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 Σήµερα το Ζαγόρι (ή Ζαγόρια) περιλαµβάνει πολλά χωριά 
σκορπισµένα στις τρεις περιοχές του, ανατολικό, κεντρικό και δυτικό 
Ζαγόρι. Το οικιστικό δίκτυο του Ζαγορίου που διατηρείται ως σήµερα 
απέκτησε την οριστική του µορφή στα µέσα του 18ου αιώνα, 
περιλαµβάνοντας 46 χωριά που αποτελούσαν τη Ζαγορίσια 
οµοσπονδία,1 ύστερα από πολλές µεταβολές που επήλθαν κατά τους 
τρεις αιώνες της τουρκοκρατίας που προηγήθηκαν, οπότε πολλά χωριά 
ερηµώθηκαν και άλλα, νέα, δηµιουργήθηκαν. 

 Όπως είναι γνωστό, τα Ζαγοροχώρια άκµασαν στην εποχή της 
τουρκοκρατίας, υπήρξαν όµως από την βυζαντινή περίοδο, οπότε και 
συναντώνται στις πηγές µε δύο ονόµατα µαζί, Ζαγόρι και Πάπιγκο, 
πράγµα που δείχνει ότι στο µεσαίωνα το τελευταίο δεν υπάγονταν στο 
Ζαγόρι.2 Φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε τουλάχιστο ως 

                                                             
1 Λαµπρίδης Ι., Ζαγοριακά, εν Αθήναις, 1870, σ. 2 κ.ε. Αναφέρει ότι ως την τουρκοκρατία τα 
2 Πρβλ. Παπαγεωργίου Γ., Οικονοµικοί ό.π., σ. 12. Ο Λαµπρίδης Ι., Ζαγοριακά, ό.π., σ. 2, 
πιστεύει ότι το Ζαγόρι κάλυπτε τότε µόνο το κεντρικό µέρος (µνηµονεύει τα χωριά 
Μαυράγγελον, Μεγάλη Τσέρνιτσα, Ζλάροβο, Βισοικόν, Μικράν Τσονδήλαν, Μπάγια, 
Μανασή, Βέϊτσαν (Βίτσα), Τσερβάριον, Κουκούλιον, Φραγκάδες, Βάρβεση, Σωποτσέλι και 
Βουρλάδες «και άλλα τινα µικρότερα ίσως... ως την Μικράν Τσέρνισαν, Δοβράν, 
οχυρωθείσαν µετά της Αρτσίστης και Σουδενών...» 
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τον 16ο αιώνα, αφού οι ναχιγιέδες Ζαγορίου και Παπίγκου 
µνηµονεύονται ξεχωριστά.3 

 Για πρώτη φορά το Ζαγόρι µνηµονεύεται στο χρυσόβουλλο του 
Βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β΄ υπέρ της Εκκλησίας της 
µητρόπολης Ιωαννίνων, του έτους 1321, ύστερα από την παράδοση των 
Ιωαννίνων στους Βυζαντινούς το 1318. Αποτελεί µία από τις τέσσερις 
ενορίες του θέµατος Ιωαννίνων (µαζί µε το Τζεµέρνικο, µάλλον τα 
Τζουµέρκα), το Σµόκοβο και το Σοστρούνι4). Το Πάπιγκο δεν 
µνηµονεύεται ανάµεσα στις ενορίες, µνηµονεύεται όµως ως µια από τις 
οριακές θέσεις του θέµατος «της Δύσεως», σε πηγή του 14ου αιώνα, 
θέµα που κάλυπτε περίπου τη σηµερινή βόρεια Ήπειρο.5 Το Πάπιγκο 
αποτελούσε το νοτιότερο σηµείο του θέµατος. Στις παραπάνω πηγές και 
µόνο από αυτές δεν µπορεί να δεχτεί κανείς µε βεβαιότητα ότι το 
Πάπιγκο δεν ανήκε στο Ζαγόρι, στην πρώτη περίπτωση, όπως και ότι το 
Ζαγόρι δεν περιλαµβάνεται στο Πάπιγκο, στη δεύτερη. 

 Τα Ζαγόρια και το Πάπιγκο µνηµονεύονται αρκετές φορές στο 
χρονικό των Ιωαννίνων, καθώς και στο χρονικό των Τόκκων, δύο έργα 
ανωνύµων συγγραφέων, που καλύπτουν την περίοδο των δύο 
τελευταίων σηµαντικών δεσποτών των Ιωαννίνων, Essau Buondelmonti 
(Ιζαού) και Καρόλου Τόκκου, Ιταλών, που εκκλήθησαν να 
κυβερνήσουν το δεσποτάτο των Ιωαννίνων, ύστερα από την ταραγµένη 
περίοδο του Σέρβου Θωµά Πρελούµπου (τέλος του 14ου-αρχές του 
                                                             
