρεύτηκε τον Γρηγόριο Βαρζώκα και η άλλη. 
Ολγα, τον Ευριπίδη Βουλόδημο. Το 1959, το σπίτι 
κατοικείται από τον Ευριπίδη Βουλόδημο. τη γυναίκα 
του Όλγα και τα δύο παιδιά του Κίμωνα. Γιάννη και 
Αλίκη.



► ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΟ

Σήμερα η Αλίκη ζει ακόμη και το σπίτι της ανήκει, 
αλλά δεν έρχεται στο χωριό. Το σπίτι έγινε διατη
ρητέο απο την αρχαιολογική Εφορία. Πλεονέκτη
μα: έμεινε όπως ήταν (μόνο οι τοιχογραφίες 
αφαιρέθηκαν προς φύλαξη από την εφορία). Μει
ονέκτημα.· οι απαιτήσεις της αρχαιολογικής Εφο
ρίας δυσκολεύουν τον εκσυγχρονισμό του σπιτι
ού που δεν κατοικείται πλέον.
Αν και πραγματοποιήθηκαν μερικές μικρές επεμ
βάσεις. οι εξωτερικοί τοίχοι συνεχίζουν νό φου
σκώνουν. Χωρίς γρήγορα σημαντικά έργα στήρι
ξης το σπίτι μάλλον σύντομα Θα πέσει. Ένα από τα 
καλύτερα σπίτια του Καπεσόβου Θα χαθεί.
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> ΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

24. ΣΠΙΤΙ ΠΕΓΣΕΛΗ
Φαίνεται ότι οι δύο εξωτερικοί τοίχοι των δωματίων 2 
και 8 προστέθηκαν στο αρχικό σπίτι που σχημάτιζε 
πιθανόν ένα Γ, με χαγιάτι (2) ανοικτό και η κρεβάτα (8) 
ένας απλός εξώστης. Ήδη τότε, αυτό το σπίτι ξεχώρι
ζε από τα άλλα από το γεγονός ότι η αυλή του δε βρί
σκεται στην είσοδο, αλλά πιο χαμηλά από το σπίτι: ο 
δρόμος περνάει πιο ψηλά απ' αυτήν.
Μια μικρή είσοδος (1) πλακοστρωμένη συνδέει το 
δρόμο και την αυλή. Σ’ ένα ελαφρώς ψηλότερο επίπε
δο βρίσκονται τα τρία βασικά δωμάτια: ο οντάς (3). το 
χειμωνιάτικο (4) και το μαγειρείο (5). Στον πάνω 
όροφο, η κρεβάτα (8) είναι εμφανώς πιο πρόσφατη 
από το υπόλοιπο σπίτι. Το δωμάτιο (9), σε κακή κατά
σταση, και διακοσμημένο με τοιχογραφίες του 19ου 
αι.. έχει διαιρεθεί. Βλέπουμε τα ίχνη των δύο τζακιών. 
Πολύ χαμηλοτάβανο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνταν 
το χειμώνα.
Ο Νικόλαος Πετσέλης. σχεδόν πάντα απούσιαζε από 
το Καπέσοβο, όπου η σύζυγός του μεγάλωνε τα πέντε 
τους παιδιά. Δύο απ' αυτά πέθαναν νέα. δύο άλλα

18
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εγκατέλειψαν το χωριό, κι ένας μόνον, ο Μάνθος, που 
ήταν δάσκαλος, έμεινε εκεί. Απέκτησε δύο αγόρια 
(που έχουν καταστήματα στην Αθήνα και Λαμία), και 
δυο κόρες, μία παντρεμένη στο Βραδέτο. την Ιφιγέ
νεια. και την Ανθουλα στη Μανασή.
Η Ανθουλα απέκτησε ένα γιο και μια κόρη. Κατόπιν, 
μετά το θάνατο του συζύγου της, επέστρεψε με τα παι
διά της στο σπίτι του Καπεσόβου. όπου ζούσε ακόμη η 
μητέρα της. Μετά, πάντρεψε την κόρη της 'Ελλη με τον 
Παντελή Παηαγεωργίου. Ο γιός της, Νικήτας Δημη- 
τριάδης. έχει το κατάστημα και το καφενείο της πλα
τείας. Το 1959, ο Νικήτας και η μητέρα του κατοικούν 
μόνοι τους το σπίτι. 'Εχουν λίγα χωράφια και μερικά 
κεφάλια μικρό ζώα.

■  Σήμερα ακόμα, ο Νικήτας κατοικεί το σπίτι αρκε
τούς μήνες το χρόνο. Η σοφίτα (10) ανυψώθηκε και 
δημιουργήθηκαν στο χώρο αυτό υπνοδωμάτια. Το 
παλιό μαγειρειό (5) και ο οντάς (4) έγιναν ένα 
δωμάτιο.
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΚΡΕΒΑΤΑΣ
8. κλε ισ τή  κρεβάτα
9. όντας
10. χ ε ιμ ω ν ιά τ ικο
11. παλιό μ αγε ιρ ε ίο
12. "σπίτι"
13. μ ικρ ός  χώρος

+  2.40 
+  2.40 
+  2.40 
+ 2.Α0 
+  2.40 
+  2.40

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
0. ε ξω τερ ικ ή  πόρτα
1. χα γ ιά τ ι
2. υπόγειο
3. υπόγειο
4. κ ελ ά ρ ι
5. θ ερ ινό  μ α γε ιρ ε ίο
6. στάβλος
7. W.C.

25. ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΑ
Μια πλάκα, πάνω από την πόρτα, δηλώνει: «1833-15 
Ιουλίου-1898-1935». Οι ημερομηνίες αυτές θα πρέπει 
να δηλώνουν το πότε κατασκευάστηκε ο τοίχος και 
μετά πότε έγινε ξανά. Φαίνεται όμως ότι πιο παλιά 
ακόμη, στον 18ο αι. ίσως, ο τοίχος πάνω στον οποίο 
βρίσκεται η πλάκα αυτή δεν υπήρχε. Το χαγιάτι (1) 
έβλεπε στην αυλή μέσα από δύο καμάρες. Από πάνω, 
η κρεβάτα (8) ήταν κλειστή μ' ένα ξύλινο τοίχο με 
"κιπέγκα". Η παλιά σκάλα υπάρχει ακόμα. Ως προς τα 
υπόλοιπα, το σχέδιο είναι απλό, και τελείως όμοιο με 
τα σπίτια του 18ου αι.

Το 1959. το σπίτι κατοικείται όλο το χρόνο από τη για
γιά Βικτωρία Βασιλά. τη μητέρα, και τις κόρες της 
Ευλαλία, Ελένη και Ιουλία Στεργίου, μάνα του Νικολά
ου Στεργίου. ο οποίος σπουδάζει ψυχολογία στο Παρί-

■  Μετά το θάνατο του Νικολάου, η Ιουλία και η Ελένη 
πούλησαν το σπίτι στον Ηλία Ράπτη, απο το Καπέ- 
σοβο. για να γίνει ξενώνας. Άνοιξε καινούργια 
παράθυρα για να δημουργήσει ένα βολικό ξενώνα, 
επτά δωματίων με μπάνια και καινούρια παραδο
σιακά ταβάνια. Μια κληματαριά τοποθετήθηκε στην 
αυλή.
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26. ΠΑΛΙΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΣΧΑΛΗ
Το σπίτι αυτό είναι ό.τι απέμεινε από ένα σπίτι που κτί
στηκε από τον Γεώργιο Πασχόλη. τον παππού των 
αδελφών Πασχάλη. των ευεργετών που έκτισαν το 
σχολείο (βλ. 34) και δημιούργησαν το Γηροκομείο 
(βλ.11). Το σπίτι ανακατασκευάστηκε στις αρχές του 
19ου αιώνα: μια δεύτερη πλευρά που σχημάτιζε ένα Γ 
εξαφανίστηκε, μαζί με τις καμάρες μέσω των οποίων 
το χαγιάτι ανοιγόταν στην αυλή.
Στη σημερινή του κατάσταση, κατοικήθηκε από την 
οικογένεια Τζούφη μέχρι τη στιγμή που ο παππούς του 
Γιώργου απέκτησε το σπίτι, όπου κατοικούν σήμερα. 
Δύο δωμάτια, στον όροφο, διαχωρίζονται με μεγάλες 
μεσάντρες πάνω στις οποίες φτιάχτηκε ένα μικρό 
θεωρείο για τις γυναίκες (5). στο οποίο ανέβαιναν με 
μια σκάλα κρυμμένη στη μεσάντρα. Μερικές τοιχο
γραφίες σώζονται ακόμη. Το 1959. το σπίτι χρησιμο
ποιείται απο τον Γ. Τζούφη, ως στάβλος.

■  Σήμερα ο Στέφανος Τζούφης το μετέτρεψε σε 
ξενώνα. Οι μεσάντρες και το θεωρείο (5) εξαφανί
στηκαν για τη δημιουργία ενός τρίτου δωματίου. 
Επίσης άλλα δωμάτια κτίστηκαν στην αυλή. ► Λ ίθο ι από σχιστόλιθο χαραγμένοι στη νότια  πτέρυγα του σπιτιού
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27. ΣΠΙΤΙ ΒΑΝΤΖΙΟΥ-ΒΟΓΑ
Το σπίτι Βάντζιου. σήμερα σπίτι Δαλκαβούκη. και το 
σπίτι Βογά αποτελούσαν άλλοτε μια ενιαία πολύ μεγά
λη κατοικία: το αρχοντικό Ιωάννη Λάζου. Το 1830. ο 
γιός του. Θεόδωρος, που ζούσε στο Βουκουρέστι, 
πούλησε το βορειοδυτικό τμήμα (D στον Γεώργιο Που
σιού. κρατώντας το υπόλοιπο τμήμα (II) που έμεινε η 
γυναίκα του. Βασιλική
Καθένα από τα δύο σημερινά σπίτια έχει την αυλή του 
και τις βολές του. Όμως, ένα από τα δύο. το σπίτι Βογά 
(II), το οποίο ξαναφτιάχτηκε πλήρως εδώ και περίπου 
35 χρόνια (εξαιρώντας τους βασικούς τοίχους και τη 
στέγη), έχασε κάθε παραδοσιακό ενδιαφέρον, εκτός 
από το εξωτερικό θερινό μαγειρείο.
Το 1Θ48. η Βασιλική, χήρα, πήρε κληρόνομο για να την 
γηροκομήσει τον Αναστάσιο Βογά. 0 Αναστάσιος απέ
κτησε 4 γιους και μια κόρη. 0 ένας από τους γιους του. 
ο Γιώργος, ήταν δάσκαλος στια Γιάννενα. Η σύζυγός 
του και τα παιδιά του κατοικούσαν στο Καπέσοβο όπου 
ανέβαινε κάθε καλοκαίρι. Απέκτησε τρεις γιους και 
τρεις κόρες. 0 ένας από τους γιους του. δάσκαλος, 
πέθανε. ένας άλλος είναι εφοριακός επιθεωρητής 
στην Πάτρα, ο τελευταίος, ο Γιάννης, στρατηγός, 
κατοικεί στην Αθήνα. Μία από τις κόρες του παντρεύ
τηκε στα Γιάννενα, μια άλλη παντρεύτηκε τον Αντρέα 
Τόλογλου στο Καπέσοβο. η τρίτη, η Βικτωρία, 
παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Γκρουΐδη. από τη Μπά-
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για. που εργάζονταν ως αρτοποιός στη Μέση Ανατολή. 
Το 1959. η Βικτωρία Γκρουΐδη. 72 ετών, η οποία ζει 
μόνη στο Καπέσοβο. χήρα χωρίς παιδιά, ασχολείται με 
τα χωράφια και τα αμπέλια της. Έχει πολλές γίδες και 
πρόβατα.

■  Σήμερα, το σπίτι κατοικείται το καλοκαίρι από μια 
κόρη του Ιωάννη, του στρατηγού, τη Λ έλα Δασκα- 
λοποόλου.

Το άλλο σπίτι, το σπίτι του Βάντζιου (I), εκτείνεται 
γύρω από μια μαγεμένη αυλή, με μια μεγάλη μουριά. 
Τα υπόγεια και οι στάβλοι βρίσκονται στον κάτω 
όροφο. Στο κελάρι (2) η πλάκα που δημιουργεί το 
βάθος μιας από τις παραθύρες που έχουν σκαφτεί 
στους τοίχους μπορεί να γλιστρήσει μέσα στη χοντρή 
τοιχοποιία για να δώσει τη δυνατότητα να προσεγγί
σουμε ένα μικρό “μυστικό" (3) καλυμμένο με ένα 
χοντρό ημικυλινδρικό θόλο.
Η στενή ξύλινη ανοικτή κρεβάτα (8) μας οδηγεί στη 
μικρή σάλα (9) και στο χειμωνιάτικο (11). Στην άλλη 
πτέρυγα του σπιτιού, το "σπίτι" (12). με δάπεδο χωμά
τινο. διατήρησε τα παλιά του παράθυρα: ένα ξύλινο, 
σκαλιστό πλαίσιο με πατζούρια. χωρίς τζάμια. Το άλλο 
δωμάτιο (13). που σήμερα έχει διαιρεθεί, χρησιμοποι
είται σαν μαγειρειό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

ΑΝΩ ΕΠΙΠΕΔΟ 
(σπίτι Βάντζιου)

8. ανοικτή κρεβάτα
9. μ ικρή  σάλα
10. οντάς
11. χε ιμω νιά τικο
12. "σπίτι"
13-16. μαγειρε ίο  
15. μ ικρός χώρος

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
(σπίτι Βάντζιου)

0. εξω τερ ική  πόρτα
1. υπόγειο
2. κελάρ ι
3. 'μ υσ τ ικό "
6. υπόγειο
5. στάβλος
6. εξωτερ. μαγειρε ιό
7. W.C.
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Ο Θωμάς Πούσιου, γιος του Γεωργίου, έδωσε το σπίτι 
προίκα στην ανηψιά του Ελένη Αναστασιάδπ όταν 
παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Β ό ν τζιο Απέκτησαν δύο 
γιους και μια κόρη, την Ανδρονίκη. π οποία πήγε στο 
Βραδέτο. το χωριό του συζύγου της. του Βασιλείου 
Δαλκαβούκη. Απέκτησαν μια κόρη, δασκάλα στην 
Κόνιτσα, και δύο γιους, το Γιώργο και τον Κωνσταντί
νο. Μετά το θάνατο του συζύγου της και των γιων της. 
η Ελένη υιοθέτησε ως κληρονόμο της. το 1950. τον 
εγγονό της Γιώργο που ήρθε να κατοικήσει μαζί της 
και να καλλιεργήσει τους αγρούς της. Μετά το θάνατο 
του Βασιλείου Δαλκαβούκη. που συνέβη λίγο μετά, η 
Ανδρονίκη επέστρεψε στο Καπέσοβο. στο σπίτι της 
μητέρας της.

