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1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1. Τα σύνορα του Ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα 

Η έννοια του συνόρου της Ελλάδας υφίσταται από τη στιγμή της σύστασης και 
αναγνώρισης του ελληνικού κράτους ως ανεξάρτητο, το 1832. Μέχρι σήμερα τα 
σύνορα της χώρας, ηπειρωτικά και θαλάσσια, έχουν αλλάξει επτά φορές, τα έτη 
1864, 1881, 1897, 1913, 1920, 1923 και 1947. Ωστόσο κατά τον, τυχοδιωκτικού 
χαρακτήρα, πόλεμο της Ελλάδας κατά της Τουρκίας το 1897 κατά τον οποίο, 
παρόλο που ο ελληνικός στρατός είχε επιτυχίες, ο τουρκικός κατέλαβε όλη τη 
Θεσσαλία  φτάνοντας στις 5 Μαΐου στο Δομοκό, η οροθετική γραμμή για ένα 
μικρό χρονικό διάστημα είχε αλλάξει. Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών 
δυνάμεων όμως υποχρέωσε τη μεν Τουρκία να παραδώσει τα καταληφθέντα 
εδάφη, την δε Ελλάδα να παραχωρήσει στρατηγικής σημασίας υψώματα, 
συνολικής έκτασης 395 τετρ. χλμ. (όχι όμως κατοικημένες εκτάσεις, πλην του 
χωριού Κουτσούφλιανη – σημερ. Πλατάνιστος), πράγμα που άλλαξε τη 
διάταξη της οροθετικής γραμμής του 1881, όχι όμως στην περιοχή της Άρτας 
(Σκουλάς, 2018). 

 

 

“Οι αλλαγές στα σύνορα της Ελλάδας”. (Πηγή : Γενικό Επιτελείο Στρατού) 

 

Οι αλλαγές αυτές ήταν το αποτέλεσμα πολεμικών συρράξεων, διπλωματικών 
συζητήσεων και πολιτικών διαπραγματεύσεων, πλαισιωμένες κάθε φορά από 
μια σειρά νομικών συμφωνιών. «Η χάραξη των συνόρων των υπό διαμόρφωση 



βαλκανικών εθνών-κρατών κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου 
αιώνα ήταν ιδιαίτερα προβληματική και προκαλούσε πλήθος αμφισβητήσεων και 
συγκρούσεων……..Ο καθορισμός και η εγγύηση από τη διεθνή κοινότητα των συνόρων 
μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο πρόσφερε σταθερότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα» 
(Κρητικός, 2007). Πιο συγκεκριμένα το  νομοθετικό πλαίσιο της εξέλιξης των 
συνόρων του Ελληνικού κράτους (εκτός του 1987), διαμορφώνεται ως εξής : 

 

“ Το νομοθετικό πλαίσιο της εξέλιξης των συνόρων του Ελληνικού κράτους” 

 

Τα πρώτα σύνορα μεταξύ του  νεοϊδρυθέντος Ελληνικού  Βασιλείου και της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας οριστικοποιήθηκαν με τον Διακανονισμό της 
Κωνσταντινούπολης που υπεγράφη στις 21 Ιουλίου 1832 και επικυρώθηκε με 
το Πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 30 Αυγούστου του ίδιου χρόνου. Η 
χαραχθείσα τότε συνοριακή γραμμή βάδιζε περίπου τα σημερινά όρια της 
Στερεάς Ελλάδας, ξεκινώντας από τις εκβολές του ποταμού Γραδίτζα στον 
Παγασητικό κόλπο, μεταξύ Κόπραινας και Μενιδίου, αφήνοντας το στενό του 
Μακρυνόρους στην Ελλάδα στην οποία περιήλθε επίσης και η νότια ακτή του 
Αμβρακικού, πλην του φρουρίου της Πούντας στο Άκτιο. Η πρώτη αυτή 
οροθετική γραμμή της χώρας επιβίωσε επί 49 χρόνια (Σκουλάς, 2018).  

 



1.2.Το σύνορο του 1881  

Μετά το τέλος του Ρώσο-Οθωμανικού πολέμου (1877-1878), τρία χρόνια 
διαπραγματεύσεων οδήγησαν σε συμφωνία μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων 
της εποχής (Μεγάλη Βρετανία, Αυστροουγγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και 
Ρωσία), της Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τη θέσπιση του 
νέου συνόρου της Ελλάδας προς Βορρά. Το νέο σύνορο μεταξύ της Ελλάδας και 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καθορίστηκε από τη Διεθνή Σύμβαση  της 
Κωνσταντινούπολης που επικύρωσε τη συμφωνία (24-5-1881). Ως αποτέλεσμα 
τα εδάφη της Θεσσαλίας (εκτός από την Ελασσόνα) και μέρος της Ηπείρου (η 
Άρτα και ελάχιστα ηπειρωτικά εδάφη), συνολικής έκτασης 13.395 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα αυξάνοντας 
ταυτόχρονα τον πληθυσμό κατά 300.000 - με τελική απογραφή τους 2.187.208  
κατοίκους. Η προσάρτηση αυτή ήταν και η πρώτη που σημειώθηκε μεταξύ της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του Ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του 
το 1832 (Συνθήκη Κωνσταντινούπολης, 1881).  

Το 1897, μετά από ένα σύντομο πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, το σύνορο μετακινήθηκε σε βάρος της Ελλάδας αλλά οι 
Μεγάλες Δυνάμεις μεσολάβησαν ξανά ώστε να το επαναφέρουν στη θέση που 
ορίστηκε το 1881, με μικρές εδαφικές απώλειες. Ο οθωμανικός στρατός 
κατέλαβε ένα μεγάλο μέρος της ελεύθερης Ελλάδας φτάνοντας μέχρι τα 
Φάρσαλα αλλά με τη μεσολάβηση των Μεγάλων Δυνάμεων επέστρεψε τα 
καταληφθέντα εδάφη και το σύνορο επανήλθε στη θέση που ορίστηκε το 1881, 
με την παραχώρηση από την Ελλάδα στην Οθωμανική αυτοκρατορία 
ορισμένων υψωμάτων στρατηγικής σημασίας στο ύψος της παλιάς συνοριακής 
γραμμής μεταξύ των δύο χωρών (μικρές μόνο αλλαγές συνολικής έκτασης 400 
τ.χλμ. που καθιστούσαν όμως δυσχερή την μελλοντική παραβίαση των 
συνόρων από τον Ελληνικό στρατό). Το σύνορο αυτό διατηρήθηκε μέχρι το 
1913 οπότε η Συνθήκη του Βουκουρεστίου όρισε το νέο σύνορο της χώρας προς 
βορρά. Η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης περιγράφει στα 19 άρθρα της όλες 
τις συμπληρωματικές ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο καθορισμός 
του νέου συνόρου. Αυτές περιλαμβάνουν : 

- την εκκένωση των προσαρτημένων εδαφών (από κατοίκους και 
στρατεύματα),  

- την προσάρτηση του Άκτιου στην Ελλάδα,  

- τον αφοπλισμό των οχυρών στον Αμβρακικό Κόλπο και την ελεύθερη 
ναυσιπλοΐα σε αυτόν,  

- τον καθορισμό των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στις περιουσίες των 
κατοίκων που μεταναστεύουν και τη θρησκευτική ελευθερία,  

- ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ληστείας και της μετανάστευσης.  