3 Κοκολάκης Μ., Το ύστερο γιαννιώτικο πασαλίκι. Χώρος, διοίκηση και πληθυσµός στην 
Τουρκοκρατούµενη Ήπειρο (1820-1913), Αθήνα, 2003, σ. 177. Αργότερα οι ναχιγιέδες 
Παπίγκου και Ζαγορίου συγχωνεύτηκαν (βλ. στο ίδιο, σ. 178). 
4 Miklosich F. και Müler J., Acta et Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, τόµ. Ε΄, 
Wien, 1887, σ. 85. Nicol D., The Despotate of Epiros, 1267-1479. A Contribution to the 
History of Greece in the Middle Ages, Cambridge, 1984, σ. 87. Osswald B., L’Epire du 
treizième au quinzième siècle : autonomie et hétérogéneité d’une région balkanique, ανέκδ. 
διδ. διατριβή, Πανεπιστηµίου Τουλούζης ΙΙ, Le Miraïl, σ. 386. 
5 Nicol D., The Despotate, ό.π., σ. 220. Soustal P. και Koder J., Nikopolis und Kephallēnia: 
Tabula Imperii Byzantini, 3, Wien, 1981, σ. 40. (Η πηγή δηµοσιεύεται από τον Δ. Ζακυθηνό, 
«Ανέκδοτον Βυζαντινόν Κτιτορικόν εκ Βορείου Ηπείρου», Επετηρίς Εταιρίας Βυζαντινών 
Σπουδών 15 (1938), σ. 277 κ.ε.) 
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15ου αιώνα). Και οι τρεις παραπάνω δεσπότες εκκλήθησαν στην πόλη 
από τους άρχοντές της, µε σκοπό να την προστατεύσουν κυρίως από τις 
επιδροµές των γύρω αλβανικών πατριών ή των Αλβανών ηγετών που 
κατείχαν το δεσποτάτο της Άρτας, οι οποίοι επανειληµµένα έφθασαν 
στο λεκανοπέδιο πολιορκώντας την πόλη και λεηλατώντας την ύπαιθρο, 
κυρίως υπό τον δεσπότη της Άρτας Γκίνη Σπάτα. 

 Από το Ζαγόρι προέρχονταν στρατεύµατα, στα οποία ο δεσπότης 
των Ιωαννίνων, Ιζαού, υπολόγιζε στον αγώνα του κατά των Αλβανών. 
Έτσι, το 1389, έτος κατά το οποίο ο Γκίνης Σπάτας ξαναήρθε στα 
Γιάννενα, λεηλατώντας, ενώ συγχρόνως αποστάτησε η πατριά των 
Μαλακασαίων και το δεσποτάτο απώλεσε πολλά φρούρια, ο εν λόγω 
δεσπότης συγκέντρωσε τους Ζαγορίτες και µαζί µε τον υπόλοιπο στρατό 
«κατὰ τοῦ Σπάτα ἐκβαίνει». Όµως οι Ζαγορίτες τράπηκαν σε φυγή 
ύστερα από κάποια αποτυχηµένη έφοδο που έκαναν, λόγω της 
αλβανικής πίεσης, ενώ δεν δόθηκε ευκαιρία στον δεσπότη να λάβει 
µέρος στον πόλεµο.6 Τα Γιάννενα ήρθαν σε δύσκολη θέση όταν ο 
Γκίνης Σπάτας έριξε στη λίµνη δύο «κάτεργα» (πλοία), τα οποία και 
βύθισαν το µοναδικό πλοίο που διέθετε ο Ιζαού, την κρίσιµη όµως αυτή 
στιγµή, εµφανίσθηκε οθωµανικός στρατός, υπό τον Μελκούτζη, και οι 
Αλβανοί υποχώρησαν.7 Οι Οθωµανοί την εποχή αυτή, ύστερα από την 
παρακµή των Σέρβων, ήταν οι ισχυρότεροι στη Βαλκανική, 
καταπονούσαν όλες τις περιοχές µε τις επιδροµές τους και ήταν 
ουσιαστικά οι κυρίαρχοι, παίζοντας το ρόλο του διαιτητή και 
επεµβαίνοντας παντού όπου πίστευαν ότι ήταν καλό για το συµφέρον 
τους. Ο Ιζαού, όπως και πολλοί άλλοι ηγεµόνες µικρών κρατιδίων της 
περιοχής, ήταν υποτελής των Τούρκων. 

                                                             
6 Το Χρονικόν των Ιωαννίνων, κατ’ ανέκδοτον δηµώδη επιτοµήν, (έκδ. Λ. Βρανούση), 
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 12 (1962), σ. 97-98. Οι Ζαγορίτες «ἐξελθόντες καὶ 
µικρὸν προσπηδήσαντες, εἰς φυγὴν ἐτράπησαν». 
7 Το Χρονικό των Ιωαννίνων, ό.π., σ. 98. Βλ. και Nicol D., The Despotate, ό.π., σ. 161-162. 
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 Το 1399 ο δεσπότης Ιζαού εξεστράτευσε εναντίον του Γκιόνη 
(Γκίνη) Ζενεβίση (ηγέτη της πατριάς των Ζενεβισαίων, του οποίου η 
περιοχή όπου ηγεµόνευε βρισκόταν ανάµεσα στο δεσποτάτο των 
Ιωαννίνων και στην επικράτεια του Αυλώνα), µε πολύ στρατό που 
προερχόταν από το Πάπιγκο, τα Ζαγόρια, τη Δρυϊνόπολη, το 
Αργυρόκαστρο και τα Μεγάλα Ζαγόρια (σηµερινή Νότια Αλβανία), 
καθώς και από τα αλβανικά φύλα των Μαλακασαίων και Μαζαρακαίων, 
οπότε, λόγω ξαφνικής καταιγίδας, νικήθηκε κατά κράτος και πιάστηκε 
αιχµάλωτος. Μεγάλα τµήµατα του δεσποτάτου των Ιωαννίνων στο 
βορρά έπεσαν στα χέρια του Ζενεβίση. Αξιοσηµείωτο είναι ότι σε αυτό 
το πολεµικό επεισόδιο το Πάπιγκο και τα Ζαγόρια µνηµονεύονται 
ξεχωριστά, άρα πρέπει να αντιπροσώπευαν διαφορετικές περιφέρειες. 