► ΤΠΙΓΠ ΒΑΝΤΖΙΟΥ, ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΊΠ ΙΠ Ο Υ ·
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Έτσι, το σπίτι κατοικείται το 1959 από την Ελένη 
Βάντζιου, σχεδόν τυφλή, την Ανδρονίκη Δαλκαβούκη, 
το Κωνσταντίνο, το Γιώργο, τη γυναίκα του και τα δύο 
νεαρά παιδιά τους. Γραμματέας της Κοινότητας, ο 
Γιώργος λαμβάνει 500 δραχμές κατ’ έτος. Διαθέτουν, 
εκτός από δύο αγελάδες και τα μοσχάρια τους, καμιά 
δεκαπενταριά κατσίκες και προβατίνες, χωράφια, 
αμπέλια και ξύλα για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

■  Σήμερα, ο Γιώργος έρχεται ακόμα το καλοκαίρι στο 
σπίτι, που μένει συχνά ο γιος του, Δημήτρης. Το 
σπίτι έχει ανακαινιστεί. Η ξύλινη κρεβάτα έχει κτι
στεί. Το τζάκι του μαγειρειού και τα μικρά παράθυ
ρα του "σπιτιού" δεν υπάρχουν πλέον.

1 π ληρο φ ο ρ ίες  του Α π οστόλου Ν τ ιν α λ έξη

► ΣΠΙΤΙ ΒΑΝΤΖΙΟΥ. ΤΖΑΚΙ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ
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ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

7. πλατύσκαλο
8. χε ιμω νιάτικο
9. αποθήκη
10. μ ικρός χώρος

+ 2.00 
+ 2.00 
+ 2.00 
+ 2.00
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
0. εξω τερ ική  πόρτα +  0.20
1. χαγιάτι 0.00
2. υπόγειο 0.00
3. κελάρ ι +  0.50
4. μαγειρείο -1 .1 0
5. υπόστεγο -0 .5 0
6. W.C. -1 .5 0

ΑΝΩ ΕΠΙΠΕΔΟ
11. όντας
12. δωμάτιο
13. δωμάτιο Γσπ π Ο
14. μ αγε ιρ ε ίο
15. μ ικρ ός  χώ ρος

+  4.10 
+  4.10 
+  4.10 
+  4.20 
+  4.00

28. ΣΠΙΤΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΒΟΓΑ
Το σπίτι άλλοτε ήταν πολύ μεγαλύτερο.· επιμηκύνονταν 
Β-Δ μέχρι το δρόμο. Μια πλάκα από σχιστόλιθο με τη 
λέξη ’χτίστης' και την ημερομηνία ’1778’. που βρέθηκε 
στα ερείπια ενός τοίχου, θα έπρεπε να ανήκει στο κατε
στραμμένο τμήμα. Έτσι εξηγείται η στενότητα του 
χαγιατιού (1) με τσιμεντένιο δάπεδο. Μερικά σκαλιά 
μας ανεβάζουν σ' ένα πλατύσκαλο το οποίο μος οδηγεί 
στο πολύ χαμηλοτάβανο χειμωνιάτικο (8). 'Αλλοτε πιο 
μεγάλο, έγινε μικρότερο ύστερα από την κατασκευή 
μιας μικρής αποθήκης (10) για να διευκολυνθεί η θέρ
μανση.
Στον πάνω όροφο, ο οντάς (11) διατήρησε το ωραίο 
σκαλιστό ταβάνι και τα πλαίσια των παραθύρων. Ένα 
απ' αυτά μάλιστα διατηρεί τα εσωτερικό ξύλινα 
παντζούρια. Το διπλανό δωμάτιο (12) θα πρέπει να είναι 
ό.τι απέμεινε από τη μεγάλη κρεβάτα. άλλοτε κλειστή 
με κεπέγκια. Ακόμη πρόσφατα το δωμάτιο 13 διέθετε 
ένα τζάκι και δύο μικρά παράθυρα.
Το μαγειρείο (14) συνδέεται άμεσα με την είσοδο (1) 
χάρη σε μια δεύτερη, συνεχή σκάλα η οποία ξεκινάει 
από το κελάρι (3) στο βάθος της εισόδου, δίνει πρόσβα-
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ση στην αποθήκη (9) και καταλήγει στη γωνιά του 
μαγειρειού. Μερικά από τα σκαλοπάτια έγιναν με τρεις 
σειρές από σπόνδυλους στύλους. Ενώ το πρώτο τμήμα 
του μαγειρείου καλύπτεται από ταβάνι, το τμήμα που 
περιλαμβάνει τον φούρνο και την εστία είναι εν μέρει 
θολωτό: στο κέντρο, ένα άνοιγμα συγκεντρώνει τον 
καπνό που διαχέεται στην ξυλοδεσιά της στέγης. Το 
μαγειρείο αυτό σήμερα δεν χρησιμοποιείται: χρησιμο
ποιούν εκείνο που βρίσκεται στην αυλή (4) διότι υπάρ
χει μεγαλύτερη ευρυχωρία και άνεση.
Το σπίτι αυτό ανήκε, πριν δύο γενιές, στον Χριστόδου
λο Βογά. αδερφό του Αλέξιου που είχε υπό την κατο
χή του ένα σπίτι στο πάνω μέρος του χωριού. 0 Χρι
στόδουλος είχε μια κόρη (που παντρεύτηκε ένα γιο 
του Γιάννη Ελευθεριάδη) και πέντε γιους εκ των οποί
ων τέσσερες εγκαταστάθηκαν ως αρτοποιοί στην 
Αθήνα και κοντά στην Πρέβεζα.
0 πέμπτος, ο Απόστολος, παρέμεινε στο Καπέσοβο. 
Από το γάμο του με την Ευγενία, μια κόρη του Δημή- 
τριου Φιλίδη. απέκτησε δύο γιους: τονΤάκη. που σκο-

► Η ΚΑΛ Λ ΙΟ Π Η  ΠΛΑΘΕΙ Φ ΥΛΛΟ Μ Π ΡΟ ΓΓΑ  ΣΤΟ Μ ΑΓΕΙΡΕΙΟ  ΤΗΣ

► ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ



τώθηκε to 1922 στη Μέση Ανατολή και το Χαρίλαο, ο 
οποίος παντρεύτηκε την Καλλιόπη Καραδήμου. από το 
Σκαμνέλι. Το 1959, οι τρεις γιοι τους σπουδάζουν: ο 
Απόστολος, στη Βιέννη, ιατρική, ο Δημήτριος. μεταλ
λουργία στην Αυστρία, ο Βασίλειος τελειώνει το 
Λύκειο στα Γιάννενα. Σύντομα ο Χαρίλαος, η γυναίκα 
του και η μητέρα του θα μείνουν μόνοι στο σπίτι. Ζουν 
από τα χωράφια τους, μερικά πρόβατα και δύο μουλά
ρια για μεταφορές.

Σήμερα το σπίτι, που ανήκει στο Δημήτριο και στα 
παιδιά του Απόστολου και του Βασιλείου, έχει 
εκσυγχρονιστεί. Διατηρήθηκαν το χαγιάτι και το 
πλατύσκαλο (7) με τη διπλή σκάλα, ο οντάς (11) με 
το ωραίο του ταβάνι, το μαγειρείο (14) με την καμά
ρα και το βόλο. Αφαιρέθπκαν π εσωτερική σκάλα 
μεταξύ (3) και (14). και η εξωτερική πόρτα. Ενα 
καινούργιο κουζίνα-μαντζάτο δημιουργήθηκε στο 
υπόνειο (2).
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► ΣΠΙΤΙ ΡΑΠΤΗ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

29. ΣΠΙΤΙ ΡΑΠΤΗ-ΒΟΓΑ
Αυτό το μεγάλο σπίτι χωρίστηκε. Ένα τμήμα (Α) κατοι- 
κείται από την οικογένεια Ράπτη. Το άλλο τμήμα (Ε) 
ανήκει στον Αλέξανδρο Βογά. Το σπίτι Ράπτη βρίσκε
ται στο άνω μέρος του χωριού, στους πρόποδες της 
Γραδίστας. Ανηφορίζοντας προς τα εκεί συναντάμε 
καταρχάς μια πολύ ωραία πόρτα (C) από το 1848. (βλ. 
έγχρ. φωτ. 4). Το σπίτι μπορεί να είναι πιο παλιό. Ένα 
ωραίο χαγιάτι (1) πλακόστρωτο προηγείται μιας μικρο- 
σκοπικής αυλής. Η σκάλα που οδηγεί στον όροφο 
είναι κτισμένη πάνω στο βράχο.

ΣΠΙΤΙ ΡΑΠΤΗ
Α. ΠΑΛΙΟ  ΣΠΙΤΙ 

Β. ΣΤΑΒΛΟΣ 
C/D. ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ

ΣΠΙΤΙ ΒΟΓΑ
Ε. ΠΑΛΙΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

F. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

G. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ
u FrnnnDTA
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ΑΝΩ ΕΠΙΠΕΔΟ

V 1
(σπίτι Ράπτη)

4. οντάς 0.00
5. χε ιμω νιά τικο 0.00
6. μαγειρε ίο 0.00
7. μαγειρε ίο , τραπεζαρία 0.00
8. απ οθηκευτικός χώρος 0.00
9. απ οθηκευτικός χώρος 0.00
10. θερ ινό  μ αγειρε ιά +0.50
11. W.C. -0 .2 0

(σπίτι Α. Βογά)
12. οντάς 0.00
13. χε ιμω νιά τικο 0.00
14. απ οθηκευτικός χώρος 0.00
15. απ οθηκευτικός χώρος 0.00

ΚΑΤΩ ΕΠΙΠΕΔΟ 
(σπίτι Ράπτη)

0. εξω τερ ική  πόρτα -  4.00
1. χαγ ιάτι -  3.25 με -  2.70
2. υπόγειο -3 .1 0  μ ε -2 .5 0
3. κελά ρ ι -  2.00 μ ε -  1.70 

(σπίτι Α. Βογά)
Η. εξω τερ ική  πόρτα -  2.50
16. υπόγειο -2 .2 0
17. κελάρ ι -  2.20
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Χάρη στην κλίση του εδάφους, βρίσκουμε πάλι στον 
άνω όροφο μια αυλή πιο ευρύχωρη πλακοστρωμένη 
από γκρίζους σχιστόλιθους και άσπρους ασβεστόλι
θους. Μια μικρή πόρτα (D) βγάζει απ’ ευθείας στο 
δρόμο. Στην αυλή αυτή ζει η οικογένεια το καλοκαίρι 
όπου και μαγειρεύει. Ένα κτήριο (Β). από δύο ορό
φους. στάβλο και αχυρώνα βρίσκεται πιο ψηλά.
Στο εσωτερικό του σπιτιού, δύο δωμάτια (4 και 5) καλά 
προσανατολισμένα. Από τις δύο κουζίνες, η (7) χρησι
μοποιείται το χειμώνα, η άλλη (6). εν μέρει εκσκαφεί
σα. χρησιμεύει σαν τραπεζαρία.
Μια ωραία πόρτα (Η) μας οδηγεί στο κάτω επίπεδο της 
αυλής της οικογένειας Βογά. Στη μεγάλη αυλή, που 
είναι καλά πλακοστρωμένη, βλέπουν το σπίτι (Ε) του 
Αλέξανδρου Βογά. το σπίτι (F) του Απόστολου Βογά 
(πρόσφατο και χωρίς παραδοσιακό ενδιαφέρον) και 
ένα μαγειρειό (G).
Το σπίτι του Αλέξανδρου Βογά. με μικρό πρόστεγο σε 
δύο λεπτές κολόνες αποτελείται από έναν οντά (12), 
από ένα χειμωνιάτικο (13) με λείο σοβά βαμμένο κοκ
κινωπό (βλ. έγχρ. φωτ. 5) και από δύο μικρούς αποθη
κευτικούς χώρους (14 και 15). Δύο υπόγεια (16 και 17) 
από κάτω.

0 θωμάς Ράπτης έφτασε στο Καηέσοβο. όπου και 
αγόρασε το σπίτι αυτό. Προέρχονταν από το Μαλούνι. 
χωριό της Θεσπρωτίας. Ήταν βοσκός, όπως και οι 
πρόγονοί του. Απέκτησε έξι γιους, εκ των οποίων ο 
ένας βοσκός στους Φιλιάτες. ο άλλος χημικός στη 
Θεσσαλονίκη, ένας άλλος δικηγόρος στη Τασκένδη, 
ένας άλλος, ο Παύλος, διαθέτει ένα σπίτι χαμηλά στο 
χωριό. Δύο έχουν πεθάνεί: ο ένας νέος ακόμη και ο 
άλλος, ο Γιώργος, τον Ιούνιο του 1958 από ατύχημα. 
Εκείνος ήταν που κατοικούσε το σπίτι αυτό. Είχε απο
κτήσει πέντε γιους και τρεις κόρες, εκ των οποίων δύο 
είναι παντρεμένες, η μία στα Γιάννενα, η άλλη στους 
Φιλιάτες. Ο πρωτότοκος γιος, παντρεμένος, είναι 
βοσκός στους Φιλιάτες. ο δευτερότοκος γιος είναι 
φοιτητής στις πολιτικές επιστήμες, οι άλλοι (ο ένας 
είναι παντρεμένος και έχει 3 παιδιά) είναι βοσκοί. 
Έχουν σχεδόν 500 πρόβατα. Περνούν το καλοκαίρι 
στα βοσκοτόπια του βουνού, ενώ η σύζυγος και τα 
παιδιά έχουν εγκατασταθεί στο Καπέσοβο. Το χειμώ
να, όλοι τους κατεβαίνουν στην πεδιάδα. Το 1959. 
μόνες τους μένουν, όλη τη χρονιά, στο σπίτι, η χήρα 
του Γιώργου και η ανύπαντρη κόρη. Ασχολούνται μ' 
ένα κήπο, με μερικά κλήματα και καμιά δεκαριά γίδες.