Η εκκένωση των εδαφών πραγματοποιήθηκε τμηματικά καθώς 
διαμορφώθηκαν έξι γεωγραφικά τμήματα. Αξίζει να σημειωθεί, επιπλέον, ότι η 
Ελλάδα κλήθηκε να πληρώσει τμήμα του οθωμανικού χρέους αναλογικό με τα 
έσοδα που θα αποκόμιζε από την προσάρτηση των νέων εδαφών καθώς και 
αποζημίωση για τα οθωμανικά κυβερνητικά εδάφη που γίνονταν ελληνικά. 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισμού του συνόρου, τη 
Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης ακολούθησαν οι εξής πράξεις:  

♣ Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για το 
καθορισμό του συνόρου (2-7-1881).  

♣ Τελική πράξη για την εκκένωση των πρώτων εδαφών (Άρτα) που 
προσαρτώνται στην Ελλάδα (6-7-1881).  

♣ Τελική πράξη για την εκκένωση των υπόλοιπων εδαφών (Θεσσαλία) που 
προσαρτώνται στην Ελλάδα (18-9-1881)  

♣ Τελική πράξη των στρατιωτικών απεσταλμένων των Μεγάλων Δυνάμεων 
σχετικά με την εκκένωση των εδαφών που προσαρτώνται στην Ελλάδα (14-11- 
1881).  

♣ Πρωτόκολλα των συνεδρίων της Επιτροπής οριοθέτησης σχετικά με 
ερωτήσεις για τον καθορισμό του συνόρου (6/7-27/11 1881).  

♣ Τελική πράξη της Επιτροπής οριοθέτησης για τον καθορισμό του νέου 
συνόρου (27-11-1881).  

Η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης δίνει μια σύντομη περιγραφή του νέου 
συνόρου (άρθρο 1) και ορίζει πως αυτό θα καθοριστεί επί του εδάφους από την 
Επιτροπή οριοθέτησης η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των έξι 
Μεγάλων Δυνάμεων και των εμπλεκόμενων χωρών. Επικεφαλείς της ομάδας 
ορίζονται ο Γερμανός M.Charles Engelbrecht και ο Αυστροουγγαρός 
M.George Canic ενώ ο Charles John Ardagh ορίζεται επικεφαλής των 
μηχανικών και των τοπογραφικών εργασιών. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν οι 
Γεράσιμος Μεταξάς (Συνταγματάρχης μηχανικός), Πέτρος Λυκούδης 
(Επικεφαλής των μηχανικών), και Νικόλαος Πουρναράς (Αρχηγός του 
Πυροβολικού). Η ακριβής περιγραφή του συνόρου συντάχθηκε από τον C. 
Ardagh στα πλαίσια της τελικής πράξης της Επιτροπής οριοθέτησης για τον 
καθορισμό του νέου συνόρου, συνοδευόμενη από το χάρτη «Carte de la 
nouvelle frontière Turco-Grecque». 

Ο χάρτης «Carte de la nouvelle frontière Turco-Grecque» που συνοδεύει ως 
παράρτημα την τελική πράξη της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης, 
εγκρίθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1881. Καταρτήθηκε σε κλίμακα 1:50.000 και έχει 
ως αφετηρία γεωγραφικών μηκών το μεσημβρινό του Παρισίου. Αποτελείται 
από δεκατέσσερα φύλλα διαστάσεων 46,5 cm (ύψος) και 60 cm (πλάτος) και ένα 



διάγραμμα διανομής . Εκτυπώθηκε (με την τεχνική της τσιγκογραφίας) από το 
1881 έως το 1882 από το Intelligence Department War Office της Μεγάλης 
Βρετανίας σε οκτώ αντίγραφα, ένα για κάθε μέλος της Επιτροπής. Οι 
πρωτότυποι χάρτες βρίσκονται στη Γαλλική Πρεσβεία της 
Κωνσταντινούπολης. Αντίγραφο των χαρτών συντηρείται στο Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ). 

 

“Το διάγραμμα διανομής φύλλων του χάρτη «Carte de la nouvelle frontière Turco-
Grecque”  (Πηγή: Συλλογή Χαρτών ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ) 

 

 

1.3. Η γεωγραφική πληροφορία του χάρτη “Carte de la nouvelle frontière 
Turco-Grecque” 

Σύμφωνα με την έρευνα της Ελένης Γκαδόλου (2013) η μελέτη του χάρτη «Carte 
de la nouvelle frontière Turco-Grecque» και η σύγκριση του με το σύγχρονο 
υπόβαθρο αποκαλύπτει μια πλούσια γεωγραφική ιστορική πληροφορία. Για τα 
14 φύλλα χάρτη καταγράφηκαν οι γεωγραφικές οντότητες που απεικονίζονται 
και οι μεταξύ τους σχέσεις. Οι οντότητες περιλαμβάνουν:  

♣ Τα σύνορα του 1881 και του 1897  



♣ Οδικό δίκτυο  

♣ Υδρογραφικό δίκτυο (κύριοι ποταμοί, παραπόταμοι, ρέματα, κανάλια και 
λίμνες)  

♣ Γεωμορφολογία περιοχής (οροσειρές, βουνά, κορυφές βουνών, πεδιάδες)  

♣ Οικιστικός ιστός (πόλεις, χωριά και οικισμοί)  

♣ Τριγωνομετρικά και υψομετρικά σημεία (170) 

♣ Σημεία ενδιαφέροντος στα οποία περιλαμβάνονται: υδραγωγεία (2), 
γέφυρες (23), στρατώνες (2), κάστρα (6), εκκλησίες (77), μονές (15), τζαμιά (23), 
διάσελα (22), πηγές (8), βρύσες (1), πηγάδια (2), εργοστάσια (1), ορυχεία (1), 
φυλάκια (1), πανδοχεία (5), μύλοι (4), μνημεία (2) και οχυρά (5) 

Το σύνολο της πληροφορίας ψηφιοποιήθηκε και αποθηκεύτηκε σε μια βάση 
χωρικών δεδομένων. Από τη μελέτη του χάρτη προέκυψαν τα εξής 
συμπεράσματα (Γκαδόλου κ.α., 2010) :  

♣ Ο χάρτης δίνει πληροφορίες σχετικά με τη θέση των κάστρων, των οχυρών 
και των στρατώνων που χρησιμοποιούνταν κατά τη περίοδο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας 

♣ Απεικονίζονται εγκαταστάσεις που δεν υπάρχουν πλέον, όπως χάνια, 
υδραγωγεία, μύλοι, ορυχεία ενώ διατηρούνται μέχρι σήμερα όλες οι εκκλησίες 
και τα μοναστήρια που απεικονίζονται στο χάρτη.  