 Χωριστά µνηµονεύονται οι δύο περιοχές και πάλι στο χρονικό 
των Τόκκων όταν, το 1411, µετά τον θάνατο του Ιζαού, οι Γιαννιώτες 
άρχοντες αποφάσισαν να στείλουν «έντιµους» της πόλης, µαζί µε τα 
απαραίτητα χαρτιά, µε σκοπό να προσκαλέσουν τον Κάρολο Δούκα στα 
Γιάννενα και να του παραδώσουν την εξουσία του δεσποτάτου. Η φήµη 
για την επιλογή του Καρόλου έφθασε παντού στο δεσποτάτο και όπως 
µας λέει το χρονικό, «ἔτρεχαν ἀκόλιθα ἀπὸ τὰ ἄλλα κάστρα·| 
Παπιγγινοί, Ζαγόρια, ἐκ τὸν Ἅγιον Δονάτον», ώστε όλοι µαζί να πάνε 
στη Λευκάδα και να τον συνοδεύσουν στα Γιάννενα.8 

 Όπως γίνεται φανερό από την παραπάνω πηγή, για άλλη µια 
φορά, Πάπιγκο και Ζαγόρια αποτελούσαν ξεχωριστές περιοχές. 
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι και τα δύο παραπάνω τοπωνύµια 
συνδέονται µε κάστρα, κάτι που δεν είναι περίεργο. Οι δύο αυτές 

                                                             
8 Cronaca dei Tocco di Cefalonia di Anonimo, έκδ. G. Schirò, Roma, 1975, στ. 1453-1454· 
Nicol D., The Despotate, ό.π., σ. 176· Soustal P. και Koder J., Nikopolis, ό.π., σ. 226, 278. Οι 
Γιαννιώτες πείστηκαν από άνθρωπο του Καρόλου (φαµελίτη) να προτιµήσουν τον Κάρολο 
Δούκα ως αφέντη τους. Έτσι, µαζεύτηκαν στην Πάργα 50 άτοµα που περίµεναν «’ς τὸν δοῦκα 
να περάσουν, φιλοδωρίες να ἐπάρουν». Πράγµατι, πέρασαν µε βάρκα όλοι στη Λευκάδα και 
αµέσως έπειτα συνόδευσαν τον Κάρολο στο δρόµο του προς τα Γιάννενα.  
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περιοχές ήταν από τις σπουδαιότερες στο δεσποτάτο των Ιωαννίνων και 
θα αποτελούσε έκπληξη, αν τουλάχιστο ο κεντρικός τους οικισµός δεν 
προστατευόνταν από οχυρώσεις. Σχετικά µε το Πάπιγκο οφείλουµε να 
δεχτούµε ότι κάπου στο σηµερινό χωριό ή κοντά σε αυτό υπήρξε 
φρούριο, ώστε να καταφεύγουν οι κάτοικοι των γύρω οικισµών, όταν 
γίνονταν επιδροµές και να συγκεντρώνονται οι σοδειές τους.9 Πιο 
δύσκολο είναι το πρόβληµα µε τα Ζαγόρια. Το τοπωνύµιο παραδίδεται 
και στα δύο χρονικά στον πληθυντικό και δείχνει ότι αποτελούνταν από 
πολλά χωριά, που θα βρίσκονταν στο σηµερινό κεντρικό και ίσως και 
ανατολικό Ζαγόρι. Από αυτά γνωρίζουµε το Τριστεάνικον10 που 
µνηµονεύεται στο χρυσόβουλλο του 1319 του Ανδρονίκου Β΄ 
(Ντρεστένικο του ανατολ. Ζαγορίου) 11 καθώς και το Δρεάνοβο, 
«κείµενον µεταξὺ τῶν νυν χωρίων τοῦ Ζαγορίου Καβαλλάρη, 
Λιασκοβέτσι, Στολοβοὺ καὶ Καµνιάς, Πιτούρνας, Πετρίτση κ.τ.λ..».12 

Επίσης τα χωριά Τσερβάρι, Βίτζα (Βεζήτσα) και Άνω και Κάτω Πεδινά 
(Πεδανάτα) συναντώνται στο χρυσόβουλλο του 1361 του Συµεών 
Ούρεση υπέρ του Ιωάννη Ορσίνη Τζαφά,13 του οποίου όµως η 
γνησιότητα αµφισβητείται.14 Πιθανότατα ο κεντρικός οικισµός 
βρισκόταν στο σηµερινό κεντρικό Ζαγόρι, που είναι και το πιο 