► ΣΠΙΤΙ ΒΟΓΑ. Η AYAH (30 /05 /59  ΠΟ ΡΤΗ Α ΓΙΟ Ν  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)

Ο Αλέξιος Βογάς. που είχε ασκήσει το επάγγελμα του 
ταμειακού στη Θεσσαλία, κατασκεύασε το σπίτι F το 
1866. Ένας από τους γιους του, ο Γρηγόριος. που ήταν 
αγρότης απέκτησε με τη σειρά του μια κόρη, παντρε
μένη. και δύο γιούς. 0 ένας, ο Αλέξανδρος, που δια
θέτει το παλιό σπίτι (Ε) ζει το 1959 με τη γυναίκα του 
στο Κάιρο, όπου είναι γραμματέας στο Ελληνικό Προ
ξενείο. Έρχεται στο Καπέσοβο κάθε καλοκαίρι, για 
ένα μήνα. 0 άλλος, ο Απόστολος, ο οποίος είχε ένα 
καφενείο στα Γιάννενα για καμιά εικοσαριά χρόνια, 
αποσύρθηκε στο Καπέσοβο με τη γυναίκα του και 
ασκεί τα καθήκοντα του καντηλανάφτη. Το 1959. λαμ
βάνει σύνταξη, καλλιεργεί μερικά χωράφια, διαθέτει 
μερικές γίδες. Όπως και ο αδερφός του, δεν έχει απο
κτήσει παιδιά.

■  Σήμερα Το σπίτι Βογά ανήκει σε μια απόγονη του 
Γοπγορίου Βογά, τη Βιργινία Χριστοδούλου Βόνα. 
Η πόρτα (Η) και το μαγειρείο (G) κατεδαφίστηκαν.

■  Το σπίτι Ράπτη, ανήκει σήμερα στους κληρονόμους 
του Γοπγορίου Ράπτη, γιου του Γιώργου. Ο σταύλος 
(Β) δόθηκε στον Μιχάλπ Ράπτη του Λεωνίδα που 
κατασκεύασε καινούργιο διώροφο σπίτι. Το παλιό 
σπίτι βασικά ανακαινίστηκε χωρίς μεγάλες αλλα
γές. Παρέμειναν το χαγιάτι (1) και η σκάλα του. Η 
διευθέτηση των δωματίων λίγο άλλαξε.



30. ΣΠΙΤΙ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ
Κανένα από τα παλιά σπίτια του Ζαγοριού δεν έμεινε 
ανέγγιχτο. Αντιθέτως δεν έηαψαν να είναι αντικείμενο 
προσθηκών, ανακατασκευών μερικώς ή ολικώς. όταν 
ένας τοίχος, μια στέγη, βρίσκονταν σε σημείο κατάρ
ρευσης. Έτσι, το σπίτι Μπαρτζώκα, που χτίστηκε το 
1720. ανακατασκευάστηκε το 1760 και το 1810. Πιο 
πρόσφατα, έγιναν μερικώς ανακατασκευές το 1922, 
1930 και 1938. Αλλά, το αρχικό σχέδιο, που με έκτακτο 
ιρόπο ήταν προσαρμοσμένο στην κλίση του εδάφους, 
5εν τροποποιήθηκε ποτέ.
Η πόρτα του σπιτιού, που προστατεύεται από ηολεμί- 
πρα. μας οδηγεί σε ένα πλακόστρωτο χαγιάτι (1) και 
(ιηλότερα σε ένα πλατύσκαλο (5). Από το πλατύσκαλο 
ιυτό ξεκινούν δύο σκάλες: η μια ανεβαίνει προς την 
ψεβότα (11). η άλλη (10) προς το μαγειρειό (16). ώστε 
ό αποφεύγεται η διέλευση των γυναικών και των 
ιπηρετών από την κρεβάτα. Ετον όροφο του πλατύ- 
ικαλου βρίσκεται το χειμωνιάτικο (6). χαμηλοτάβανο, 
ιροσανατολισμένο δυτικά, με το τζάκι του και τις 
ιεγάλες ζωγραφιστές ταμπλαδωτές μεσάντρες (βλ. 
γχρ. φωτ. 6). Δύο από τα παράθυρά του επεκτάθηκαν 
ο 1922 μετά από μια ανακατασκευή του τοίχου (οι
innrr̂ ilirir ΛιητηΛΑΐ'·»* ■-- χ—--- ν α—χ—



ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΚΡΕΒΑΤΑΣ
11. κλτειστή κρεβάτα +  4.50
12. ανοιξιάτικο δωμάτιο +  4.50
13. θερινό δωμάτιο + 4.50
14. φθινοπωρινό δωμάτιο +4 .50
15. "σπίτι" +4 .50
16. μαγειρε ίο  +4 .50
17. W.C. + 4 .50

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
5. πλατύσκαλο
6. χειμω νιάτικο
7. αποθήκη (:)
8. υπόγειο με πατητήρια
9. υπόγειο γ ια  το κρασί
10. σκάλα υπηρεσίας
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ντι, ένα άλλο δωμάτιο (7). ακόμη πιο χαμηλοτάβανο, 
χρησιμοποιείται σαν αποθήκη. Όπως και το προηγού
μενο. το δωμάτιο (7) βλέπει στο χαγιάτι μέσα από ένα 
μικρό παράθυρο το οποίο μπορεί να κλείσει μ' ένα 
ξύλινο παντζούρι.
Η μεγάλη κρεβάτα (11) έχει διαστάσεις 8.60x4,80. 
Ανακατασκευάστηκε εν μέρει το 1910 όταν η στέγη 
κατέρρευσε από το χιόνι συμπαρασύροντας ένα τμήμα 
του ταβανιού. Τα σχέδια απεικονίζουν την αρχική 
δομή. Κατά την επανακατασκευή αυτή, το τζαμωτό 
"κιπέγκι" επανήλθε κατακόρυφα στον τοίχο του χαγια
τιού, και ο ελαφρύς τοίχος που διαχώριζε την κρεβά
τα από το δωμάτιο (15) αντικαταστάθηκε από έναν 
φέροντα τοίχο, με μόνο μια πόρτα κι ένα παράθυρο και 
στον οποίο ακουμπάνε συμπληρωτικές κέντες. Το 
δωμάτιο 15. το "σπίτι”, ανοίγει μόνο στη μεγάλη κρε
βάτα. Εκεί έβρισκαν καταφύγιο τις ημέρες που υπήρ
χε θύελλα: το τζάκι δεν είχε εξωτερική διέξοδο και ο 
καπνός διαχέονταν στη στέγη, έτσι ώστε να αποφεύγε
ται ο κίνδυνος επιστροφής του καπνού. Δεν είχε ποτέ 
ταβάνι.
Το ανοιξιάτικο δωμάτιο (12). νότιο, ξαναφτιάχτηκε το 
1010. Οι τοιχογραφίες, το τζάκι, η βιβλιοθήκη χρονο
λογούνται από την εποχή εκείνη (βλ. έγχρ. φωτ. 7- 
8).Τα δωμάτια 13 και 14 χρησιμοποιούνταν το ένα το 
καλοκαίρι και το άλλο το φθινόπωρο. Το 14 έχει τζάκι. 
Σήμερα, και τα δύο είναι παραμελημένα. Το μαγειρειό 
(16). φωτιζόμενο από ένα φεγγίτη, παρέμεινε στην 
αρχική κατάσταση. Διακρίνουμε μια πολεμίστρα.
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αλιά σπίτια

► ΝΟ ΤΙΟ ΑΝ ΑΤΟ ΛΙΚΗ ΟΨΗ

► ΤΟ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΓΙΑΤΙ

Ο Χριστόδουλος Μπαρτζώκας. που κατασκεύασε το 
σπίτι το 1720. ήταν έμπορος και διατηρούσε επαφές 
με την Κωνσταντινούπολη. Το σπίτι στη συνέχεια 
μεταβιβάστηκε, από πατέρα σε γιο. στους απογόνους 
του. μεταξύ άλλων στον Κωνσταντίνο, ζαγορίσιο για
τρό, στον Γιάννη, γραμματέα στο Πατριαρχείο, στον 
Κωνσταντίνο, σχολάρχη και ποιητή, και στο γιο του τον 
Χριστόδουλο, δάσκαλο.
Αυτός απέκτησε τρεις γιους και πέντε κόρες. Ένας 
γιος και μια κόρη πέθαναν νέοι. Πάντρεψε τρεις από 
τις κόρες του στο Καπέσοβο δίνοντας τους ως προίκα 
ένα σπίτι. Η τελευταία κόρη παντρεύτηκε στο Τσεπέ- 
λοβο. Ο γιος του Γρηγόριος ήταν ξενοδόχος και ύστε
ρα έμπορος στα Γιάννενα. όπου εγκατέστησε την οικο
γένεια του. Ο άλλος του γιος, ο Γιάννης, ξενοδόχος 
στην Πρέβεζα, δολοφονήθηκε εκεί, αφήνοντας ένα 
αγόρι, τον Κωνσταντίνο, και μια κόρη. Ο Χριστόδουλος 
άφησε το μισό σπίτι στον εγγονό του Κωνσταντίνο που 
τον είχε μεγαλώσει και τον πάνω όροφο στο γιο του 
Γρηγόριο ο οποίος με τη σειρά του το έδωσε στα δικά



► ΡΑΒΔΟ Γ ΓΥ ΓΚ ΡΑ ΤΗ ΓΗ Σ ΤΗ Γ ΠΟΡΤΑΣ

του παιδιά: δύο δάσκαλους, ένα φοιτητή και μια νέα 
κόρη, την Αγγελική.
Κανένας από τους κληρονόμους του σπιτιού δεν 
κατοικεί στο Καπέσοβο. Τους βλέπουμε μονάχα κατά 
την περίοδο των διακοπών. Τα χωράφια τους είναι 
ακαλλιέργητα. Προσπαθούν να περιποιηθούντα αμπέ
λια τους με ντόπιους. Δεν έχουν πλέον ζώα. Το 1959, 
μόνο μια κουνιάδα του Κωνσταντίνου κατοικεί όλο το 
χρόνο στο σχεδόν άδειο σπίτι.

■  Σήμερα, το σπίτι ανήκει σε απογόνους του Γοηγο- 
ρίου και του Κωνσταντίνου. Ανακαινίσθηκε το 
2008, με βασικά έργα υποστήριξης και ξανάγιναν η 
στέγη και ένας τοίχος. Εκσυγχρονισμένο με μέτρο, 
το σπίτι κράτησε τα σημαντικά αρχιτεκτονικά του 
στοιχεία: το χαγιάτι (1) και τις σκάλες που ανεβαί
νουν στην κρεβάτα (11) με το ενδιάμεσο πλατύσκα
λο (5). το δωμάτιο (12) με τη βιβλιοθήκη και τον 
έγχρωμο διάκοσμο, το χειμωνιάτικο (6). με τις 
ταβλαδωτές μεσάνδρες. το τζάκι και το ταβάνι του.



ιλιά στιίτια

1. ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΔΕΚΗ - ΡΑΠΤΗ
ο σπίτι αυτό, κατασκευασμένο με μεγάλη φροντίδα 
ιου φαίνεται από τη συμμετρία της πρόσοψης, χρονο- 
ιογείται πιθανώς από τον 18ο αι. Ανήκε στον Ιωαννού- 
σο Καραμεσίνη (fl 798), Βεκύλη του Ζαγορίου, και 
ιατόπιν στο γιό του Αλέξη Νούτσο’. Από παλιά έχει 
«οριστεί σε δύο τμήματα ώστε να μπορέσει να φιλοξε
νήσει δύο οικογένειες. Η θέση του σπιτιού μέσα στο 
οικόπεδο επέτρεψε να δημιουργηθούν δύο αυλές και 
5ύο ανεξάρτητοι είσοδοι.

'Κατά τον Αποστόλο Νηναλέξη, σύμφωνα με γραπτές 
πηγές, το σπίτι αυτό κατασκευάστηκε αργότερα, μετά το 
1814. απο τον Αλέξη Νούτσο (fl822). Το 1835, η οικογένειά 
του το πούλησε για να ξεχρεώσει το χωριό. Το αγόρασε ένας 
Γεώργιος Ξάνθης, γιατρός. Ένας εγγονός του, ο Παηανικό- 
λας Σακελλάριος, πούλησε το βόρειο τμήμα (σήμερα·, σπίτι 
Βασδέκη) στον Αλέξη Οικονομόπουλο. Το σπίτι του Ιωαν- 
νούταου Καραμεσίνη θα ήταν το 53, κάτω απο την πλατεία.