♣ Καταγράφονται τοπωνύμια που δεν υφίστανται σήμερα, με κυριότερη αιτία 
τον εξελληνισμό των οθωμανικών ονομάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
αναγράφονται και παλαιότερες ή εναλλακτικές ονομασίες. 

♣ Καταγράφονται λίμνες ή χωριά που δεν υπάρχουν σήμερα όπως π.χ. το 
χωριό Μπάνη της Άρτας. Το χωριό ερήμωσε λόγω πλημμύρας του ποταμού 
Άραχθου και οι κάτοικοι μετοίκησαν στην Περάνθη και στη συνεχεία  ίδρυσαν 
τον σημερινό Λουτρότοπο. 

Ιδιαίτερα για την περιοχή της Άρτας καταγράφεται ένα σημαντικό ποσοστό 
αλλαγών κατά μήκος του ποταμού Άραχθου, ο οποίος διατρέχει μεγάλο μέρος 
της περιοχής, που απεικονίζεται στο χάρτη.  

2. Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 

2.1. Η οντότητα «Σύνορο»  

Το σύνορο είναι μια νοητή γραμμή η οποία είτε είναι υλοποιημένη στο έδαφος 
είτε όχι (και σίγουρα όχι σε όλο το μήκος της). Συνήθως, ορίζεται ή ταυτίζεται 
με τα φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά μιας χώρας (π.χ. ο ποταμός Άραχθος 
στην περίπτωση του συνόρου του 1881 ή μια κορυφογραμμή). Τα πολιτικά 



σύνορα, συνήθως, τοποθετούνται σε μέρη όπου η  ανθρώπινη δραστηριότητα 
είναι μηδαμινή και συνεπώς μικρή πιθανότητα να δει κάποιος την ακριβή τους 
θέση (κορυφογραμμές, μέσο ποταμών κ.λπ.) (Smith, 1995). Συχνά, τα σύνορα 
απεικονίζονται σε χάρτες πριν οριστικοποιηθούν από διεθνείς συνθήκες, σε μια 
προσπάθεια επικύρωσής τους προς όφελος των εθνών-κρατών που επρόκειτο 
να δημιουργηθούν (Κρητικός, 2007). «Ένα σύνορο που απεικονίζεται να περνάει από 
συγκεκριμένες περιοχές αντί άλλων είναι εξέχουσας γεωπολιτικής σημασίας και σίγουρα 
δεν χρησιμοποιείται “αθώα” για το σχηματισμό συνειρμών ή άλλων συμβολισμών» 
(Κρητικός, 2007). Σε κάθε περίπτωση, η οντότητα του συνόρου δεν υφίσταται 
προτού κάποιος ή κάποιο γεγονός το καθορίσει καθώς ο ακριβής 
προσδιορισμός της γεωγραφικής θέσης ενός συνόρου και η απόκτηση 
πραγματικής υπόστασης δίνεται μόνο μέσω της συνθήκης που το καθορίζει. Η 
συνθήκη πρέπει να το περιγράψει σαφώς ώστε να το «υλοποιήσει» στο έδαφος, 
καταρχήν νοητά και κατά δεύτερον τεχνητά (π.χ. με κατασκευή σημείων επί 
του συνόρου). Τεχνητές κατασκευές που σχετίζονται με τη γραμμή του συνόρου 
(π.χ. φυλάκια) το καθορίζουν ή το χαράζουν, κατά κάποιο τρόπο, στο έδαφος. 
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι μεθοριακοί σταθμοί που κατασκευάζονταν 
κατά μήκος των συνόρων της Ελλάδας και από τις δύο εκατέρωθεν χώρες με 
σκοπό τη φύλαξή τους (Γκαδόλου, 2013). 

 

“Η οροθετική γραμμή του 1881, Μ. Χρυσοχόος” (Πηγή: Συλλογή Χαρτών ΕΛΙΑ-
ΜΙΕΤ) 



Το πρώτο άρθρο της ελληνοτουρκικής σύμβασης για την παραχώρηση της 
Ηπειροθεσσαλίας προσδιόριζε με αρκετές λεπτομέρειες τα νέα ελληνοτουρκικά 
σύνορα. Ο ακριβής όμως καθορισμός της οροθετικής γραμμής, σύμφωνα με την 
ίδια διάταξη, θα γινόταν επιτόπου από ειδική επιτροπή, στην οποία θα 
συμμετείχαν, όπως προείπαμε, πληρεξούσιοι των έξι Μεγάλων Δυνάμεων και 
των δυο ενδιαφερόμενων χωρών. Οι αποφάσεις θα παίρνονταν κατά 
πλειοψηφία και οι εργασίες της θα έπρεπε να αρχίσουν το αργότερο μια 
εβδομάδα μετά την επικύρωση της σύμβασης της 12ης Μάιου. Τέλος με τα πέντε 
άρθρα του παραρτήματος και με βοηθητικό χάρτη καθοριζόταν ο τρόπος της 
εκκένωσης και της παράδοσης των παραχωρούμενων επαρχιών. Σύμφωνα με 
αυτά, σε τακτή προθεσμία τριών εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης 
μεταξύ των δυο ενδιαφερόμενων μερών, θα έπρεπε να αρχίσει η εκκένωση του 
πρώτου από τα έξι τμήματα, του τμήματος της Άρτας, στα οποία θα 
διαιρούνταν προς διευκόλυνση της κατάληψης, οι επαρχίες αυτές . Στους 
επόμενους τρεις μήνες θα παραδίδονταν τα άλλα τέσσερα, ενώ για το τμήμα 
του Βόλου δινόταν προθεσμία δυο μηνών επιπλέον, επειδή από το λιμάνι του 
Βόλου θα μεταφερόταν σε άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 
κύριο μέρος του πολεμικού υλικού ολόκληρης της Θεσσαλίας και συνεπώς 
χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για την εκκένωση του. 