                                                             
9 Οι ρίζες του Πάπιγκου φαίνεται ότι είναι παλαιότερες της υστεροβυζαντινής περιόδου. Ο Ι. 
Λαµπρίδης αναφέρει ότι κατά τον ανακαινισµό της εκκλησίας του Αγ. Βλασίου βρέθηκαν 
ρωµαϊκές  λόγχες και βυζαντινά νοµίσµατα. Πιστεύει ότι ο ναός χτίστηκε το 912 «επί 
Κωνσταντίνου αυτοκράτορος». Η ευρύτερη περιοχή του Πάπιγκου ήταν εδαφικό τµήµα 
επικοινωνίας ανάµεσα στα Γιάννενα και το µικρό κάµπο της Κόνιτσας , ονοµαζόµενη στην 
αρχαιότητα Τριφυλλία. Εδώ βρισκόταν ένα από τα στρατόπεδα του Πύρρου (Α. 
Βλαχοπούλου, «Τα Ζαγόρια της Ηπείρου», εφηµ. Καθηµερινή-7ηµέρες, Αθήνα, 27-03-1994. 
10 Soustal P. και Koder J., Nikopolis, ό.π., σ. 273. 
11 Miklosich F. και Müler J., Acta, ό.π., σ. 83. Το χυσόβουλλο απελύθη το 1319, αµέσως µετά 
την παράδοση των Ιωαννίνων στους Βυζαντινούς και περιέχει πολλά προνόµια για τους 
κατοίκους της πόλης. 
12 Λαµπρίδης Ι., Ζαγοριακά, ό.π., σ. 3. Βλ. και Βλαχοπούλου Α., Ανθρακίτου, τέως Καµνιάς 
και Καλωτάς, ιστορικό σηµείωµα περί Παρωραίας χώρας και εποχή µετονοµασίας της εις 
Ζαγόριον, Ιωάννινα, 1970, σ. 9 (Δρυάνοβο-Drenovo). 
13 Soustal P. και Koder J., Nikopolis, ό.π., σ. 228, 274. Οικονόµου Κ. Τοπωνυµικό της 
περιοχής Ζαγορίου, Ιωάννινα, 1991, σ. 10. 
14  Nicol D., The Despotate, ό.π., σ. 140-141. 
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εκτεταµένο.15 Δεν αποκλείεται µάλιστα ο οικισµός αυτός αρχικά να 
λεγόταν Ζαγόρι (ενικός), όνοµα που ύστερα επεκτάθηκε σε ολόκληρη 
την περιοχή που σήµερα ονοµάζουµε Ζαγοροχώρια.  

Από τα κάστρα που θα µπορούσαν να ταυτιστούν µε αυτόν τον 
οικισµό, εναφέρουµε το Καταφύ(γι), «ερείπια αρχαίου κάστρου» στη 
Δοβρά, που µνηµονεύει ο Λαµπρίδης, «ὄπισθεν τῆς Ἀγ. Παρασκευῆς, 
κειµένης εἳς τίνα τῶν κορυφῶν τοῦ χωρίου πρὸς ἀνατολικὰ», χτισµένο 
«ἄνευ ἀσβέστου».16 Καταφύγι στο µεσαίωνα καλούσαν τα κάστρα, 
όπως το κοντινό Λαχανόκαστρο.17 Καταφύγιο επίσης ονοµάζεται 
απότοµο ύψωµα πίσω από το βουνό Γραδίτσα, ΒΔ του Καπέσοβου,18 

αλλά δεν είµαστε σίγουροι ότι σήµαινε κάστρο, γιατί µπορεί το 
τοπωνύµιο να περιέχει τη σηµερινή του σηµασία, κάτι εξάλλου που 
γίνεται φανερό, αφού συναντάται και σε πολλά άλλα χωριά του 
Ζαγορίου, όπου δεν υπήρξαν κάστρα.19 Πάντως στην περιοχή υπήρχε 
σίγουρα κάστρο (Παλιόκαστρο) ανάµεσα στις θέσεις Γραδέτσι και 
Γραδίτσα.20 Παρά το ότι υπήρχαν και αλλού κάστρα, όπως στη Βίτσα 
και αλλού,21 ίσως τούτο να ήταν το κεντρικό, κάτι που ενισχύεται από 
τη θέση του περίπου στο κέντρο του Ζαγορίου και από την παράστασή 
του στη Χάρτα του Ρήγα. 