Μπαίνουμε, στο κάτω επίπεδο, στην αυλή της οικογέ
νειας Ράπτη από μια από τις ωραιότερες πόρτες (0) του 
Καπεσόβου. Ένα μαγειρείο για το καλοκαίρι (3) γειτο
νεύει με τον φούρνο του. Από εδώ και από εκεί υπάρ
χουν στάβλοι (4 και 5) που έχουν άμεση πρόσβαση στο 
δρόμο. Το 1959. η οικογένεια Ράπτη είχε εκεί καμιά 
πενηνταριά πρόβατα και κατσίκες, μια αγελάδα και 
ένα μοσχάρι.
Το χαγιάτι (1) χωρίστηκε με ελαφρύ μεσότοιχο, όπως 
και η μεγάλη κρεβάτα (8) οπό πάνω. Βλέπουμε μερι
κές τοιχογραφίες που χρονολογούνται από το 1874. 
Στο άνω επίπεδο η οικογένια Ράπτη διαθέτει δύο 
δωμάτια (9 και 10) εκ των οποίων το ένα χρησιμοποι
είται σαν αποθήκη. Ένας μικρός αποθηκευτικός 
χώρος (11) χωρισμένος καθ’ ύψος, χρησιμεύει το χει
μώνα για την προετοιμασία των φαγητών που ψήνονται 
στο τζάκι της διπλανής αίθουσας.
Η αυλή της οικογένειας Βασδέκη προσεγγίζεται από 
πάνω. Από την πόρτα (16) μια ράμπα, φτιαγμένη με

σχιστολιθικές πλάκες, όρθιες για μη γλιστράνε, κατε
βαίνει σε μια πρώτη αυλή, καλυμμένη από κληματα
ριά. Δυτικά βρίσκεται ένα κτήριο (17) που φαίνεται να 
είναι παλιό, όπως αποδεικνύεται από τήν διάταξη της 
βορεινής πλευράς του κυρίως σπιτιού: σήμερα είναι 
στάβλος και αχυρώνας.
Μια δεύτερη ράμπα κατεβαίνει στην πόρτα του σπιτιού 
το οποίο αποτελείται από τη μισή κρεβάτα (8Β). ένα 
οντά (12) με ξυλόγλυπτο ταβάνι, ένα μαγειρείο (15) που 
χρησιμοποιείται χειμώνα-καλοκαίρι. ένα δωμάτιο (13) 
που σήμερα μετατράπηκε σε αποθήκη και ένα χειμω
νιάτικο (14) ελαφρώς υπερυψωμένο. Μια πολύ απότο
μη σκάλα μας επιτρέπει να κατεβούμε στον στάβλο (6). 
που επικοινωνεί με την παλιά είσοδο. Ένα τμήμα του 
στάβλου, κάτω από το δωμάτιο 14. περιλαμβάνει ένα 
ξύλινο πατάρι που χρησιμοποιείται σαν αχυρώνας. 
Ένα "μυστικό" (7) είναι ηροσβάσιμο από μια τρύπα 
στον τοίχο.



ΚΑΤΩ ΕΠΙΠΕΔΟ
0. ε ξω τερ ικ ή  πόρτα -  2.20
1. χα γ ιά τ ι 0.00
2. κ ε λ ά ρ ι 0.00
3. μ α γ ε ιρ ε ιό  -  2.20
4. στάβλος -  2.50
5. σ τάβλος -  2.00

, 6. σ τάβλος 0.00
! ι , | 7. κρυψ ώ να  +  0.50

! !

ΠΑΝΩ  ΕΠΙΠΕΔΟΠΑΝΩ  ΕΠΙΠΕΔΟ
8. κλ ε ισ τή  κρεβ ά τα  +  3.25
9. σ αλόνι +  3.25
10. χ ε ιμ ω ν ιά τ ικ ο  + 3 .2 5
11. α π οθ η κευ τικός  χώ ρος +  3.25
12. οντός +  3.25
13. δω μάτιο  + 3.25
14. χ ε ιμ ερ ιν ό  δω μάτιο  + 3 .8 5
15. μ α γ ε ιρ ε ιό  + 3 .1 5
16. εξω τερ ικ ή  πόρτα + 7 .0 0
17. σ τάβλος κ α ι αχυρώ νας
18. W.C.
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► ΟΙΚΙΑ Β Α ΙΔ Ε Κ Η . Η Ε ΙΣΟ Δ Ο Ι ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

Το τμήμα του σπιτιού, που ανήκει στην οικογένεια 
Βασδέκη. αγοράστηκε από τον Αλέξη Οικονομόπουλο 
και αποτέλεσε την προίκα μιας από τις εγγονές του. 
της Αντιγόνης. Παντρεύτηκε τον Δημήτριο Βασδέκη. 
από τη Βίτσα, ο οποίος ήρθε στο Καπέσοβο στο σπίτι 
της γυναίκας του. Απέκτησαν επτά κόρες, εκ των οποί
ων πέντε παντρεύτηκαν στη Μακεδονία και δύο γιους. 
Το 1959. ένας εξ αυτών είναι γκαρσόνι εστιατορίου στη 
Μακεδονία. Ο δε άλλος, ο Γιώργος, κατοικεί το σπίτι με 
τη γυναίκα του. από ένα διπλανό χωριό, και τρία μικρά 
παιδιά. Διαθέτει καμιά εικοσαριά κατσίκες και πρόβα
τα. δύο αγελάδες, ένα μουλάρι και ένα άλογο.

Το τμήμα του σπιτιού που κατοικείται από την οικογέ
νεια Ράπτη ανήκε άλλοτε σ' έναν παπά, τον Ιακελάριο 
Παπανικολάου. Ακληρος, υιοθέτησε μια κόρη του 
Γιάννη Πελέλη. ο οποίος έφυγε με την οικογένεια του 
στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η κόρη, η Αγγελική, κληρονό

μησε το σπίτι. Παντρεύτηκε τον Γεώργιο Διαμαντόπου- 
λο που κατάγονταν από τη Μακεδονία, από τον οποίο 
απέκτησε δύο αγόρια και πέντε κορίτσια. Η μια από τις 
κόρες της. η Μελπομένη, παντρεύτηκε τον Ηλία Νου- 
σιάδη και πήγε να μείνει στο σπίτι των πεθερικών της. 
Τα άλλα μέλη της οικογένειας Διαμαντόπουλου εγκα- 
τέλειψαν το Καπέσοβο και πήγαν να ζήσουν στη Θεσ
σαλονίκη. Το σπίτι νοικιάστηκε σε ντόπιους.
Μια από τις κόρες του Ηλία Νουσιάδη. η Ευρυδίκη, 
παντρεύτηκε τον Παύλο Ράπτη και ξανάρθε να κατοι
κήσει στο σπίτι των παππούδων της. το 1938. Ο Παύλος 
είναι κυρίως κτηνοτρόφος: είναι εκείνος που οδηγεί 
στα βουνά τις κατσίκες του χωριού. Διαθέτει μερικά 
χωράφια. Από τον γάμο του με την Ευρυδίκη, απέκτη
σε τέσσερις γιους και δύο κόρες, εκ των οποίων η μια 
χτυπήθηκε από κεραυνό. 0 πρωτότοκος γιος πήγε στο 
στρατό ως στρατιωτικός καριέρας. Το 1959. τα υπόλοι
πα παιδιά είναι ακόμη νέα.

► ΤΟ ΧΑΓΙΑΤΙ

■  Σήμερα, το σπίτι Ράπτη κατοικείται από τον Πλάτω
να Ράπτη, έναν γιο του Παύλου, μελισσοκόμο. Δια
τήρησε την πόρτα εισόδου και το παλιό μαγειρείο. 
Το χειμωνιάτικο (10) μετατράπηκε σε κουζίνα καί 
δημιουργήθηκε ένα μπάνιο στο δωμάτιο (11). Τα 
κιπένγκια της κρεβάτας (8) κτίστηκαν, εκτός του 
κεντρικού τμήματος που ξανάγινε ξύλινο.

■  Το σπίτι Βασδέκη που ανήκει στους κληρονόμους 
του Γιώργου είναι ακατοίκητο. Το ξύλινο ταβάνι του 
οντά (12) σώζεται.

ίJ



32. ΣΠΙΤΙ ΒΑΤΑΒΑΛΗ
Είναι ένα από τα σπάνια σπίτια του Καπεσόβου στο 
οποίο εισερχόμαστε απευθείας στην κρεβάτα (1). Η 
αυλή είναι σε δύο επίπεδα: η αυλόπορτα (0) βλέπει σ' 
ένα πιο χαμηλό τμήμα, τον κήπο και τα υπόγεια. Μια 
μικρή πόρτα οδηγεί στην άνω αυλή, καλά πλακοστρω
μένη και προφυλασσόμενη από μια κληματαριά. Ένας 
παλιός ιδιοκτήτης του σπιτιού εκεί είχε, ως φαίνεται, 
πάντα στρωμένο τραπέζι για τους φτωχούς του χωρι
ού.
Η είσοδος του σπιτιού είναι κάτω από τα πυρά από δύο 
πολεμίστρες. Επέτρεπαν, εδώ και εξήντα χρόνια περί
που, σε κάποιον από την οικογένεια Βαταβάλη. όταν 
του επιτέθηκαν ληστές, να παραμένει για 6 ώρες. Πλή
γωσε έναν και σκότωσε έναν άλλο. Οι επιτιθέμενοι 
αποσύρθηκαν παίρνοντας μαζί τους το νεκρό και αφή
νοντας τον πληγωμένο σε ένα διπλανό αχυρώνα. Ήταν 
οπλισμένος. Οι κάτοικοι του χωριού τον άκουγαν να 
καλεί σε βοήθεια για πολλές μέρες. Όταν πήγαν εκεί, 
είχε πεθάνει. ► ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΨΗ



παλιά σπίτια

“  1 2  ' • Ί13

···’.

Γ .

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
10-12. υπ όγε ιο /σ τά βλο ι -  2.50 
13. κρ υψ ώ να  -3 .1 0

112



Η μεγάλη κρεβάτα Π) διαιρέθηκε με ένα χώρισμα, 
εδώ και πολύ καιρό. 0 ονχάς (2) έχει καλές αναλογίες 
και διαθέτει ωραίες μεσάντρες από ξύλο πεύκου.
Δύο δωμάτια πιο μικρά (3 και U) με τζάκια θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνταν το χειμώνα. Φωτιζόμενο από ένα 
φεγγίτη, το 'σπίτι" (5) έχει ένα μεγάλο ημικυκλικό 
τζάκι. Από το δωμάτιο αυτό, μια απότομη ξύλινη σκάλα 
κρυμμένη στη μεσάντρα, μας επιτρέπει να κατεβούμε 
σ' ένα κελάρι (12). Από μια ρωγμή στον τοίχο του 
κελαριού μπορούμε να δούμε το μεγάλο θόλο που 
προστατεύει την κρυψώνα (13).
Το σπίτι ανήκει εδώ και πολλές γενιές στην οικογένεια 
Βαταβάλη. Ο προπάππους του σημερινού ιδιοκτήτη 
ήταν ο Γιάννης Βαταβάλης ο οποίος απέκτησε πέντε 
γιους, εκ των οποίων οι τέσσερις έγιναν δάσκαλοι. 
Ένας απ’ αυτούς ο Νικόλαος, κληρονόμησε το σπίτι 
που παραχώρησε στον μοναδικό του γιο. τον Βασίλη. 
Εκείνος απέκτησε έξι γιους και πέντε κόρες. Δύο αγό
ρια μονάχα, ο Κώστας και ο Νικόλαος, δεν πέθαναν σε 
μικρή ηλικία' σ' εκείνους ανήκει το σπίτι. Από τα κορί- 
ισια. η Ευγενία παντρεύτηκε τον Ελευθέριο Δούκο. 
μια άλλη παντρεύτηκε στην Τασκένδη, όπου είχε εξο- 
□ ιστεί Δύο nXXrr Τη iqzq «-ihtA ™



Σήμερα το σπίτι κατοικείται το καλοκαίρι από την 
Ευγενία Δούκα, η οποία δεν απέκτησε παιδιά.
Το σπίτι ανακαινίστηκε πλήρως εσωτερικά με νέα 
παράθυρα, πόρτες και με τις σύγχρονες ευκολίες. 
Δυο τζάκια παρέμειναν στα δωμάτια (4) και (5). Ο 
οντάς (2) δεν υπάρχει πλέον. Οι μεσάντρες μεταξύ 
των δωματίων (3) και (5) χάθηκαν.



παλιά  σπίτι

I I I I—t— 

► ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗ

33. ΣΠΙΤΙ ΝΟΥΣΙΑΔΗ
Το σπίτι Νουσιάδη είναι ένα από τα πιο χαριτωμένα 
του Καπέσοβου. Αν και μικρών διαστάσεων, βρίσκου
με σ' αυτό όλα τα στοιχεία που δημιουργούν την ομορ
φιά των κατοικιών του Ζαγορίου.
Από μια μικρούτσικη αυλή με κληματαριά (βλ. έγχρ. 
φωτ. 9). μπαίνουμε σ' ένα ανοικτό χαγιάτι με δύο 
καμάρες που είναι ακόμα ορατές στην πρόσοψη. Ο 
στάβλος (2) έχει ανεξάρτητη είσοδο.
Η κρεβάτα (8). με καλές αναλογίες, δίνει πρόσβαση σ' 
ένα μικρό οντά (9) του οποίου οι μεσάντρες είναι 
ταμπλαδωτές και βαμμένες (βλ. έγχρ. φωτ. 10). Από 
πίσω, ένας διάδρομος μας οδηγεί σε μια πόρτα στενή 
και χαμηλή, πολύ στέρεα, που οδηγεί σ' ένα κηπάκο. 
Στο μαγειρείο (12) που φωτίζεται από ένα φεγγίτη βρί
σκουμε ένα φούρνο, την εστία, το ζυμωτήριο, ένα 
αμπάρι αλευριού και δύο ξύλινα μπαούλα, (βλ. έγχρ. 
φωτ. 11). Μια πόρτα μας οδηγεί σε μια μικρή υπαίθρια 
κουζίνα που χρησιμοποιούνταν το καλοκαίρι, με μια 
εστία και ένα νεροχύτη πέτρινο μέσα απ' τον οποίο το 
νερό χύνεται σε ένα αυλάκι.
Το 1959. το σπίτι κατοικείται από μια ηλικιωμένη, τη 
Μελπομένη Νουσιάδη. της οποίας ο σύζυγος. Ηλίας. 
έχει πεθάνει. Το σπίτι ανήκε άλλοτε στον πατέρα του 
Ηλία. τον Αθανάσιο, και στους απογόνους του. Τα παι
διά του Αθανασίου πέθαναν σε νεαρή ηλικία, εκτός

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ Κ ΡΕΒΑΤΑΣ

6. ε ξω τε ρ ικ ό  μ α γ ε ιρ ε ιό +  2.20

7. W.C. +  0.20
8. κρ εβ ά τα +  2.40

9. οντάς +  2.40
10. δ ω μάτιο +  2.40

11. δω μάτιο +  2.60

12. μ α γ ε ιρ ε ίο +  2.60

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

0. ε ξω τε ρ ικ ή  πόρτα
1. χ α γ ιά τ ι

2. σ τά β λος

3. υπ όγε ιο
4. κ ε λ ά ρ ι

5. υπ όγε ιο



αλιά σπίτια

ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

μιας κόρης που παντρεύτηκε στο Τσεπέλοβο. και του 
Ηλία που έμεινε στο σπίτι. Απέκτησε από την Μελπο
μένη τρεις κόρες που είναι παντρεμένες, η μία στο 
Μονοδένδρι, η άλλη στην Κρήτη, και η τρίτη, η Ευρυ
δίκη. στο Καπέσοβο (με τον Παύλο Ράπτη), καθώς και 
ένα αγόρι, τον Δημήτρη, ξυλουργό εγκατεστημένο στο 
Τσεπέλοβο. επειδή η γυναίκα του δεν είχε καλές σχέ
σεις με την πεθερά της.