 

 

2.2. Γεωγραφική περιγραφή του συνόρου του 1881 στη Συνθήκη της 
Κωνσταντινούπολης 

Η γεωγραφική θέση της γραμμής του συνόρου του 1881 (μήκους 370 
χιλιομέτρων) περιγράφεται σε τέσσερα άρθρα της Συνθήκης της 
Κωνσταντινούπολης, ένα για κάθε τμήμα της γραμμής, όπως πρόχειρα 
χωρίστηκε με την τοποθέτηση πέτρινων αναχωμάτων από την Επιτροπή 
Οριοθέτησης. Η αρχή του συνόρου είναι η εκβολή του ποταμού Άραχθου στον 
Αμβρακικό Κόλπο και συνεχίζοντας βόρειο-ανατολικά ακολουθεί την πορεία 
του ποταμού για 93 χιλιόμετρα μέχρι τη θέση «Σμίξη». Στη συνέχεια, με 
κατεύθυνση βόρειο ανατολική και για 28 χιλιόμετρα, φτάνει στην κορυφή 
«Περιστέρι» στο όρος Λάκμος  και συνεχίζει προς τα βόρεια μέχρι τη νότια 
πλευρά της οροσειράς της Πίνδου. Στη συνέχεια, φτάνει νότια της Καλαμπάκας 
μέχρι την οροσειρά Αντιχάσια και προχωρώντας προς το νότο, πλησιάζει στον 
Πηνειό ποταμό. Συνεχίζει βόρειο-ανατολικά για 180 χιλιόμετρα μέχρι την 
κορυφή του «Αγίου Ηλία» μετά τον Τύρναβο. Στη συνέχεια, κατευθύνεται 
βόρεια μέχρι τον Κάτω Όλυμπο και συνεχίζοντας προς την πόλη του 
Πλαταμώνα, τερματίζει στη θάλασσα, διανύοντας μια απόσταση 69 
χιλιομέτρων από το προηγούμενο σημείο «Άγιος Ηλίας». Στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων το σύνορο ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους, 
ταυτιζόμενο με φυσικά όρια (π.χ. Άραχθος ποταμός) ή ακολουθώντας 



κορυφογραμμές (π.χ. Λάκμος). Στις περιπτώσεις που το σύνορο ακολουθεί 
κορυφογραμμή, η Συνθήκη αναφέρει πως τότε το σύνορο θα εννοείται ως η 
μαθηματική γραμμή που διατρέχει τις κορυφές. Η Συνθήκη - εκπληρώντας τη 
αυστηρή απαίτηση για ακρίβεια - παραθέτει μια πλούσια και γλαφυρή 
γεωγραφική περιγραφή της γραμμής του συνόρου.  Πιο συγκεκριμένα για την 
περιοχή της Ηπείρου, η περιγραφή του συνόρου καταγράφεται ως εξής  :  

«Άρθρο 1 ¨……………Οι επίτροποι, έχοντας σταλεί στην Άρτα από τις Μεγάλες 
Δυνάμεις, είναι υποχρεωμένοι να  αρχίσουν την διαδικασία της αποτύπωσης  από τις 
εκβολές του ποταμού Άρτα και έτσι να προχωρήσουν σε αντίστροφη πορεία, κατά μήκος 
της γραμμής που έχει καταδειχθεί στο 1ο άρθρο της συμφωνίας. Το σημείο εκκίνησης 
του συνόρου είναι το στόμιο του ποταμού Άρτα στον κόλπο που έχει το ίδιο όνομα. 
Αρχίζοντας από τις εκβολές η οροθετική γραμμή ακολουθεί τη γραμμή κοίτης του 
ποταμού, του οποίου η πολύ έντονη ελικοειδής πορεία έχει μια γενική κατεύθυνση από 
βορρά προς νότο.  

Αφήνει στα ανατολικά τα χωριά Κομμένο και Μπάνη, που βρίσκονται στην αριστερή 
όχθη, τα οποία πέφτουν στην Ελλάδα. Στα δυτικά τα χωριά Νεοχώρι, Μπακυκάλαμον, 
Τσαπραλή, Κυρνικολού, Κεραμάτες, καθώς και το μοναστήρι με το ίδιο όνομα, 
παραμένουν στην Τουρκία. 

 

 

“Η Σμίξη” : Το σημείο εκβολής του Καλαρρύτικου στον Άραχθο”. (Φωτο Γ. Σκουλά) 



Η οροθετική γραμμή περνάει από τη Γέφυρα της Άρτας, όχι πολύ μακριά από το χωριό 
με το ίδιο όνομα, ακολουθώντας τα ίχνη ενός  κάθετου επιπέδου, που κόβει τη γέφυρα 
εγκάρσια στα θεμέλια  ακριβώς της κεντρικής αψίδας. Από τη Γέφυρα, και για μια 
απόσταση 5 χιλιομέτρων προς τα πάνω στο ρεύμα του ποταμού, ο ποταμός διατρέχει  μια 
πολύ πλατιά αμμώδη κοίτη και διαχωρίζεται σε πολλά μέρη. Η γραμμή  ακολουθεί το πιο 
μεγάλο ρεύμα. Έχοντας περάσει από τη Γέφυρα, η οροθετική γραμμή στρέφεται γύρω 
από την πόλη της Άρτας προς τα δυτικά και βόρεια. Αυτή η πόλη πέφτει στη Ελλάδα. 
Κατόπιν περνά από τα δυτικά της Μονής του Θεοτοκιού, που βρίσκεται σε ένα ύψωμα 
και δεσπόζει της αριστερής όχθης του ποταμού και το οποίο πέφτει στην Ελλάδα. Περνάει 
στα δυτικά των χωριών Καλεντίνη, Κουκούλιστα, της Μονής Μουχουστίου, τα οποία 
πέφτουν στην Ελλάδα και στα ανατολικά των χωριών Νεζερίστα, Αβαρίτσα, Ζάβατο, 
Νισίστα, Πολύτσενα, Βροντό τα οποία παραμένουν στην Τουρκία. Φτάνει στη στενή 
Γέφυρα της Πλάκας στην οποία καθορίζεται από το ίχνος του κάθετου επιπέδου που κόβει 
την Γέφυρα εγκάρσια και περνάει από το μέσον της μεγάλης αψίδας. Συνεχίζοντας 
ακολουθεί τη γραμμή της κοίτης του ποταμού, η οποία, αφήνοντας τη Γέφυρα της 
Πλάκας περνάει μέσα από μια στενωπό που περιβάλλεται από κάθετους βράχους σε κάθε 
πλευρά, περνάει από το μέσον της μεγάλης αψίδας της Γέφυρας της Πολιτσάς, περνάει 
στα δυτικά του χωριού με το αυτό όνομα το οποίο πέφτει στην Ελλάδα και τελικά φτάνει 
στη διασταύρωση του χειμάρρου των Καλαρρυτών, έναν παραπόταμο στα αριστερά του 
ποταμού Άρτα. Το σημείο όπου ο χείμαρρος πέφτει στον ποταμό, ονομάζεται Σμίξη. Το 
μήκος της οροθετικής γραμμής από το στόμιο του ποταμού Άρτα μέχρι τη διασταύρωση 
με το χείμαρρο των Καλαρρυτών είναι 93 χιλιόμετρα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 
ελικοειδείς   ροές του ποταμού. 