                                                             
15 Για το κεντρικό και δυτικό Ζαγόρι και τα χωριά που ερηµώθηκαν ή ιδρύθηκαν κατά τους 
πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας βλ. Παπαγεωργίου Γ., Οικονοµικοί, ό.π., σ. 17 κ.ε. Οι πιο 
πολλές µεταβολές στο οικιστικό δίκτυο την εποχή αυτή έγιναν στο κεντρικό Ζαγόρι και οι 
λιγότερες στο ανατολικό. 
16 Λαµπρίδης Ι., Ζαγοριακά, ό.π., σ. 52. Η Δοβρά µαζί µε τα Σουδενά και την «Αρτζίσταν» 
(Αρτσίστα, Αρίστη) µνηµονεύονται από τη δηµώδη παραλλαγή του χρονικού των Ιωαννίνων 
ανάµεσα στα κάστρα που έχτισε ο Θωµάς (Το Χρονικό των Ιωαννίνων, ό.π., σελ. 91). 
17Cronaca dei Tocco, ό.π., στ. 1665-67: Ο κόντος καβαλλίκευεν εις ένα καταφύγι – 
/Λαχανόκαστρον το έλεγαν –/ και εκατέλυσέν το./ Ολίγον να ετρίµωνεν, έπαιρνεν και τον 
πύργον. Πρόκειται για το σηµερινό Ωραιόκαστρο, εννέα χιλιόµετρα βόρειοανατολικά του 
Δελβινακίου, 18 χιλιόµετρα δυτικά-νότιοδυτικά της Κόνιτσας (Soustal P. και Koder J., 
Nikopolis, ό.π., σ. 191) 
18 Λαµπρίδης Ι., Ζαγοριακά, ό.π., σ. 103. 
19 Οικονόµου Κ. Τοπωνυµικό, ό.π., σ. 148, όπου το τοπωνύµιο Καταφύγιο σε πολλά χωριά, 
όπου κατέφευγε ο κόσµος σε περίπτωση ανάγκης. 
20 Οικονόµου Κ. Τοπωνυµικό, ό.π., σ. 436 (ανήκε στο Τσερβάρι). 
21 Α. Βλαχοπούλου, «Τα Ζαγόρια», ό.π. Οικονόµου Κ. Τοπωνυµικό, ό.π., σ. 147, 306. 
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 Τα Ζαγόρια (πάλι στον πληθυντικό) µνηµονεύονται για µια 
ακόµη φορά στο χρονικό των Τόκκων, όταν τα φουσσάτα τους 
υποδέχθηκαν τον Κάρολο Τόκκο, µαζί µε στρατιωτικά τµήµατα από 
τους Μαλακασαίους καθώς και τον στρατό της πόλης, ανάµεσα στον 
Άγιο Δονάτο (Παραµυθιά) και την Αραχοβίτσα, καθ’οδόν προς τα 
Γιάννενα. Εδώ βλέπουµε ο στρατός να περιλαµβάνει και Αλβανούς από 
το γειτονικό αλβανικό φύλο των Μαλακασαίων που το 1379 είχαν 
πολιορκήσει στενά τα Γιάννενα, τα οποία κινδύνεψαν να 
καταληφθούν.22 Οι Ζαγορίτες αποτελούσαν πάντα υπολογήσιµη 
στρατιωτική δύναµη του δεσποτάτου και η παρουσία τους ήταν πάντα 
αισθητή. Όπως είναι γνωστό, η στράτευση των ανδρών του Ζαγορίου 
συνεχιζόταν και επί τουρκοκρατίας, ονοµαζόµενοι βοϊνίκιδες 
(στρατεύσιµοι).23 

 Σχετικά µε το Πάπιγκο, είναι βέβαιο ότι και αυτό αποτελούσε το 
κέντρο µιας περιοχής µε πολλά χωριά,24 το εδαφικό όµως αυτό τµήµα 

                                                             
22 Cronaca dei Tocco, ό.π., στ. 1513-1516: «Πάλιν ὁ τόπος ὀµπροσθὰ  – Μαλακασαῖοι, 
Ζαγόρια – | ἐκίνησαν να ἔρχωνται, συντάξεις καὶ φουσσᾶτα.| Στο λιβαδάκι ἐπέσασιν ὅλοι καὶ 
καρτεροῦσι,| ἀπὲ τὰ Ἰωάννινα ὅλη τοὺς ἡ στρατεία». 
23  Λαµπρίδης Ι., Ζαγοριακά, ό.π., σ. 3. Λαζαρίδης Κ., Συµβολή στην ιστορία του Ζαγορίου, 
Γιάνενα, 1992, σ. 16 κ.ε. Οικονόµου Κ. Τοπωνυµικό, ό.π., σ. 11. Στην αρχή 14 χωριά του 
Ζαγορίου συνενώθηκαν αποτελώντας το «Βοϊνίκιο». Από τότε αρχίζουν τα προνόµια του 
Ζαγορίου της τουρκοκρατίας. 
24 Παπαγεωργίου Γ., Οικονοµικοί, ό.π., σ. 16: «Και πρώτα-πρώτα στο Δυτικό Ζαγόρι, κατά 
τον Λαµπρίδη, υπήρχαν γύρω από το Πάπιγκο οι παρακάτω µνηµονευόµενες κατά την 
τουρκική κατάκτηση συνοικίες: Αγία Κυριακή, Λιασκοβέτς, Κλινοβόν, Τούρναβος, Μεγάλη 
Τσονδίλα, Νιφίτσα, Οστανίτσα, Ποδγορά Λαψίστι και Καλύβια. Όλες οι παραπάνω συνοικίες 
διαλύθηκαν, πάντα κατά τον ίδιο συγγραφέα, στα τέλη του 16ου αιώνα. Όµως στο κατάστιχο 
του 1564 δεν αναφέρεται καµιά από αυτές γεγονός που µας προξενεί αµφιβολίες οι οποίες 
µπορούν να αρθούν µόνο αν τοποθετήσουµε την ερήµωσή τους στα µέσα του 16ου αιώνα. 
Ακόµη στο ίδιο κατάστιχο δεν αναφέρονται φυσιολογικά και τα χωριά Βαστανιά και 
Σµολιάσου που έχουν ερηµωθεί. Το πρώτο, κατά τον Λαµπρίδη, διαλύθηκε “ένεκα των 
προσβολών των Τούρκων” στις αρχές του 15ου αιώνα και όλοι σχεδόν οι κάτοικοί του 
κατέφυγαν στο Τσερβάρι, εκτός από λίγους, κυρίως άρχοντες, όπου “µετέβησαν εις 
Μονοδέντρι χάριν του κλίµατος”. Το δεύτερο χωριό εγκαταλείπεται το 1559, πέντε µόλις 
χρόνια πριν την κατάστρωση του “δεφτεριού” του 1564. Οι κάτοικοί του εγκαθίστανται κοντά 
στα Κάτω Σουδενά σχηµατίζοντας το Νέον Σµολιάσον που γρήγορα όµως απορροφήθηκε 
(τέλη 16ου αι.) από τα Κάτω Σουδενά, όπως και άλλα παρακείµενα χωρίδια· το Καρακούλη ή 
Καραπούλι και το Επάνω Χωριό. Αντίθετα τώρα στο οθωµανικό κατάστιχο αναφέρεται ως 
χωριό η Βιχάν (Vuha), που, κατά τον Λαµπρίδη, ήταν µια συνοικία η οποία µαζί µε την άλλη, 
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επεκτεινόταν πολύ περισσότερο από ότι το σηµερινό δυτικό Ζαγόρι, 
περιλαµβάνοντας εδάφη πρωτίστης σηµασίας για το δεσποτάτο. Τα 
εδάφη αυτά απέκτησαν µεγαλύτερη σπουδαιότητα ύστερα από την ήττα 
του Ιζαού από τον Ζενεβίση και την επέκταση του κράτους του 
τελευταίου νοτιότερα, γιατί τώρα αποτελούσαν παραµεθόρια περιοχή. 