Σήμερα, το σπίτι ανήκει σε μια κόρη του Δημήτρη. 
τη Σοφία, που το κατοικεί. Το σαλόνι δεν έχει πλέον 
μεσάντρες. Το μαγειρείο δεν άλλαξε και χρησιμο
ποιείται σαν αποθήκη.

Μ► ΣΚΑΛΙΣΤΟ  ΤΡΑΠΕΖΙ



34. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
To Σχολείο κατασκευάστηκε το 1861 με τα χρήματα 
του Ιδρύματος που δημιουργήθηκε από τους αδερ
φούς Πασχάλη «για Σχολείο απόρων και άριστων 
μαθητών από τα γύρω χωριό». Τρία από τα τέσσερα 
αδέρφια, ο Γιάννης, ο Γιώργος και ο Παύλος ήταν 
έμποροι στη Σμύρνη, στη Μόσχα και αλλού, ο τέταρ
τος, ο Κωνσταντίνος ήταν στρατηγός ρωσικού στρατού. 
Το Σχολείο είναι αξιόλογο εξ αιτίας της απλότητας του 
σχεδιασμού του και των καλών αναλογιών του. Μια 
πρόσφατη ανακαίνιση των παραθύρων του άνω ορό
φου του άλλαξε κάπως τη φυσιογνωμία.
Εκτός του κυρίως κτηρίου υπάρχουν μια στέρνα 
(δεξαμενή), κουζίνες, μια τραπεζαρία, αποθήκες και 
WC.

ΓΕ Ν ΙΚΗ  ΚΑΤΟΨΗ 
Α . ε ξω τε ρ ικ ή  πόρτα 
Β. σ χο λείο
C. δ εξα μ εν ή  (στέρνα)
D. κ ο υζ ίνα , τραπ εζαρ ία  
Ε. WC

► ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΘΕΑ



► ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΥ
0. πρόστεγο
1. χαγιάτι
2. γραφ είο
3. έω ς 6. τά ξε ις  
7. χωλ
β.έω ς 13. τά ξε ις

- 0.20 
0.00 μ ε  -  0.05 

0.00 
0.00 

+3.65 
+  3.65

Ετο Σχολείο διατηρούν ωραία παλιά βιβλία και κυρίως 
τη Χάρτα του Ρήγα που τυπώθηκε στη Βιέννη το 1797. 
και ένα αξιόλογο πορτραίτο του Ιωαννούτσου Καραμε- 
σίνη, πατέρα του Αλέξη Νούτσου. που πιθανώς να 
φιλοτεχνήθηκε στη Ρωσία (βλ. εγχρ. φωτ. 12). *

* Σήμερα, το Σχολείο δεν έχει πλέον μαθητές. Χρησι
μοποιείται ευκαιριακός σαν χώρος συγκεντρώσε
ων. συνεδρίων και εκθέσεων. Μπορεί κανείς να 
διαβάσει με ενδιαφέρον τη μελέτη που έγινε το 
1999 από τον Απόστολο Ντιναλέξη με θέμα τους 
αδερφούς Πασχάλη. το Ίδρυμά τους και το Σχολείο 
τους.118



► ΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΨΗ (1:100)

35. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου δεν βλέπει απευθείας 
στην πλατεία. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση δια
θέτει τη δική της αυλή που οδηγεί στο δρόμο πάνω 
από την πλατεία.
Μια ξυλόστεγη στοά περιβάλλει το κτίσμα στη δυτική 
και ανατολική πλευρά' από εκεί εισερχόμαστε στο 
εσωτερικό της. Η δυτική πόρτα οδηγεί στον νάρθηκα, 
που έμπαιναν άλλοτε οι γυναίκες, καθώς και στο 
γυναικωνίτη που βρίσκεται από πάνω.
Η εκκλησία, με τρία κλίτη. είναι τελείως καλυμμένη με 
τοιχογραφίες και έχει ένα πολύτιμο σκαλιστό εικονο
στάσι (βλ. έγχρ· φωτ. 13-14). Πάνω από τα στασίδια.
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μια σειρά από ολόσωμους αγίους κάνει το γύρο της 
εκκλησίας. Στο βορινό πλάγιο κλίτος, ο δωρητής της 
εκκλησίας, ο Αλέξιος Ιωαννούτσος. εμφανίζεται μετα
ξύ δύο αγίων. Μια σημείωση δίπλα του γραφεί:. 
«ΟΥΤΟΣ 0 ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΑΝΗΡ ΕΣΤΙ ΚΤΗΤΩΡ ΤΟΥ 
ΘΕΙΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΝΑΟΥ»
Μια ακόμη σειρά αγίων, σε μενταγιόν. βρίσκεται πάνω 
από την προαναφερθείσα σειρά ολόσωμων αγίων. Από 
πάνω και μέχρι το ταβάνι υπάρχουν τοιχογραφίες δια
φόρων κατηγοριών. 0 δυτικός τοίχος της εκκλησίας, 
πίσω από τον οποίο βρίσκονται ο νάρθηκας και ο 
γυναικωνίτης. είναι αφιερωμένος σε διάφορες σκηνές 
της ζωής της Παρθένου, εκ των οποίων η Κοίμηση 
αποτελεί το βασικό στοιχείο της σύνθεσης. 0 Ύμνος 
της Παρθένου, ο Ακάθιστος Ύμνος, εκτείνεται στην 
κατώτερη όψη των καμαρών προς το βάθος της 
εκκλησίας. Πιο κοντά στην αψίδα υπάρχουν σκηνές 
από την Παλαιό Διαθήκη. Υπάρχουν ακόμα στο δυτικό 
τοίχο, καθώς και στο νότιο πλάγιο κλίτος μερικές σκη
νές της ζωής του Αγίου Νικολάου.
Οι σκηνές από τη ζωή του Χριστού καλύπτουν το χώρο 
πάνω από τις καμάρες του βασικού κλιτούς και των 
πλάγιων κλιτών, όπου έχουν συγκεντρωθεί οι σκηνές 
του Πάθους. Βλέπουμε ακόμα στα πλάγια κλίτη παρα
βολές του Χριστού, εναλλασσόμενες με αναπαραστά
σεις των θαυμάτων και μαρτυρίων του.
Η αψίδα είναι αφιερωμένη στην Παρθένο, στη θεία 
Μετάληψη των Αποστόλων και στους Πατέρες της 
Εκκλησίας. Γύρω από την αψίδα, η Ανατολική πλευρά



είναι αφιερωμένη σε μερικές σκηνές της Παλαιός 
Διαθήκης, σε αναπαραστάσεις της Ανάστασης του 
Χριστού, της Πεντηκοστής και τεσσάρων από τις επα
νεμφανίσεις του. που συνεχίζονται και στα τόξα.
Μια επιγραφή που βρίσκεται πάνω από την πόρτα ανα
φέρει πως η εκκλησία κατασκευάστηκε από τον Αλέ
ξιο Ιωαννούτσο το 1793;
0 ΘΕΙΟΣ ΟΥΤΟΣ κ. ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ 
ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΚΑΠΕΣΟΒΟ ΚΕΙΜΕΝΟΣ 
ΑΝΩΚΟΔΟΜΗΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΓΗΣ κ. ΙΣΤΟΡΗΘΗ κ. 
ΓΕΓΟΝΕΝ ΩΣ ΩΡΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΟΥΣΙΑΙΣ ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝ ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΝΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ κ. ΠΡΟΕΣΤΩΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥΤΧΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ 
ΧΩΡΑΣ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ 
ΗΜΩΝ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ 
ΑΦΗΠ1793) ΚΑΙ ΜΗΝΑΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ. Η ΖΩΓΡΑΦΙΑ 
ΑΠΑΣΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΕΓΟΝΑΣΙΝ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ 
ΤΑΠΕΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΥΟΥ κ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΖΟΥ.

■  Σήμερα, οι τοιχογραφίες υπάρχουν ακόμα, αλλά 
χρειάζονται μια βασική συντήρηση σύντομα.
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► ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
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36. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου δεσπόζει πάνω 
από το χωριό, στην κορυφή του λόφου με το μικρό του 
κοιμητήριο. Είναι ορατός σ' όλες τις φωτογραφίες του 
Καπεσόβου. Κτίστηκε κατά το πρώτο ήμισυ του 18ου 
αι. Το εικονοστάσιο χρονολογείται από το 1730 (βλ. 
έγχρ. φωτ. 15). Μια μεγάλη επιγραφή μας πληροφορεί 
ότι οι τοιχογραφίες που καλύπτουν τις τέσσερις πλευ
ρές του ναού είναι έργο, το 1763, του αγιογράφου 
Αναστασίου, γεννημένου στο Καπέσοβο. και των δύο 
γιων του.
Μεγάλες ολόσωμες φιγούρες αγίων διατρέχουν περι
μετρικά το ναό. Από πάνω υπάρχουν αναπαραστάσεις 
της ζωής του Χριστού, ο Ακάθιστος Ύμνος και τα 
Εωθινά. Στο ιερό του ναού, βρίσκουμε την Παρθένο 
στο θρόνο της περιβαλλόμενη από Πατριάρχες και την 
Ανάληψή της. Κάτω και αριστερά αναφέρεται ο Προ
φήτης Ιωνάς τον οποίο ξέρασε το θαλάσσιο κήτος.
Μια άλλη επιγραφή αναφέρεται σε ανακαίνιση του 
σκελετού και της στέγης του ναού που έγινε το 1858. 
Βόρεια του Ναού της Παρθένου (Β). υπάρχει ένας 
δεύτερος ναός (C) κάτω από τον οποίο βρίσκεται το 
οστεοφυλάκιο, το οποίο προστέθηκε το 1833. Ένα 
περιστύλιο υποβασταζόμενο από κτιστές κολώνες 
δίνει πρόσβαση δυτικά, στους δύο ναούς.

Το πιστοποιητικό των τοιχογραφιών του βορινού 
και του ανατολικού τοίχου, έγινε το 1959 με την 
βοήθεια του Bertrand Bouvier. που με είχε συνα
ντήσει για μερικές μέρες στο χωριό. Όμοιο πιστο
ποιητικό έγινε το 2010 για το νότιο και το δυτικό 
τοίχο, χάρη στη βοήθεια του Απόστολου Ντιναλέξπ 
και μιας μελέτης του Δ. Κωνστάντιου.
Σήμερα κτίζονται δυτικά του ναού, προς το χωριό, 
πέτρινοι τοίχοι με δύο συμετρικές προσβάσεις και 
ένα μικρό οστεοφυλάκιο.
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σπίτια

► ΠΡΟΣΟΨΗ

37. ΣΠΙΤΙ ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ
■  Από το σπίτι αυτό, το πιο μεγάλο του χωριού, ερει

πωμένο το 1959. είχα σχεδιάσει μια σχετικός ακρι
βή αποτύπωση, αλλά χωρίς να συνοδεύεται από 
κείμενο. Την κύρια πρόσοψη που παρουσιάζεται 
εδώ την είχε σχεδιάσει μια γριά σε μια πλάκα (δες 
φωτογραφία).
Αυτή η αναπαράσταση, με τις τρεις καμάρες του 
ισογείου ανταποκρίνεται σε παλιές φωτογραφίες 
του Κώστα Μπαρτζώκα που δημοσιεύτηκαν το 1992 
από τον £. Βουλόδημο στη συλλογή του «Το χωριό 
μου το Καπέσοβο σε φωτογραφίες».
Τελευταία, οι πέτρες των ερειπίων χρησιμοποιήθη
καν για την κατασκευή δυο ταρατσών. Το κτήμα 
δόθηκε στην Κοινότητα.

► ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
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► ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1.250) ,··........
38. Το κο ινοτικό  γραφ είο  κα ι η στέρνα της εκκλησ ίας
39. Το «Χαΐρ»
40. Το καφ ενείο  του Κυριάδη 
45. Σπίτι Βάνα
53. Τοποθεσία του σπιτιού Νούτσου



38-40. ΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΔΙΠΛΑΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
Γιο την πλατεία -"μεσοχώρι" για όλους τους Καπεσο- 
βίτες - υπάρχει, στη μελέτη του 1959. μια αποτύπωση 
και φωτογραφίες, αλλά κανένα κείμενο.
Η στενότητά της ερμηνεύεται από το γεγονός ότι 
περιορίζονταν από δύο αρχοντικά του Καμινάρη (βλ. 
19) και του Αλέξη Νούτσου (βλ. 53). που καταστράφη
κε. Εν τούτοις εκεί γινόταν το πανηγύρι του χωριού 
κάτω από τον πλάτανο. Ελαφρώς πιο χαμηλά από την 
Εκκλησία του Αγίου Νικολάου (βλ. 35) το μεσοχώρι 
οδηγούσε:
> στο κοινοτικό γραφείο (38), παλιό σπίτι της Κυρά 

Χρυσής Πασχάλη
* στο σπίτι Νούτσου (53). σήμερα ερείπιο
> στο «Χαϊρ» (39). ωραίο κιόσκι, ανοικτό στη γωνιά, 

όπου τεμάχιζαν τα αρνιά την παραμονή του πανηγυρι
ού
> στο καφενείο του Κυριάδη (40)
> σε δύο στέρνες (η μια της εκκλησίας και η άλλη του 

σπιτιού Νούτσου)
» και στο σπίτι Βάνα (βλ. 45)

- Σήμερα, έχει γίνει διαπλάτυνση της πλατείας στα 
ερείπια του σπιτιού Νούτσου. Το καφενείο του 
Κυριάδη έκλεισε, (όπως το καφενείο. 41. του Ευρι
πίδη Βουλόδημου. στην είσοδο του χωριού). Το 
καινούριο καφενείο του χωριού έγινε στη θέση του 
«Χαϊριού». Η στέρνα της εκκλησίας έχει τροποποι
ηθεί επιδέξια από την οικογένεια Θ. Παπαγεωργί- 
ου. για να υποδέχεται τους τουρίστες και να τους 
πουλάει ντόπια προϊόντα. Η στέρνα του σπιτιού 
Νούτσου ανακαινίζεται από τονΣ. Τσούφη για άλλο 
καφενείο.

h Υ̂ΛΪΟ- U ΛI ΓΠΙΤΙ T7fWrtiLI — ΟΛΟ--»





3.5 άλλα παλιά σπίτια
Τα 13 αυτά παλιά σπίτια του 18ου αι. και των αρχών 
του 19ου αι. έχουν όλα τους μερικώς καταστραφεί και 
ευρέως επανακατασκευαστεί. Έχουν συχνά εν μέρει 
ερειπωθεί. Δύο μονάχα απ’ αυτά κατοικούνται όλο το 
χρόνο κι ένα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Τα 
περισσότερα χρησιμοποιούνται σαν αχυρώνες και 
στάβλοι. Επειδή στερούνται αρχιτεκτονικού ενδιαφέ
ροντος δεν σχεδιάστηκαν λεπτομερώς, αλλά απλώς 
καταγράφηκαν για να υπάρχει συνολική εικόνα.

42. ΠΑΛΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
Του 18ου αι (;). Μονόροφο. Το 1959, κατοικία του 
ιερέα. Εκκλησιαστική ιδιοκτησία.
■  Σήμερα είναι νοικιασμένο από την εκκλησία ως 

δευτερεύουσα κατοικία.

43. ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 
ΓΚΡΟΥΪΔΗ
Δύο παλιά σπίτια του 17ου αι. (:). Διώροφο με εσωτε
ρική αυλή. Τροποποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται 
σαν στάβλοι και αχυρώνες.
■  Σήμερα είναι ερειπωμένα.

44. ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΟΥ Δ. ΝΟΥΣΙΑΔΗ
Παλιό σπίτι (;) πολύ τροποποιημένο. Μονόροφο. Στά
βλος και αχυρώνας
■  Σήμερα ερειπωμένο.

45. ΣΠΙΤΙ ΒΑΝΑ
Σπίτι του 18ου αι. που θα πρέπει να είχε χρησιμοποι
ηθεί ως βοηθητικός χώρος του σπιτιού Νούτσου (53). 
Εν μέρει κατεστραμμένο και τροποποιημένο. Ισόγειο 
και υπόγειο με αυλή. Το 1959 ανήκει στον Αθανάσιο 
Τσουμάνη που το κατοικεί όλο το χρόνο με τη γυναίκα 
του και τον πεθερό του.
■  Σήμερα, το παλιό σπίτι είναι ερειπωμένο, αλλά ένα 

καινούριο σπίτι που κτίστηκε στο ίδιο κτήμα ανήκει 
στον Αντρέα Βάνα.

► ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΒΑΝΑ

► ΣΠΙΤΙ Β ΑΝ Α  ΑΠΟ Ν -Α
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► ΧΑΓΙΑΤΙ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΧΟΥΜΠΡΗ

► Ο.ΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΝΟΥΤΣΟΥ

46. ΠΑΛΙΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ
Θα πρέπει να χρονολογούνται από τον 18ο αι. Ισόγειο 
και υπόγειο. Χρησιμοποιούνται ως στάβλος και αχυ
ρώνας από τη Βικτωρία Γκρουΐδη στην οποία και ανή
κουν.

Σήμερα χρησιμοποιείται ως αποθήκη.

47. ΣΠΙΤΙ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ -  ΤΟΛΟΓΛΟΥ
Παλιό σπίτι, αλλά εξαιρετικά τροποποιημένο. Ισόγειο 
και υπόγειο, με αυλή. Ο Κωνσταντίνος Μπαρτζώκας. 
στον οποίο η σύζυγός το έδωσε ως προίκα, άρχισε 
εργασίες που δεν συνεχίστηκαν. Ακατοίκητο.

Σήμερα ενίοτε κατοικείται από την οικογένεια Από
στολου Ντιναλέξπ.

48. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΤΟΥ ΝΤΑΛΚΑΒΟΥΚΗ
Παλιός. Ισόγειος. Χρησιμοποιούμενος ως αχυρώνας. 

Ως σήμερα υπάρχει.

49. ΣΠΙΤΙ ΤΟΛΟΓΛΟΥ
Παλιό σπίτι αλλά εν μέρει έχει καταρρεύσει και εν 
μέρει έχει τροποποιηθεί και ξανάγινε εξ' αρχής. Με 
έναν όροφο επί του ισογείου με μικρό υπόγειο και 
αυλή. Ανήκει το 1959 στον Ναπολέοντα Τόλογλου. 
δάσκαλο, ο οποίος έρχεται για καλοκαιρινές διακοπές. 

Τα παιδιά του. Αντρέας και Οδυσσέας το κατοικούν 
σήμερα. Το έχουν διορθώσει και μεγαλώσει.

50. ΣΠΙΤΙ ΒΟΥΣΤΡΟΥ
Παλιό σπίτι, ιδιαιτέρως τροποποιημένο και κατά το 
ήμισυ ερειπωμένο. Ισόγειο και υπόγειο, με αυλή. Ανή
κει στην Ελένη Βούστρου και την Κλεοπάτρα Τσού- 
μπρη. οι οποίες το νοικιάζουν το 1959 στην οικογένεια 
Βλάχου ως αχυρώνα.
* Σήμερα κατεδαφισμένο.

51. ΠΑΛΙΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΦΙΛ. ΔΟΥΚΑ
Παλιό σπίτι, κατά το ήμισυ έχει καταρρεύσει. Ισόγειο 
και υπόγειο. Νοικιάζεται το 1959 ως στάβλος και αχυ
ρώνας.

Σήμερα κατεδαφισμένο.

52. ΣΠΙΤΙ ΤΣΟΥΜΠΡΗ
Παλιό σπίτι, αλλά σχεδόν τελείως ερειπωμένο. Υπάρ
χουν ακόμη το χαγιάτι και ένα δωμάτιο από επάνω. 
Διόροφο. χωρίς αυλή. Το 1959 κατοικείται απο τη 
Χαρίκλεια Τσούμηρη.
■  Ανακαινισμένο, το σπίτι διαιρέθηκε σε 3 μέρη τα 

οποία ανήκουν αντιστοίχως στις τρεις ανιψιές της 
Χαρίκλειας.

53. ΣΠΙΤΙ ΝΟΥΤΣΟΥ
Το σπίτι του Αλέξη Νούτσου (ή του Ιωαννούτσου 
Καραμεσίνη:), ένα από τα μεγαλύτερα του Ζαγοριού. 
κατασκευασμένο σε σχήμα Γ στις αρχές του 19ου αι. 
(ή πιο παλιά:). Κατέρρευσε σε ερείπια περί το 1930 η 
1940. Η στέρνα του διασώθηκε. Κάτω απο την πλατεία 
ένας ετοιμόρροπος τοίχος είναι ό.τι έμεινε από το 
σπίτι. Το οικόπεδο ανήκει το 1959 σε κάποιον Κυριά- 
δη.
■  Ένα μέρος του οικοπέδου χρησιμοποιήθηκε για τη 

διαηλάτυνση της πλατείας. Σήμερα, το υπόλοιπο 
ανήκει στο Στέφανο Τζούφη.

54. ΣΠΙΤΙ ΓΚΑΜΠΤΖΗ
Τελείως κατεδαφισμένο Το 1959, διέθετε μια αυλή.
■  Σήμερα, το οικόπεδο ανήκει στο Γιώργιο Δαλκα- 

βούκη.



► ΣΠΙΤΙ ΣΑΡΗΠΑΝΝΗ

3.6 πιο πρόσφατα σπίτια 
και μερικά ερείπια
Οι κατασκευές αυτές δεν αποτέλεσαν αντικείμενο λεπτομερούς περιγραφής, διότι οι μεν (55 με 
69) είναι σχετικά πρόσφατες και δεν παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, και οι άλλες (70 
με 74) είναι ερειπωμένες. Μονάχα πέντε από τα σπίτια αυτά κατοικούνται ακόμη. Άλλα είναι 
άδεια και άλλα χρησιμοποιούνται ως στάβλοι ή αχυρώνες.
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55. ΣΠΙΤΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΟΥΚΑ
Του 19ου αι. χωρίς ενδιαφέρον. Ενός ορόφου, επί του 
ισογείου, με αυλή. Άδειο.
*  Σήμερα ερειπωμένο.

56. ΣΠΙΤΙ ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΟΓΑ
Παλιό σπίτι που τροποποιήθηκε περί το 1840. και 
ξανάγινε το 1912. χωρίς ενδιαφέρον. Ισόγειο και υπό
γειο. Άδειο.
β Σήμερα ερειπωμένο.

57. ΣΠΙΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Κατασκευάστηκε τον 19ο αι. και τροποποιήθηκε το 
1953 με τις πέτρες των δυο πρωτόγονων σηιτιών (Χίη- 
σος (.-) και Βολορέμος) που βρίσκονταν ακριβώς πίσω. 
Ένας όροφος επί του ισογείου, με αυλή. Το 1959. ανή
κει στον Αλέξιο Βογά. αρτοποιό στην Αμφιλοχία. 
Άδειο.
β  Το σπίτι που ανήκει σήμερα σε έναν γιο του Αλέξι

ου. τροποποιήθηκε από την Βελισαρία Φίτσιου σ' 
έναν μικρό και χαριτωμένο ξενώνα διακοσμημένο 
μ ε ωραίες τοιχογραφίες που φτιάχτηκαν από τον 
μακαρίτη σύζυγό της.

58. ΣΠΙΤΙ ΓΡΑΒΑΝΗ
Παλαιό σπίτι, που ξανάγινε προς το 1930. τροποποιή
θηκε τελείως και διαιρέθηκε. Ισόγειο και υπόγειο με 
αυλή. Ανήκει το 1959 στην Ελένη Τσολάκη-Βογά που 
κατοικεί στα Γιάννενα. Άδειο.
*  Σήμερα, το τμήμα που ανήκει στις κόρες της Ελέ

νης ( Αθηνό και Βελισσαρία) ανακαινίστηκε. Το 
άλλο τμήμα ανήκει στους κληρονόμους του Κων
σταντίνου Κοντοδήμου.

59. ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΟΓΑ
19ος αι.; χωρίς ενδιαφέρον. Δύο αρθρωτά μέρη. Αυλή 
με αλώνι.
■ Σήμερα κατεστραμμένοι.

60. ΣΠΙΤΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΟΓΑ
Κατασκευάστηκε το 1866 και ανακατασκευάστηκε το 
1959. Με έναν όροφο επί του ισογείου και αυλή. Το 
1959. δες σπίτι 29. κατοικείται όλο το χρόνο..
- Σήμερα ανήκει στη Βιργινία Χριστοδούλου π οποία 

ενίοτε έρχεται το καλοκαίρι.

61. ΣΠΙΤΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΟΥΚΑ
Κατασκευάστηκε περί το 1880. ξανάγινε το 1930, 
χωρίς αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Με έναν όροφο επί 
του ισογείου, με αυλή. Το 1959. κατοικείται όλο το 
χρόνο από την Πηνελόπη Δούκα, τη χήρα του Αναστα
σίου.
■ Σήμερα, καλοδιατηρημένο, ανήκει στα εγγόνια της 

Πηνελόπης. Η  Γζωργία Δούκα έρχεται το καλοκαί

ρι-
62. ΣΠΙΤΙ ΡΑΜΠΟΥΛΗ
Κατασκευάστηκε περί το 1880. κατα το ήμισυ κατε
στραμμένο. Με έναν όροφο επί του ισογείου και αυλή. 
Το 1959 ο στάβλος και ο αχυρώνας ανήκουν στον 
Κώστα Ζαμπαλά.
■ Καταστράφηκε από πυρκαγιά.

63. ΣΠΙΤΙ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ
Κατασκευάστηκε περί το 1910. πιθανώς στο σημείο 
ενός σπιτιού του 1790. Χωρίς αρχιτεκτονικό ενδιαφέ
ρον. Με έναν όροφο επί του ισογείου με αυλή. Το 1959 
κατοικείται όλο το χρόνο από τα δύο αδέρφια Δημο
σθένη και Τιμολέοντα Σαρρηγιάννη και τις οικογένει- 
ές τους.
■ Σήμερα, οι κληρονόμοι του Δημοσθένη κατοικούν 

στο νότιο τμήμα. Οι κληρονόμοι του Τιμολέοντα στο 
βορινό τμήμα το οποίο έχουν επεκτείνει και έχουν 
διευθετήσει με μεγάλες πεζούλες τον έξω χώρο.