 

Άρθρο 2. Φθάνοντας στη διασταύρωση με τον χείμαρρο των Καλαρρυτών, η συνοριακή 
γραμμή αφήνει τη γραμμή κοίτης του ποταμού Άρτα και ακολουθεί την κοίτη του 
χειμάρρου του οποίου η γενική κατεύθυνση είναι βόρειο-ανατολικά. Περνάει από τα νότια 
του χωριού Μιχαλίτσι, το οποίο παραμένει στην Τουρκία. Περνάει από το μέσον δυο 
μικρών γεφυρών από τις οποίες ο πιο απομακρυσμένος χείμαρρος ονομάζεται Σινγούνι, 
πάνω από τις οποίες περνά ο δρόμος από Πράμαντα προς Καλαρρύτες. Από τη Γέφυρα 
του Σινγούνι στρέφεται προς τα βόρεια, περνά από το κέντρο δυο μικρών γεφυριών κατά 
μήκος του χειμάρρου, αφήνει στα ανατολικά το χωριό Καλαρρύτες που πέφτει στην 
Ελλάδα και αφήνει στα δυτικά το χωριό Συρράκο που παραμένει στην Τουρκία. Φτάνει 
στο σημείο απ’ όπου ξεκινά ο χείμαρρος Καλαρρύτης, ο οποίος ξεκινά την πορεία του λίγο 
πιο χαμηλά από την κορυφή του Περιστερίου ή Ντζουκαρέλα. Η επιτροπή έχει καταδείξει 
με ένα σημάδι το σημείο όπου ο χείμαρρος, που είναι ακόμη ένα μικρό ρυάκι συνήθως 
χωρίς νερό φτάνει στο βοσκοτόπι στους πρόποδες της Ντζουκαρέλα. Από το σημείο όπου 
αρχίζει το ρυάκι, η οροθετική γραμμή ανεβαίνει κατακόρυφα σε ευθεία γραμμή στην 
κορυφή του Περιστερίου….» 

 



 
“ Το εξώφυλλο του βιβλίου του   Sir Edward Hertslet,  (1891) ‘The map of Europe by 

treaty London-Volume  IV, 1875 to 1891, που σήμερα βρίσκεται στο Βρετανικό 
Μουσείο”. 

 

 



3. ΟΙ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΡΑΧΘΟ ΤΟ 1881 

Με την εγκαθίδρυση των νέων συνόρων τα δυο κράτη προέβησαν σε θωράκιση 
και από τις δυο πλευρές της νεοσύστατης οροθετικής γραμμής. Τα  παλαιά 
στρατιωτικά φυλάκια των προηγούμενων συνόρων πέρασαν στη λήθη και νέα, 
πιο σύγχρονα, πιο λειτουργικά και κυρίως πιο ανθεκτικά στα σύγχρονα όπλα, 
έκαναν την εμφάνισή τους. Η Οθωμανική αυτοκρατορία, ακόμη και σε 
κατάσταση διάλυσης, παρέμενε ανώτερη της Ελλάδας σε οικονομική ευρωστία. 
Οι στρατώνες της κατά μήκος των συνόρων ήταν σαφώς μεγαλύτεροι, 
στιβαρότεροι και ασφαλέστεροι των ελληνικών. Είχαν φαρδύτερους τοίχους, 
διέθεταν περισσότερες πολεμίστρες και, όταν δεν προφυλάσσονταν από δυο 
πεντάπλευρους πύργους, υποστηρίζονταν από έναν (ή συχνά και δύο), 
στρογγυλό και μεγάλο και τις περισσότερες φορές ήταν διώροφοι. Οι ελληνικοί 
ήταν εμφανώς ταπεινότεροι, με έναν διώροφο πύργο στο ένα τους άκρο και 
απλώνονταν σχεδόν αποκλειστικά σε ένα επίπεδο, καθώς μεγαλύτερο κτίσμα 
σήμαινε περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό που προφανώς η Ελλάδα δεν 
διέθετε σε σύγκριση με την Τουρκία. Για την φύλαξη της νέας οροθετικής 
γραμμής η Ελλάδα ανέπτυξε πέντε τάγματα με έδρες τη Ραψάνη, τον Τύρναβο, 
τα Τρίκαλα, την Καλαμπάκα και την Άρτα, ενώ η Τουρκία έξι τάγματα με έδρες 
σε Καρυά, Δομένικο, Δεσκάτη, Γρεβενά, Μέτσοβο και Φιλιππιάδα. Κατά μήκος 
των συνόρων η Ελλάδα εγκατέστησε 82 μεθοριακούς σταθμούς και η Τουρκία 
101. Ορισμένοι ήταν απλά φυλάκια, άλλοι αποτελούσαν έδρα λόχου και 
μερικοί, οι οποίοι βρίσκονταν σε οδούς - περάσματα, εκτελούσαν ταυτόχρονα 
και χρέη τελωνείου, ενώ σε κεντρικές αρτηρίες, όπως για παράδειγμα η Γέφυρα 
του Άραχθου στην Άρτα, λειτουργούσε αυτόνομα η κρατική τελωνειακή 
μηχανή. Κάποιοι εξ αυτών χαρακτηρίζονται «εαρινοί», που σημαίνει ότι 
εγκαταλείπονταν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πιθανότατα λόγω του πυκνού 
χιονιού που έκανε τη διάβαση απροσπέλαστη. Σύμφωνα με το Γιάννη Σκουλά 
η «νεκρή ζώνη» ανάμεσα στα σύνορα των δύο κρατών έμοιαζε να ήταν κάτι το 
ελαστικό που εξαρτιόταν από το ανάγλυφο του εδάφους. Δεδομένου πως ο κάθε 
στρατός αποζητούσε οι σταθμοί του να βρίσκονται στο ψηλότερο δυνατό 
σημείο, παρατηρείται το εξής φαινόμενο : σε ορεινούς όγκους η απόσταση των 
φυλακίων των δύο χωρών να ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο και σε άλλες να 
απέχουν ο ένας απ’ τον άλλον «εις απόστασιν ολίγων βημάτων». Στην 
πλειονότητά τους οι σταθμοί διατηρούν την ίδια ονομασία άσχετα με την 
εθνικότητά τους και απλώς αναφέρεται η ένδειξη «ελληνικός» ή « οθωμανικός». 
Αυτό βέβαια αφορά την ελληνική ονοματοδοσία καθώς στα στοιχεία που 
διαθέτουμε για τους οθωμανικούς σταθμούς η ονομασία αναγράφεται στην 
τουρκική γλώσσα (φωτογραφίες ‘Άλμπουμ Αμπτούλ Χαμίντ, Πανεπιστήμιο 
Κων/λης). Στη συνοριακή γραμμή του Αράχθου όλα σχεδόν τα ονόματα των 
σταθμών φέρουν το όνομα του χωριού ή της περιοχής στην οποία είναι 
εγκατεστημένοι.» (Σκουλάς, 2018) 