 Ύστερα από τον θάνατο του Γκίνη Ζενεβίση το 1418, οι 
Οθωµανοί, που είχαν αφαιρέσει από σερβικά χέρια την βορειότερη 
περιοχή του Αυλώνα και των Κανίνων, εισέβαλαν υπό τον Χαµιζά µπέη 
στην περιοχή που εξουσίαζε ο γιος του Ζενεβίση, Σίµων,  και την 
κατέλαβαν, µε ιδιαίτερη σκληρότητα,25 κυνηγώντας τους Αλβανούς 
παντού, ακόµη και µέσα στην επικράτεια του Καρόλου, έχοντας όµως 
εντολή να µην τον βλάψουν, δεδοµένου ότι ο Κάρολος ήταν σύµµαχος 
και υποτελής τους. Όµως ο κίνδυνος από την ορµητικότητα και 
αρπακτικότητα των Τούρκων ήταν υπαρκτός και ο Κάρολος έλαβε τα 
µέτρα του. Αναφέρει σχετικά το χρονικό: 

Καὶ ὁ δεσπότης, βλέποντας τὸ πρᾶγµα πῶς ἐγίνη, 
’ς τὸν ἀδελφὸν του ἐµήνησεν τὸν µέγαν κοντοστάβλον 
να µάσῃ τὰ φουσσᾶτα τους ἀπὸ ὅλον τους τὸ κράτος·  
’ς τὰ Ἰωάννινα να στέκωνται, κεῖ οἱ πάντες µαζωµένοι.  
Ἦλθαν καὶ ἐσυνάχθησαν ’ς τὰ Ἰωάννινα οἱ πάντες.  
Καὶ ἐξέβην εἰς τὸ Μπάµπιγκο ὁ µέγας κοντοστάβλος  
νά ἐπιβλέπουν τὸν λαόν, ὅπως να ἐσοδιάζουν·  
ὅτι ἦτον εἰς τὴν ἔµπασιν ἀπάνω τοῦ ψωµίου  
καὶ εἶχαν φόβον δυνατὸν καὶ ἀπόφασιν ὁ τόπος,  
ὅτι ἦτον ἄκρη τοῦ καιροῦ καὶ λεῖψι τοῦ ψωµίου.  
Οἱ Τοῦρκοι, ὡς ἦσαν  περισσοί, τὸ πλῆθος τοῦ φουσσάτου,  

                                                                                                                                                                
ονοµαζόµενη Μπάλτο-Γκορτζιά, αποτέλεσαν αργότερα το χωριό Αληζότ Τσιφλίκι. Στο ίδιο 
ακόµη κατάστιχο αναφέρεται και το χωριό Μεγάλη (Megali)». 
25 Cronaca dei Tocco, ό.π.,στ. 3185 κ.ε.· Nicol D., The Despotate, ό.π., σ. 189· Osswald B., 
L’Epire, ό.π., σ. 273 κ.ε. 
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ἐσκόρπισαν καταπαντοῦ νά διώχνουν τοὺς ἀνθρώπους  
καὶ ἦλθαν ἕως τὸ σύνορον τοῦ κράτους τῶν Γιαννίνων.  
Ἕναν κόµµατι ἐσέβηκεν ’ς τὸ µέρους τοῦ Μπαµπίγκου.  
Ἠπίτυχεν καὶ ηὗρεν τους ὁ µέγας κοντοστάβλος.  
Εἰς πόλεµον ἐβάλθησαν· καὶ ἐπολέµησέν τους,  
καὶ µὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐσκότασεν τοὺς πλέους,  
τοὺς ἄλλους ὅλους ἔπιασεν, τὰ ἄλογα ἠπῆρεν.  
Καὶ ἄλλον κοµµάτι ἔδραµε ’ς τὸν κάµπον τῶν Γιαννίνων,  
ὁµοίως καὶ ὁλόγυρα ἐκ τὰ καστέλλια ὅλα.  
Ἔδραµεν καὶ ἐγέµισεν τὸ τουρκικὸν φουσσάτον,  
ἀκόλουθα διώχνοντας ἐκ τοὺς Ζενεβεσαίους,  
οὐχὶ διὰ νά κάµουσιν ζηµίαν τοῦ δεσπότου·  
οὕτως τὸ εἶχαν ὁρισµὸν ἀπὸ τὴν κεφαλὴ τους,  
αὐτὸν τὸν Χαµιζά-µπέκη, ὅπου σου ἀφηγήθην.26 
 