64. ΣΠΙΤΙ Κ0ΝΤ0ΔΗΜ0Υ
Κατασκευάστηκε περί το 1920 στο σημείο ενός πιο 
παλιού σπιτιού του οποίου είχε διατηρηθεί ένα δωμά
τιο. Χωρίς αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Με έναν όροφο
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επί του ισογείου και αυλή. Το 1959, κατοικείται όλο το 
χρόνο.

Σήμερα κατοικείται μόνον κατά τη διάρκεια των 
διακοπών.

65. ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΥΚΑ
Κατασκευάστηκε τελευταία στο σημείο ενός παλιού 
σπιτιού. Μεγάλο ορθογώνιο σπίτι χωρίς παραδοσιακό 
ενδιαφέρον. Ισόγειο και υπόγειο απάνω σε ενα ψηλό 
τοίχο προς την κοιλάδα. Νοικιάζεται το 1959 στην 
Όλγα Τσούμπρη που δεν κατοικεί όλο το χρόνο.
*  Σήμερα κατοικείται μόνο το καλοκαίρι.

66. ΣΠΙΤΙ ΖΑΜΠΑΛΑ
Κατασκευάστηκε το 1945. στο σημείο ενός πιο παλιού 
σπιτιού. Χωρίς ενδιαφέρον. Με έναν όροφο επί του 
ισογείου με αυλή. Το 1959, κατοικείται όλο το χρόνο 
(βλ. σπίτι 9).
-  Το σπίτι κατοικείται ακόμη σήμερα.

67. ΣΠΙΤΙ ΠΕΛΕΛΗ
Κατασκευάστηκε το 1913. Χωρίς ενδιαφέρον. Με έναν 
όροφο επί του ισογείου με αυλή. Ενοικιάζεται το 1959 
από την οικογένεια Τόλογλου. η οποία το χρησιμοποι
εί ως αχυρώνα.

Σήμερα είναι ισοπεδωμένο.

68. ΣΤΑΒΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗ
Καινούριος, για τις γίδες.

Σήμερα ισοπεδωμένος.

69. ΣΤΑΒΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΡΑΠΤΗ
Κατασκευασμένος περί το 1900 στο σημείο ενός παλι
ού σπιτιού που ερειπώθηκε. Χωρίς αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον. Με έναν όροφο επί του ισογείου, με 
αυλή. Το 1959. στάβλος και αχυρώνας.
■ Σήμερα, ερειπωμένο, αγοράστηκε από τον Πλάτω

να Ράπτη.

> ΣΠΙΤΙ Σ Α Ρ Η Γ ΙΑ Ν Ν Η , Π Α Λ ΙΑ  Α Ν Α ΓΛ Υ Φ Η  Π Λ Α Κ Α
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70. ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΡΕΤΗΣ

71. ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ ΦΑΝΙΝΑΣ

72. ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΓΥΦΤΟΚΑΛΥΒΑΣ
Ήταν η κατοικία μιας οικογένειας Τσιγγάνων που 
έκανε γανώματα και χαλκουργικές εργασίες. Δεν τους 
επιτρέπονταν να εγκατασταθούν στο χωριό, παρά 
μόνον εκτός χωριού.

73. ΕΡΕΙΠΙΑ ΑΧΥΡΩΝΩΝ
Κατασκευάστηκαν αρχικά μεταξύ των αλωνιών και 
του χωριού. Εγκαταλείφθηκαν αφότου τα πιο κοντινά 
κτήρια του χωριού βρέθηκαν για την αποθήκευση του 
σανού.

74. ΠΗΓΗ (ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΑ)

► ΠΗΓΗ (ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΑ)



3.7 αρχιτεκτονική στα βαλκάνια και την ανατολή

Η αρχιτεκτονική εξέλιξη του Καπεσόβου εντυπωσιά
ζει με τη συνέχεια της και την ομοιογένειά της. Δεν θα 
έπρεπε να συμπεράνουμε ότι αυτή η αρχιτεκτονική 
είναι ένα τοπικό γεγονός. Ανάλογες οικίες ανευρίσκο
νται σ' όλα τα Ζαγοροχώρια βεβαίως, σ’ όλη την Ήπει
ρο, στη Μακεδονία και στη Θράκη, στην Πελοπόννησο 
και ακόμη σε μερικά νησιά (Άνδρος. Σάμος).

Την ίδια αρχιτεκτονική συναντούμε στα Βαλκάνια. 
Έτσι, η Βουλγαρία μας παρέχει ίδιους σχεδιασμούς 
και μια παρόμοια εξέλιξη κάτω από ανάλογες πολιτι
κές συνθήκες, παρά τη διαφορά στα υλικά, και την 
παρουσία μπαρόκ χαρακτηριστικών.

Ομοίως και στην Τουρκία, στην Προύσσα, στην Τρα- 
πεζούντα. στην Κωνσταντινούπολη, ο ίδιος τύπος σπι- 
τιών είναι συχνός. Αντιθέτως. οι άλλες περιοχές της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εκείνες που είχαν γνωρί
σει τους παλιούς ισλαμικούς πολιτισμούς, παρέμεναν 
ξένες ως προς την αρχιτεκτονική αυτή: έτσι, η Περσία, 
όπου η κατοικία, από το πρωτόγονο αγρόσπιτο μέχρι το 
πιο πλούσιο ανάκτορο, διατάσσει τα δωμάτια της γύρω 
από την αυλή.

Αυτή η ενότητα της οικιακής αρχιτεκτονικής των 
Βαλκανίων και της Ανατολίας οφείλεται προφανώς 
στην ενότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Χάρη σ' 
αυτή, αυτές οι τεράστιες περιοχές γνώρισαν τρεις αιώ
νες εδαφικής ενότητας και ασφάλειας. Κατά τη διάρ
κεια τριών αιώνων οι έμποροι και οι βιοτέχνες περ
νούσαν από τη μια περιοχή στην άλλη ασταμάτητα, 
μεταφέροντας από το ένα σημείο στο άλλο την εμπει
ρία τους και τις γνώσεις τους.

Ποια είναι επομένως η καταγωγή της αρχιτεκτονικής

αυτής: Η εξέταση των σπιτιών. αλλά και η ιστορία από 
μόνη της. δείχνουν ότι δεν πρόκειται εδώ για μια μου
σουλμανική αρχιτεκτονική.

Το έχουμε ήδη δει, οι Οθωμανοί δεν είχαν επαφές με 
τον ισλαμικό πολιτισμό παρά μόνον μέσω της Αυτο
κρατορίας των Σελτζούκων του Roum και την Αυτο
κρατορία των Αββασιδών. Στον 14ο αι.. οι Οθωμανοί 
καταλαμβάνουν τα ερείπια της Σελτζούκικης Αυτο
κρατορίας του Roum. Από το 1324. είναι κύριοι της 
Προύσσας. Εισβάλλουν σε μια εξισλαμισμένη χώρα με 
την επιρροή των Αββασιδών. και τα τζαμιά που εκεί 
κατασκευάζουν έχουν τις ρίζες στη βυζαντινή παρά
δοση.

Ο Μουράτ (1359-1379) προσκαλεί πράγματι καλλιτέ
χνες και τεχνίτες χριστιανούς για να κατασκευάσει τα 
κτίρια της Προύσας. Ο Τούρκος ιστορικός Kiatib 
Tehebeli μας πληροφορεί ότι το τζαμί που κατασκεύα
σε, το πιο ωραίο της πόλης, ήταν το έργο ενός βυζαντι
νού αρχιτέκτονα. Το κεντρικό μέρος αυτού του τζαμι
ού είναι ένας μεγάλος τρούλος με παντατίφ.

Οι αρχιτέκτονες οι οποίοι, στο δεύτερο μισό του 15ου 
αι. αναγείρουν τα τζαμιά της Κωνσταντινούπολης επα
ναλαμβάνουν τον τύπο της Προύσας και το μεγάλο 
κρεμαστό θόλο. Το τζαμί του σουλτάνου Βαγιαζίτ 
(1501-1557) και κατόπιν το τζαμί του Souleymane 
(1550-1557) μιμούνται την ισορροπία της Αγίας 
Σοφίας: ο μεγάλος κεντρικός τρούλος συνοδευόμενος 
από δύο ημι-τρούλους του αυτού φάρδους. Οι μετα
τροπές που οι Μουσουλμάνοι επέφεραν στο βυζαντινό 
τύπο έχουν κυρίως σκοπό να πλατύνουν τον χώρο, για 
να εξυπηρετείται η ομαδική προσευχή (βλ. οκτώ αιώ

νες ενωρίτερα την πλευρική διεύρυνση της χριστιανι
κής βασιλικής).

Ασφαλώς τα πάντα δεν είναι βυζαντινά στην οθωμα
νική αρχιτεκτονική: οι Οθωμανοί ταυτόχρονα προσκα- 
λούν αβασίδες τεχνίτες οι οποίοι φέρνουν στην Κων
σταντινούπολη κτίρια καθαρά ισλαμικής παράδοσης: 
το Cinili Kosk (1472) για παράδειγμα, και ακόμη στα 
έργα βυζαντινής παράδοσης, οι μιναρέδες. η χρήση 
των σπαστών τόξων, των πρισματικών σταλακτιτών. 
επικαλύψεις από πλακίδια αντιπροσωπεύουν προσθή
κες της ισλαμικής αρχιτεκτονικής.

Έτσι, τη στιγμή της πραγματοποίησης στη νέα πρω
τεύουσα τους, ή στις κατακτημένες περιοχές στον 
ισλαμισμό εδώ και αιώνες, για τα προγράμματα τα πιο 
αντιπροσωπευτικά του πολιτισμού τους, οι Οθωμανοί 
στηρίχτηκαν συχνά στις παραδόσεις και στους βυζα
ντινούς τεχνίτες.

Δέχτηκαν αρκετά για τον σχεδόν αποκλειστικό ρόλο 
της βυζαντινής παράδοσης στην οικιακή αρχιτεκτονι
κή των βαλκανικών χώρων: οφείλουμε να θεωρήσου
με αυτή την αρχιτεκτονική ως πρωτογενή αρχιτεκτονι
κή βυζαντινής παράδοσης π οποία εξαπλώθηκε εξαι- 
τίας της οθωμανικής κυριαρχίας.

Οι Έλληνες, το έχουμε δει. συχνά ήταν κύριοι ως 
προς το αυτοδιοίκητο στα χωριά τους και στις κωμο- 
πόλεις τους. Τα διοικητικά τους προνόμια τους οδήγη
σαν στη διοίκηση των Βαλκανίων υπό την ανοχή των 
Τούρκων. Οι Ελληνες αυτοί, ως επί το ηλείστον οι 
Φαναριώτες της Κωνσταντινούπολης, ήταν πολύ προο
δεμένοι στο Πατριαρχείο (το οποίο και σχεδόν διοι
κούσαν). Μεταξύ αυτών επιλέχτηκαν. τον 16ο αι.. οι



Επίσκοποι της Βαλκανικής Χερσονήσου. Από τον 17ο 
αι., οι Ελληνες συμμάχησαν με πολλές ρουμανικές 
οικογένειες. Τον 18ο αι., οι πρίγκιπες της Μολδαβίας 
και της Βλαχίας σταθερά ορίστηκαν μεταξύ των Ελλή
νων του Φαναριού.

Μερικά από τα σπίτια, που κατασκευάστηκαν στο 
Φανάρι τον 17ο αι. και 18ο αι. αποτυπώθηκαν και είναι 
για εμάς ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος. Η δομή τους, οι 
προσόψεις τους δεν απομακρύνονται πολύ από τα 
βυζαντινά ανάκτορα. Η μεγάλη αίθουσα του τελευταί
ου ορόφου γενικώς καλύπτεται από θόλο με παντατίφ 
που του εξασφαλίζει το μεγάλο μέγεθος. Αντιθέτως, 
όλη η εσωτερική διαρρύθμιση, ο σχεδιασμός των 
κολωνίσκων, των τόξων, των σταλακτιτών, των επικα
λύψεων. των μωσαϊκών με κεραμικά είναι μουσουλ
μανικής προέλευσης. Σε μερικά σπίτια του Φαναριού 
συναντάμε γυψομάρμαρα και ζωγραφιές που έγιναν 
τον 19ο αι. από Γερμανούς και Αυστριακούς τεχνίτες.

Ο Πουκεβίλ μας πληροφορεί ότι «τα επαγγέλματα, οι 
εργασίες είναι, στην Κωνσταντινούπολη, αποκλειστι
κότητα μερικών κρατών της Αυτοκρατορίας, που δημι
ουργούν συντεχνίες συχνά πλούσιες και σημαντικές» 
(Voyage en Moree et a Constantinople, en Albanie. 
Paris 1805. t. II. p. 129). Έτσι οι τζαμάδες και οι 
«ζωγράφοι της κακιάς ώρας» είναι Τούρκοι, οι μαρα
γκοί και οι μαρμαράδες είναι Τούρκοι ή Αρμένιοι, οι 
αρχιτέκτονες είναι Αρμένιοι ή Έλληνες. Και διευκρινί
ζει ότι «είναι Αρμένιοι εκείνοι που έκτισαν τα αυτο- 
κρατορικά τζαμιά της Κωνσταντινούπολης».

Δίπλα από αυτές τις συντεχνίες της μητροπόλεως 
υπάρχουν κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία

επαρχιακοί σημαντικοί οργανισμοί. Η Α. Χατζημιχάλη 
περιέγραψε αυτές τις συντεχνίες (ισνάφια) της Ηπεί
ρου και της Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, των 
περιοχών της Κόνιτσας, του Μετσόβου, των Τζουμέρ
κων: όλα τα χωριά που ήταν γνωστά με την επωνυμία 
τα Μαστοροχώρια.