 
“1910 : Η οθωμανική φρουρά του Συρράκου σε αναμνηστική φωτογραφία με τους 

οργανοπαίκτες”. (Φωτο από αρχείο δασκάλου Ι. Βαρκαγιάννη) 

 

 

3.1.Οι οδοιπορικές σημειώσεις της νέας οροθετικής γραμμής  του 1881 από 
τον Ν. Σχινά 

Ο Νικόλαος Σχινάς ήταν ταγματάρχης του σώματος Μηχανικών του 
Υπουργείου των Στρατιωτικών (από το 1886 έως το 1887). Το 1886, το 
Υπουργείο του ανέθεσε την αποστολή της καταγραφής των Ελληνικών και 
Οθωμανικών μεθοριακών σταθμών κατά μήκος του νέου συνόρου που είχε 
οριστεί με τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης το 1881. Η αναφορά αυτού του 
ταξιδιού εκδόθηκε το 1886 με τίτλο «Οδοιπορικές σημειώσεις Μακεδονίας, 
Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας». Μολονότι η έκδοση του 
βιβλίου χρονολογείται το 1886, δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς 
πραγματοποιήθηκε το οδοιπορικό, αν και πιθανολογείται το 1885, αφού σε 
κάποιες σημειώσεις του ο Σχινάς αναφέρει αυτή την χρονολογία.  Προφανώς 
η πορεία του Σχινά δεν είχε περιηγητικό χαρακτήρα αλλά αποτελούσε 
αποστολή του Γενικού Επιτελείου με σκοπό την πληροφόρησή του περί των 
συνθηκών που επικρατούσαν στα νεοαποκτηθέντα βόρεια σύνορα της χώρας, 
πληροφορίες χρήσιμες σε ενδεχόμενες μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. 
Η απλώς ενδιαφέρουσα σήμερα, μα πολύτιμη για την εποχή εκείνη διαίρεση 
του συνόλου της γραμμής ανάλογα με τη δυνατότητα εξεύρεσης ξυλείας 
(καύσιμης ύλης) και ύδρευσης των σταθμών, καταδεικνύει την βαθύτερη αιτία 
του οδοιπορικού του. 



Ο Σχινάς, σε όλο το μήκος της 
συνοριακής γραμμής, κατέγραψε 
183 μεθοριακούς σταθμούς (82 
ελληνικούς και 101 οθωμανικούς). 
Σε κάθε σταθμό αποδίδει έναν 
κωδικό (αρίθμηση) και δίνει μια 
λεπτομερή περιγραφή που 
περιλαμβάνει: 

♣ Τεχνικές λεπτομέρειες για το 
κτίριο που στεγάζει το σταθμό 
(όροφοι, υλικά, χωρητικότητα 
κ.λπ.) 

♣ Στοιχεία για τις υπάρχουσες 
υποδομές (π.χ. ύδρευση) 

♣ Στοιχεία για τη γεωγραφική 
θέση στην οποία βρίσκεται ο 
σταθμός 

♣ Λεπτομερείς διαδρομές 
μετάβασης από τον ένα σταθμό 
στον επόμενο 

♣ Στοιχεία (γεωγραφικά, 
εθνογραφικά κ.λπ.) για τα παρακείμενα χωριά 

♣ Ένα πολεμικό επεισόδιο στο οποίο έτυχε να παρευρεθεί 

♣ Στοιχεία για τις γέφυρες και το οδικό δίκτυο μεταξύ των πόλεων και χωριών 
και προς τους μεθοριακούς σταθμούς. 

Οι αποστάσεις μεταξύ των σταθμών καθώς και οι πορείες στο οδικό δίκτυο που 
περιγράφονται, δίνονται σε μονάδες χρόνου (ώρες και λεπτά) χωρίς ωστόσο να 
διευκρινίζεται αν η απόσταση διανύεται περπατώντας ή εφ’ ίππου. Ωστόσο ήδη 
αμέσως μετά την απελευθέρωση η κυβέρνηση την 25ην Ιουλίου 1881 είχε 
αποστείλει στην Άρτα τον μηχανικό Έσλιν «…διά την διάνοιξιν και κατασκευήν 
προς τα χωριά οδών,( ουχί αμαξιτών αλλά απλών ) ως γράφει η διαταγή, διά να δύνανται 
οι κάτοικοι να συγκοινωνούν με την πρωτεύουσαν του νομού διά ζώων. Κατά δε τας 
αρχάς Σεπτεμβρίου απεστάλη και έτερος μηχανικός, ο Πέτρος Σαμπώ, διά την επίσπευσιν 
των εργασιών» (Καρατζένης, 1982).  

Οι μεθοριακοί σταθμοί (φυλάκια) που κατασκευάστηκαν κατά μήκος του 
συνόρου του 1881 (και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα του 1897), και από 
τις δύο χώρες, ήταν επανδρωμένοι με στρατιώτες και τοποθετημένοι συνήθως, 
σε υψώματα με καλή ορατότητα της γύρω περιοχής. 



3.2 Οι Ελληνικοί και Οθωμανικοί μεθοριακοί σταθμοί στην Ήπειρο, όπως 
καταγράφηκαν από τον Ν. Σχινά 

Η ιδιαιτερότητα του εδάφους επέδωσε στο Τάγμα της Άρτας τρεις λόχους 
ανισομερώς καταμερισμένους. (Η αρίθμηση των σταθμών στο Οδοιπορικό του  
Ν. Σχινά ξεκινούσε από τον Παγασητικό κόλπο). 