 Από όσα αναφέρει το χρονικό στο σηµείο αυτό παρατηρούµε:  

α) Το Πάπιγκο ήταν το κέντρο µια περιοχής, από όπου εξασφάλιζαν 
το ψωµί, προφανώς όχι µόνο για τα ίδια τα εδάφη της αλλά και για 
µεγάλο τµήµα του υπόλοιπου δεσποτάτου, συµπεριλαµβανοµένης, 
καθώς φαίνεται, και της ίδιας της πόλης των Ιωαννίνων, γιατί το 
λεκανοπέδιο, που καλυπτόταν κατά µεγάλο µέρος από αµπέλια, δεν 
επαρκούσε. Μπορούµε, λοιπόν, να πούµε ότι η περιοχή του Παπίγκου 
ήταν ο σιτοβολώνας του δεσποτάτου και εποµένως είναι αναγκαίο να 
συµπεράνουµε ότι αυτή την εποχή, πέρα από τα εδάφη του σηµερινού 
δυτικού Ζαγορίου, κάλυπτε και µέρος, αν όχι ολόκληρης, της πεδιάδας 
της Κόνιτσας αλλά και του Πωγωνίου, ευρισκόµενο λίγο ανατολικότερα 
από το µέσον ολόκληρης της παραπάνω περιοχής, σε ορεινό εδαφικό 

                                                             
26  Cronaca dei Tocco, ό.π., στ. 3224 κ.ε. 
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τµήµα, για να προφυλάσσεται από τις επιδροµές27. Φαίνεται πως ο 
αδερφός του Καρόλου, Λεονάρδος, µε κέντρο το Πάπιγκο, έστελνε 
στρατιωτικά τµήµατα για να επιβλέπουν τη συγκοµιδή, για να µην 
λείψει το ψωµί. Αυτό ασφαλώς δεν ήταν τυχαίο. Ύστερα από τη 
διάλυση του κράτους του Ζενεβίση οι Οθωµανοί πρέπει να ήταν η 
βασικότερη πηγή φόβου και ανησυχίας.  

β) Ύστερα από τη διάλυση του κράτους του Ζενεβίση, η ευρύτερη 
περιοχή Παπίγκου που ήταν πια παραµεθόριος (ήδη από την εποχή της 
ήττας του Ιζαού από τον Ζενεβίση) είχε ως γείτονες τους Οθωµανούς. 
Παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι δεν είχαν εντολή να εκστρατεύσουν 
κατά των κτήσεων του Καρόλου η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Έτσι, 
οι Οθωµανοί, κυνηγώντας τους Αλβανούς, εισέβαλαν πρώτα στην 
περιοχή Παπίγκου, µε αποτέλεσµα ο αδερφός του Καρόλου, Λεονάρδος 
(που είχε τον τίτλο του µεγάλου κοντόσταβλου από τον Μανουήλ 
Παλαιολόγο, την ίδια στιγµή που ο Κάρολος πήρε τον τίτλο του 
δεσπότη), να συγκρουστεί µαζί τους και να τους νικήσει 
αιχµαλωτίζοντας πολλούς, άσχετα αν αργότερα ο Κάρολος τους 
παρέδωσε στον Χαµιζά, µαζί µε όσους είχε πιάσει στον κάµπο των 
Ιωαννίνων, για να τον κατευνάσει, λέγοντας ότι η σύλληψη των 
Τούρκων έγινε κατά λάθος.28 Τώρα δηλαδή και ως την κατάληψη των 
Ιωαννίνων, το 1430, το Πάπιγκο θα γίνει το σηµείο ανάσχεσης των 
οθωµανικών εισβολών, αφού τα ενδιάµεσα αλβανικά ή σερβικά εδάφη 

                                                             
27 Ανάµεσα στις δύο αυτές περιοχές βρισκόταν και το µεσαιωνικό κάστρο, που σήµερα 
καλείται «Καστράκι», 12 χιλιόµετρα ΝΔ της Κόνιτσας, στο ύψωµα της Γκραµπάλας, 1,5 χλµ. 
από το χωριό Άγ. Μηνάς.  Το κάστρο αυτό, που ταυτίζεται µε το Ρευνίκιον  (βλ. Soustal P. 
και Koder J., Nikopolis, ό.π., σ. 250· Επίσης το τοπωνύµιο Ροϊνίκο, «άλλη ονοµασία... της 
Γκραµπάλας», στο Οικονόµου Κ., Τοπωνυµικό, ό.π., σ. 544) πρέπει να έπαιζε σηµαντικό ρόλο 
και πιθανότατα ήταν σύνδεσµος των δύο παραπάνω περιοχών Κόνιτσας – πεδιάδας Πωγωνίου 
και του Παπίγκου. Πρβλ. Συγκέλου Ε., Ο πόλεµος στον δυτικό ελλαδικό χώρο κατά τον ύστερο 
µεσαίωνα (13ος-15ος αι.), Αθήνα 2008, σ. 57-58: «... το κάστρο του Ρεβνίκιου, το οποίο 
προφυλάσσει τους κατοίκους του Παπίγκου και της Κόνιτσας στα ανατολικά». Λεπτοµέρειες 
για το κάστρο, βλ. Πέτσα Φ., Το Καστράκι στο Δυτικό Ζαγόρι: Αφιέρωµα εις την Ήπειρον εις 
µνήµην Χρίστου Σούλη, Αθήνα, 1954, σ. 89 κ.ε. Πέτσα Φ – Σαραλή Γ., Αρίστη και δυτικό 
Ζαγόρι, Αθήνα, 1982, σ. 56 κ.ε. 
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που χώριζαν το δεσποτάτο από την επικράτεια των Οθωµανών πλέον 
έπαψαν να υπάρχουν. 