«Καθένα απ' αυτά είχε εξειδίκευση στις τέχνες της 
οικοδομής. Από μερικά χωριά έρχονταν χτίστες, σοβα
τζήδες, μαρμαράδες- από άλλα, έρχονταν μαραγκοί και 
σκαλιστάδες ξύλου- από άλλα τέλος οι μπογιατζήδες. 
Όλοι οι εργάτες ονομάζονταν γενικώς χτίστες, όποια κι 
αν ήταν η ειδικότητά τους. Οι πρωτομάστορες, καθένας 
επικεφαλής μιας κομπανίας, σχημάτιζαν σε αστικά 
κέντρα σημαντικές συντεχνίες (ισνάφια). Στα Γιάννενα η 
συντεχνία των Κτιστών αριθμούσε περίπου 450 μέλη 
διαφόρων ειδικοτήτων των τεχνών της οικοδομής.

Κάθε πρωτομάστορας είχε την ομάδα του που περιε- 
λόμβονε συνήθως δέκα με είκοσι άτομα. Οι ομάδες 
όμως που αναλάμβαναν μεγάλες κατασκευές είχαν 
μέχρι και 100 εργάτες: χτίστες, μαρμαράδες, σοβατζή
δες. μπογιατζήδες, ξυλουργούς, μαραγκούς, ξυλο- 
γλύτπες. μπογιατζήδες. Εν τούτοις. ήταν σπάνιο οι 
ξυλογλύπτες και οι ζωγράφοι να συμφωνήσουν να 
ανήκουν σε κομπανία κτιστών. Γενικώς, εργάζονταν 
χωριστά. Συχνότατα, δέχονταν απευθείας από τον 
πρωτομάστορα την ευθύνη της διακόσμησης της οικο
δομής (ξυλόγλυπτες κατασκευές και ζωγραφιές) όταν 
οι κτιστάδες και οι επικαλυητές είχαν ολοκληρώσει 
την εργασία τους.

Οι κομπανίες των κτιστών, με τον πρωτομάστορά 
τους επικεφαλής έφευγαν από το χωριό τους προς τα

μέσα Φεβρουάριου προς τους τόπους, όπου είχαν βρει 
εργασία. Η αναχώρησή τους έδινε την ευκαιρία για 
γιορτές, όπως εξάλλου και με την επιστροφή τους, τον 
Δεκέμβριο, το αργότερο προς το Χριστούγεννα.

Από τη Μακεδονία και από την Ήπειρο, οι κομπανίες 
πήγαιναν κατ’ αυτόν τον τρόπο σ' όλη τη Βαλκανική 
Χερσόνησο, μέχρι το Βουκουρέστι και την Κωνσταντι
νούπολη και μάλιστα στη Μικρά Ασία.

Σ' όλες αυτές τις περιοχές βρίσκουμε κατασκευές 
που είναι το έργο τους.· κομψό γεφύρια με τολμηρές 
καμάρες, ξακουστές εκκλησίες, μοναστήρια, μεγάλα 
χάνια, αστικά σπίτια, δημόσια κτίρια, σεράια. τζαμιά, 
μιναρέδες. καμπαναριά, κ.λ.π.

0 πρωτομάστορας είχε την ευθύνη να βρίσκει την 
εργασία και να υπογράφει συμβόλαιο με εκείνους που 
είχαν την ευθύνη της κατασκευής. Ύστερα οι συνερ
γάτες εγκαθιστούσαν το εργοτάξιό τους, όπου μιλού
σαν μεταξύ τους μια γλώσσα συνθηματική για να μην 
αντιλαμβάνονται οι άλλοι την μέθοδο των εργασιών 
τους, τα επαγγελματικά μυστικά τους». (Hadzimihali. 
La maison grecque. dans L'Hellenisme contempo- 
rain. Athenes. 1949.2e serie. 3e annee. fasc. No 3. pp. 
250-251}.

Οι Έλληνες δεν ήταν οι μόνοι κατασκευαστές της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Φαίνεται ότι οι Αρμένιοι 
είναι εκείνοι που διακοσμούσαν τις τοιχογραφίες των 
βαλκανικών σπιτιών από το δεύτερο μισό του 17ου αι.

«Αυτά τα κτίρια, χτισμένα όπως όλα τα τουρκικά 
οικοδομήματα, έχουν ωστόσο το εξής χαρακτηριστικό, 
ότι βλέπουμε τοιχογραφίες που έγιναν από Αρμένιους 
οι οποίοι αναπαρέστησαν διάφορα θέματα τόσο τέρα-



τώδη όσο και το γούστο των πριγκίπων που τα θαύμα
ζαν. Έτσι, στο αέτωμα της εισόδου του σαραγιού του 
Μουχτάρ. ο πασάς αυτός είναι ζωγραφισμένος περι
τριγυρισμένος από τους σωματοφύλακες του. και 
παρευρίσκονταν στα βασανιστήρια ενός ανδρός που 
τον έδεναν στην αγχόνη. Επαινούν αυτό το έργο, το 
οποίο οι γνώστες της χώρας θέτουν ωστόσο κάτω από 
ένα τοπίο στο οποίο ο πρίγκιπας αυτός αναπαρίσταται 
καθισμένος, ανάμεσα σ' ένα κοπάδι αλόγων, βοδιών. 
μουλαριών και γαϊδουριών. Θα μπορούσαμε να πιστέ
ψουμε ότι υπαινίσσονται για το σύνηθες περιβάλλον 
της μεγαλειότητάς του.

«Στον Βελή Πασά, οι ζωγραφιές αναπαριστούν στρα
τόπεδα. σωρούς κεφαλών, πολιορκίες στις οποίες οι 
βόμβες είναι πιο μεγάλες από τα σπίτια: και στο ταβά
νι του σαλονιού ανάπαυσης, έναν ουρανό στον οποίο 
βλέπουμε ταυτόχρονα τον ήλιο και το φεγγάρι, τα 
άστρα, έναν κομήτη με την πύρινη ουρά του και την 
αστραπή να σκίζει τον ουρανό. Τα διαμερίσματα του 
γερο-Αλή. πιο φροντισμένα, προσφέρουν αραβουργή
ματα καλής αισθητικής, αλλά το σύνολο των έργων 
αυτών, όπως τα μέγαρα από ξύλο και λάσπη των οποί
ων αποτελούν μέρος, δεν αξίζουν καθόλου της προσο
χής του ταξιδευτή ούτε της τιμής μιας περιγραφής»... 
(Pouqueville. Voyage de la Grfcce, Paris 1826. tome 1, 
p. 151-152).

Επιπλέον καλούσαν ξένους τεχνίτες στην Αυτοκρα
τορία. Έτσι, ο Αλή Πασάς έφερε στα Γιάννενα έναν 
αυστριακό αρχιτέκτονα.

«0 γιος του Σταύρου, κοτζάμπαση των Ελλήνων της 
πόλης των Ιωαννιτών. ήταν εμπορικός αντιπρόσωπος

του Αλή-Πασά. στη Βιέννη της Αυστρίας. Προσέλαβε 
έναν αρχιτέκτονα με το όνομα Μ. Freywald. άνθρωπο 
πολύ καλλιεργημένο στη χώρα του. πενήντα περίπου 
ετών, οικογενειάρχη και υπάλληλο της Κυβέρνησής 
του με την ιδιότητα του αρχιτέκτονα της Μοραβίας: 
υπέγραψαν μια συμφωνία πολύ ελκυστική για τον κ. 
Μ. Freywald, με την οποία του υπόσχονταν, εν ονόμα- 
τι του βεζύρη. με την εγγύηση του Σταύρου, μισθό 
1.200 τούρκικα πιάστρα (900 φράγκα) μηνιαίως. κατοι
κία και τρόφιμα για οκτώ άτομα, στα Γιάννενα, τα 
έξοδα ταξιδιού του καλυπτόμενα από τον πασά, από 
200 πιάστρα μηνιαίως. και ένα στοκαδόρο τον οποίο 
έπαιρνε μαζί του. με 200 ηιόστρες επίσης μηνιαίως. 
και την επιστροφή του στη Γερμανία με δαπάνες του 
Βεζίρη. 0 Μ. Freywald. από την πλευρά του. ήταν υπο
χρεωμένος να διευθύνει για τον Αλή-Πασά όλες τις 
δημόσιες κατασκευές που προορίζονταν στη συμφω
νία. και απέκλειε κάθε στρατιωτική κατασκευή, με τη
σύμφωνη γνώμη ότι δεν ήταν ειδικότητά του. (............)

«Είπα πιο πάνω ότι ο Μ. Freywald είχε φέρει μαζί 
του έναν στοκαδόρο. Ο Αλή-Πασάς έκανε μαζί του μια 
συμφωνία οικονομική για την κατασκευή μιας μεγά
λης αίθουσας επενδεδυμένης με στόκο, διακοσμημέ
νης με κολώνες, με κόγχες στους τοίχους και ανάγλυ
φα λουλούδια κ.λ.π. Έπρεπε να τον πληρώσει δώδεκα 
χιλιάδες πιάστρα για την εργασία αυτή και το μισό του 
ποσού αυτού έπρεπε να δοθεί στον Μ. Freywald. Ο 
Αλή-Πασάς πρότεινε στον στοκαδόρο να εκπαιδεύσει 
μαθητές επιλεγμένους μεταξύ νεαρών Ελλήνων που 
ήταν απαλλαγμένοι Γανυμήδες. Όμως ο άλλος απαίτη
σε χίλια πιάστρα για καθένα μαθητή που θα εκπαίδευε.

κάτι που ανάγκασε τον βεζίρη να αλλάξει το σχέδιό 
του. Όμως τι έκαναν για να έχουν αυτό που επιθυμού
σαν χωρίς αποζημίωση: Έκαναν τρύπες στο ταβάνι του 
δωματίου όπου ο στοκαδόρος εργάζονταν, κάτι που 
ήταν πολύ εύκολο, αν λάβουμε υπ' όψιν ότι στην 
Τουρκία τα ταβάνια ήταν πάντοτε ξύλινα, χωρισμένα 
σε κομμάτια, βαμμένα και βερνικωμένα. Οι απαλλαγ
μένοι Γανυμήδες που προορίζονταν να δουλεύουν το 
στόκο, κρύφτηκαν -ήταν δέκα τέσσερις- στο δωμάτιο 
που βρίσκονταν πάνω από εκείνο που δούλευε ο γερ- 
μανός και από εκεί ξαπλωμένοι μπρούμυτα παρατη
ρούσαν προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια. Το βράδυ, 
όταν εκείνος άφηνε το εργαστήριό του. φρόντιζε να 
παίρνει μαζί του το κλειδί, αλλά με ένα αντικλείδι οι 
παρατηρητές έμπαιναν μέσα για να παρατηρήσουν από 
κοντά τα χρώματα που πρόσθετε στο στόκο του και τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούσε. Τέλος, όταν τέλειωσε 
μια κόγχη περιστοιχιζόμενη από 4 κολώνες. που συνο
δεύονταν από στολίδια, του δήλωσαν ότι είχαν στα 
Γιάννενα εξίσου καλούς εργάτες με εκείνον. (Ibrahim- 
Manzour-Effendi. Memoires sur la Grece et lAlbanie. 
Paris. 1Θ27. pp. 316-317 et 322-333).

Τέτοιες δυτικές επιρροές εισχώρησαν φυσικά 
περισσότερες στο Βόρειο Τμήμα της βαλκανικής χερ
σονήσου. στη Σερβία και τη Βουλγαρία απ' ότι στην 
Ελλάδα· συναντήθηκαν όμως στα χωριά της Ηπείρου 
και της Μακεδονίας των οποίων οι κάτοικοι είχαν συμ- 
βάλει τόσο πολύ στην ανάπτυξη της οικιακής αρχιτε
κτονικής των Βαλκανίων.
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2. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1=100)
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► ΤΑ Μ ΙΚ ΡΑ  ΠΑΡΑΘΥΡΑ
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άλλα γειτονικά χωριά

164



► Η ΣΑΛΑ
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2. ΣΠΙΤΙ ΚΩΣΤΑΚΗ
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► ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ (1:100)
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άλλα γειτονικά χωριά

► ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ (1:100)

3. ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΩΤΟΓΟΝΟ ΣΠΙΤΙ. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΤΟ 1959
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άλλα γειτονικά χωριά

► ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ

► ΑΝΩ ΕΠΙΠΕΔΟ
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► ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΨΗΣ (1:10)
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6. ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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► ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ. ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ
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4.7 Ικαμνέλι
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/Μ ► ΚΤΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 1854. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΤΟ 1854 ► ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ
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3. ΕΚΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ βλ. εγχΡ. φωτο 3ο
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4.8 Τσεπέλοβο
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4  ΣΠΙΤΙ ΚΟΥΜΠΗ .
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7. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΓΚΟΒΟΥ

βλ. έγχρ. φωτο 31
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1. ΠΛΑΤΕΙΑ (1-.250)



► ΣΠΙΤΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

h.
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. ΣΠΙΤΙ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ► ΚΡΕΒΑΤΑ
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4  ΣΠΙΤΙ ΚΟΥΜΠΗ
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ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΓΚΟΒΟΥ βλ. έγχρ. φωτο 32
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φωτ. 6 ...  . σελ. 103
φωτ. 7 σελ. 105 *Α
φωτ. 8 .......σελ. 105
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. 7  ► Καπέσοβο. σπίτι Μπαοτίώκα. τοιχονοαωίεο του οντά ω ω τ .  8  ► Καπέσοβο. σπίτι Μ παοτίώκα. β ιβλιοθήκη του οντά



φωτ. 1 Ο ► Καπέσοβο. σπίτι Not 
► φωΐ. 11 μεσάντρες του χεψωνι
Καπέσοβο. 
σπίτι Νουσιάδη, 
μαγειρειό
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► φωτ. 22
Μονοδένδρι.
πλατεία

φωτ. 23 ► Μονοδένδρι. Άγιος Μηνάς, εσωτερική όψη

► φωτ. 24
Μονοδένδρι.
Άγιος Μηνάς, 
εξωτερικές τοιχογραφίες



25 ► Μονοδένδρι. Αγία Παρασκευή, τοιχογραφίες