Ο λόχος των Πραμάντων διέθετε τρεις σταθμούς  : 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ (69ος) : Στους Καλαρρύτες βρισκόταν ο 69ος 
ελληνικός σταθμός διοικούμενος υπό αξιωματικού, υπήρχε δε και  
τηλεγραφικός σταθμός ο οποίος επικοινωνούσε με τις κωμοπόλεις Πραμάντων 
και Αγνάντων. Οι Καλαρρύτες διέθεταν και λοιμοκαθαρτήριο στην έξοδο του 
χωριού προς το Συρράκο - όπου βρισκόταν ο ομώνυμος  ΟΣΤ’ (76ος) 
οθωμανικός σταθμός  – όπως και «υποτελωνείον και καλόν υδραγωγείον». 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (70ος) : Από τους Καλαρρύτες δυο δρόμοι οδηγούσαν 
στον επόμενο σταθμό εις το « διεσπαρμένας τας οικίας έχον χωρίδιον Χρηστών, όπου 
αρκτικώς του χωριδίου, 20’ της ώρας κείται ο ομώνυμος ελληνικός σταθμός».  Από 
αυτόν έβλεπε  κανείς πολύ καθαρά το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στο όρος 
Πολιάνα και το χωριό Ντοβίζντιανα  (Προσήλιο) όπου βρισκόταν  ο 77ος 
ομώνυμος οθωμανικός σταθμός. Πιο δεξιά στο χωριό Μιχαλίτσι βρισκόταν ο 
78ος οθωμανικός σταθμός όπου την εποχή εκείνη συγκεντρώνονταν υλικό για 
την κατασκευή στρατώνα. 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΛΟΥΠΟΥ  (71ος): Ο  ελληνικός σταθμός Σκλούπου βρισκόταν 1 
½ ώρα μακριά από το ομώνυμο χωριό, στη θέση Πολιτσά. Ήταν ένα μικρό 
οίκημα δίπλα στην μονότοξη γέφυρα του Αράχθου, η οποία είχε άνοιγμα 50 
μέτρα, πλάτος 1,50 μ. και μέσο ύψος από τον πυθμένα μέχρι το θόλο 35 μ. Οι 
όχθες και από τις δυο πλευρές του ποταμού, την ελληνική και την οθωμανική 
ήταν βραχώδεις, απότομες και πάρα πολύ δύσβατες. Απέναντι από την 
γέφυρα, στο χωριό Κοστίτσι,  στα Κατσανοχώρια βρισκόταν ο ΟΘ’ (79ος)  
ομώνυμος οθωμανικός σταθμός. 



 
“Η Γέφυρα της Πλάκας” (Φωτο από το Άλμπουμ Abdulhamid- Istanbul University) 

 

Ο λόχος των Αγνάντων διοικούσε πέντε φυλάκια που είχαν απέναντί τους 
έντακα οθωμανικά : 

 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΛΑΚΑΣ (72ος) : Ο ελληνικός σταθμός βρισκόταν 
πάνω σε λόφο κι έτσι έδινε τη δυνατότητα στους φρουρούς να κατοπτεύουν 
ολόκληρη την περιοχή γύρω από τη γέφυρα της Πλάκας, που είχε άνοιγμα 39  
μ. και ύψος από την επιφάνεια των υδάτων 12,25μ., συνολικό δε πλάτος με τα 
στηθαία 3,20μ. και καθαρό 2,75μ. Σε απόσταση 300 μέτρα από τη γέφυρα 
υπήρχε λιθόκτιστο, επίμηκες και ισόγειο οίκημα, χωρητικότητας 22 ανδρών, το 
οποίο διέθετε και από τις δυο πλευρές της νότιας εισόδου δυο μικρά δωμάτια 
για να μένουν οι αξιωματικοί και προς το βορρά, αποθήκη και κλίβανο. 
Μπροστά δε στην είσοδο υπήρχε κυλινδρική λιθόκτιστη σκοπιά.  Νότια του 
σταθμού βρισκόταν επίσης χάνι 10 αλόγων στο οποίο στεγαζόταν και 
Υποτελωνείο. Πραμάντων. (Σύμφωνα με τον Δ. Καρατζένη (1982) συνεστήθη 
Υποτελωνείον Γ’ τάξεως εις Πλάκαν  και Τελωνιακά Φυλάκια εις Σκλούπον και 
Χρηστούς). 

Στην απέναντι, λίαν ανηφορική πλευρά της γέφυρας και σε απόσταση ½ ώρας, 
στο οθωμανικό χωριό Βορδό, βρισκόταν ο Π’ (80ος) ομώνυμος οθωμανικός 
σταθμός, μέσω του οποίου γινόταν και η τελωνειακή διάβαση προς τα 
Γιάννινα. 



 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (73ος) : Περίπου 3 ½ ώρες από το χωριό Κουκολίστα 
«επί γλώσσης εισεχούσης κατά την αριστεράν όχθην του ποταμού Αράχθου», 
βρίσκονταν  ο ελληνικός σταθμός του Κρυονερίου, αποτελούμενος από μια 
καλύβα  στην οποία διέμενε ο αξιωματικός. Δίπλα, στη σκιά ενός γέρο-
πλάτανου  υπήρχε βρύση με αρκετά καλό νερό, δυο μαγαζιά αποτελούμενα 
από καλύβες, καθώς και 3 ακόμη καλύβες ανατολικά του σταθμού που είχαν 
φτιάξει οι χωρικοί που είχαν μετοικήσει στην ελεύθερη Ελλάδα από την 
απέναντι πλευρά του ποταμού που ήταν στο τούρκικο. 

Στην απέναντι πλευρά, πάνω από τη δεξιά όχθη του χωριού Σκούπα, και στη 
θέση Άγιος Νικόλαος βρισκόταν ο ΠΑ’ (81ος) ομώνυμος οθωμανικός σταθμός. 
Πιο κάτω δε, απέναντι από τη θέση  Πολύτσαινα, υπήρχε λιθόκτιστος 
οθωμανικός τελωνειακός σταθμός.  

ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΤΕΡΗΣ (74ος): Μια περίπου ώρα μακριά από το Σταθμό 
Κρυονερίου και κοντά στην προ τετραετίας κατασκευασθείσα οδό, στην 
αριστερή όχθη του Αράχθου βρίσκονταν  ο σταθμός της Φτέρης, 
αποτελούμενος από μια καλύβα. Απέναντι, στο χωριό Νισίστα βρίσκονταν ο 
ΠΒ’ (82ος) οθωμανικός σταθμός, ο οποίος ήταν  έδρα του λόχου. 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΟΥ (75ος) : Μετά μια ώρα περίπου από το σταθμό της 
Φτέρης βρισκόταν ο σταθμός του Τραπεζακίου, μέσα σε ένα δάσος γεμάτο 
λύκους και ζαρκάδια, αποτελούμενος από μια καλύβα και κοντά σε μια πηγή. 
Από το σταθμό του Τραπεζακίου ήταν ορατοί και οι δυο προηγούμενοι 
σταθμοί Φτέρης και Κρυονερίου. 