 Μετά το παραπάνω επεισόδιο δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες 
για τα Ζαγόρια και το Πάπιγκο, διότι τελειώνει την αφήγησή του το 
χρονικό των Τόκκων και δεν υπάρχουν πηγές που να τα αναφέρουν. 
Όµως θα πρέπει να έπεσαν σε οθωµανικά χέρια το έτος 1430 ή το 1431, 
µαζί µε τα Γιάννενα, όταν οι Οθωµανοί, έξι µήνες µετά τον θάνατο του 
Καρόλου Τόκκου, αποφάσισαν να καταλύσουν την εξουσία στο 
Δεσποτάτο και τα Γιάννενα παραδόθηκαν µετά από πολιορκία. 

 Συµπεραίνουµε, ότι κατά την ύστερη βυζαντινή εποχή τα 
Ζαγόρια περιλάµβαναν χωριά που κάλυπταν περίπου τον ορεινό χώρο 
όπου βρίσκονται τα σηµερινά χωριά του κεντρικού και ανατολικού 
Ζαγορίου, ένα από τα οποία, τουλάχιστον, θα είχε οχυρώσεις (κάστρο) 
και θα αποτελούσε το κέντρο του. Τα χωριά αυτά αποτελούσαν 
δεξαµενή στρατιωτών, έµπιστων στον δεσπότη, που χρησιµοποιούνταν 
κυρίως κατά των Αλβανών. Οι ορεσίβιοι αυτοί κάτοικοι των Ζαγορίων 
ήταν η δεύτερη µόνιµη στρατιωτική παρουσία µέσα στο δεσποτάτο των 
Ιωαννίνων, µετά από το στρατιωτικό σώµα που έδρευε µέσα στα 
Γιάννενα. Τούτο έδινε κάποια ιδιαιτερότητα στους κατοίκους του 
Ζαγορίου και µπορούµε, νοµίζω, να πούµε ότι οι βάσεις του λαµπρού 
µέλλοντος των Ζαγοροχωρίων τέθηκαν στην ύστερη βυζαντινή εποχή, 
στον 14ο και 15ο αιώνα. Μνηµονεύονται στρατιώτες και από άλλες 
περιοχές, όπως από τη Δρυινούπολη, το Αργυρόκαστρο και τα Μεγάλα 
Ζαγόρια, ήταν όµως περιστασιακοί, ή ακόµη και από την περιοχή των 
Μαλακασαίων, που συχνά άλλαζαν στρατόπεδο, ανάλογα µε τη δύναµη 
του αφέντη που υπηρετούσαν. 

 Το Πάπιγκο τον µεσαίωνα και, όπως φαίνεται, την πρώτη 
περίοδο της τουρκοκρατίας, ως όνοµα του ακµαίου χωριού στη θέση 

                                                                                                                                                                
28 Cronaca dei Tocco, ό.π., στ. 3242 κ.ε. 
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του σηµερινού, δεν κάλυπτε διοικητικά µόνο το ορεινό τµήµα του 
σηµερινού δυτικού Ζαγορίου, αλλά πολύ µεγαλύτερο, εκτεινόµενο και 
στις κοντινές πεδινές περιοχές. Ήταν δηλαδή η περιφέρειά του 
περισσότερο πεδινό παρά ορεινό τµήµα. Είχε λοιπόν µεγαλύτερη 
σηµασία από τα Ζαγόρια από πλευράς παραγωγικής (θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι όλη αυτή η περιοχή ήταν ο σιτοβολώνας των Ιωαννίνων), 
αλλά επι πλέον και στρατηγικής. Το κάστρο του Παπίγκου (ή κοντά στο 
Πάπιγκο) αποτελούσε έδρα στρατιωτικού σώµατος και συγκέντρωσης 
της συγκοµιδής, κυρίως σιταριού, και η σηµασία του ήταν µεγαλύτερη 
από κάθε άλλο κάστρο ή πόλη της περιοχής δικαιοδοσίας του. Ήταν 
σηµείο αντίστασης κατά των εχθρών του δεσποτάτου, Αλβανών και, 
αργότερα, Οθωµανών, και κάλυπτε τα Γιάννενα από βόρειο-δυτικά. Στα 
χρόνια της τουρκοκρατίας έχασε τη σηµασία του και το ορεινό τµήµα 
αποτέλεσε τµήµα των Ζαγορίων. Πιθανότατα η ανάδειξη της Κόνιτσας 
ήταν µια από τις αιτίες της µείωσης της σπουδαιότητάς του, όπως και το 
γεγονός ότι έχασε το στρατηγικό του ρόλο, µετά την ενοποίηση του 
χώρου, αποτέλεσµα της οθωµανικής κατάκτησης. 
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Βασισµένος σε χάρτη του 1ου τόµου της σελ.203 του Osswald B., Η Ήπειρος από τον 13ο-14ο αιώνα: 
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autonomie et hétérogéneité d’une région balkanique), ανέκδ. διδ. διατριβή, Πανεπιστηµίου Τουλούζης ΙΙ, 
Le Miraïl, 2011) 