(Δίπλα στο σταθμό Τραπεζακίου που αργότερα κατεδαφίστηκε, είναι ακόμα σε λειτουργία 
το σχολείο στο οποίο είχε λάβει χώρα η Α’ Πανηπειρωτική Συνδιάσκεψη της Εθνικής 
Αντίστασης κατά των Γερμανών στις 30 Μαρτίου 1943) 

Στη δυτική όχθη του Αράχθου και απέναντι από τους σταθμούς Φτέρης και 
Τραπεζακίου βρίσκονταν τέσσερις  οθωμανικοί σταθμοί, ο σταθμός ΠΓ’ (83ος)  
Ποτιστικά, ο σταθμός ΠΔ’ (84ος) Βέλγα (ή Δέλγα), ο σταθμός ΠΕ’ (85ος) Άμμου 
και ο σταθμός ΠΣΤ’ (86ος) Καθαροβούνι.  

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΙ (76ος) : Κοντά στη γέφυρα του δεύτερου 
παραπόταμου του Αράχθου που έρχεται από το Βουργαρέλι υπήρχε καλύβα 
στη οποία διέμενε φύλακας, δυτικά του χωριού Κάτω Καλεντίνι. Απέναντι του 
χωριού προς τα ΒΔ’ βρισκόταν ακόμη τέσσερις οθωμανικοί σταθμοί, ήτοι ο  
σταθμός ΠΖ’ (87ος) Αβαρίτσα, ο οποίος είχε και τελωνοφυλακή , ο σταθμός 
ΠΗ’(88ος) Μπρένιστα, που ήταν και έδρα λόχου, ο σταθμός ΠΘ’ (89ος) Σπάρτο 
και ο σταθμός Σ’ (90ος) Άγιος Ηλίας. 

 

 



Ο λόχος με έδρα την Άρτα διοικούσε τους τελευταίους έξι σταθμούς έχοντας 
απέναντί τους πάλι έντεκα οθωμανικούς : 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΚΙΝΑΔΑΣ (77ος) : Mετά 1 ώρα και 40’ από τη γέφυρα ο 
δρόμος οδηγoύσε σε μια μικρή κοιλάδα που τη διαρρέει ο ερχόμενος από τη 
Μαρκυνιάδα ομώνυμος ποταμός, στον οποίο υπήρχε γέφυρα 2 ανοιγμάτων, η 
οποία είχε ξύλινο κατάστρωμα και «λίθινα ποδαρικά». Δίπλα στη Γέφυρα 
βρισκόταν  ο σταθμός που στεγάζονταν  σε ένα ετοιμόρροπο οίκημα που ανήκε 
σε ιδιώτη. Ακριβώς απέναντι, στη δεξιά όχθη του Αράχθου βρισκόταν  ο  ΣΑ’ 
(91ος) οθωμανικός σταθμός Ματισσό. 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΙΟΥ (78ος)  : Ο μονή, όπου και ο ελληνικός 
σταθμός στον οποίο διέμεναν και οι στρατιώτες, βρίσκονταν πάνω σε λόφο με 
την ονομασία Πύργος και απείχε από τον δρόμο περίπου 150 μ. 

Απέναντι ακριβώς βρίσκονταν ο ΣΒ’(92ος) οθωμανικός σταθμός της Μονής 
Βλαχερνών. Πιο δυτικά και σε ύψος 201 μ. επί της δεξιάς πλευράς του Αράχθου 
βρίσκονταν ο ΣΓ’ (93ος) οθωμανικός σταθμός του Αγίου Παντελεήμονος. 

 

 

“Η Μονή Βλαχερνών το 1909”  ( Φωτογραφία Η. Καφετζή, Αρχείο Μουσείο 
Μπενάκη) 

 

 



ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ ΑΡΤΑΣ (79ος) : Ευρισκόμενος επί του βραχώδους 
και άδεντρου λόφου ο οχυρός και αμυντικός στρατών είχε σχήμα τετράγωνο, 
εξωτερικής πλευράς μήκους 41,90 μ. και πάχους 1,05 μ., στις 4 γωνίες του οποίου 
ορθώνονταν εσωτερικά του περιβόλου 4 πύργοι. Από τους πύργους μπορούσε 
κάποιος να αντικρύσει τον Αμβρακικό κόλπο, τη Βόνιτσα, την πεδιάδα της 
Άρτας, τις Μονές Φανερωμένης, Βλαχερνών και Θεοτοκιού, το χωριό Πέτα και 
τα όρη Τσουμέρκα και Ξηροβούνι. Στο μέσον του Στρατώνα σχηματίζονταν με 
τον κατάλληλο διαχωρισμό αυλή, φωταγωγός και αεραγωγός, στην οποία 
βρισκόταν δεξαμενή μήκος 5,40 μ., πλάτους 3,70 μ. και ύψους 4 μ. Η είσοδος 
του σταθμού ο οποίος είχε χτιστεί από τους Τούρκους βρισκόταν στη δυτική 
πλευρά του κτιρίου. Δίπλα στην είσοδο και έξω από το κτίριο βρισκόταν και 
δεύτερη δεξαμενή, καλυπτόμενη με θόλο, μήκους 10 μ., πλάτους 5,90 μ. και 
ύψους 4,50 μ.. Στη ΝΑ’ πλευρά του στρατώνα είχαν αναγερθεί από τους 
Οθωμανούς και αργότερα από τους Έλληνες πυροβολεία και οχυρώματα σε 
διάφορες θέσεις. 

 

 

“Aμυντικός Στρατών Άρτης, Γαριβαλδινοί - 1897” (Πηγή φωτογραφίας : e-bay) 

 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ (80ος) : Βρισκόταν επί της λίθινης γέφυρας 
του Αράχθου. Δεξιά υπήρχε το τελωνείο και αριστερά «υψούται γηραιά πλάτανος, 
υφ’ ης κείται καφείον και το φυλάκιον του σταθμού». 



Ακριβώς απέναντι, στο άλλο άκρο της γέφυρας βρισκόταν ο ΣΣΤ’(96ος) 
οθωμανικός σταθμός Γέφυρα Αράχθου, στον οποίο στάθμευε η διοίκηση 
οθωμανικού λόχου και αξιωματικός της χωροφυλακής μετά χωροφυλάκων. 
Στη γέφυρα υπήρχαν ελληνικό και οθωμανικό τελωνείο. 

Απέναντι από την πόλη της Άρτας και προς βορράν, πέραν του ποταμού, νότια 
του χωριού Γρεμενίτσα, στη θέση Κουκουναριά βρισκόταν ο ΣΔ’ (94ος) 
ομώνυμος οθωμανικός σταθμός, δυτικά δε της πόλης και δίπλα στην όχθη 
βρισκόταν ο ΣΕ’(95ος) οθωμανικός σταθμός Ιμαρέτ. 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΝ (81ος) : Μετά περίπου 1 ώρα, μετά τη Μονή 
Παναγιάς και επί της οδού Βρύσεως, βρίσκονταν ο σταθμός Γλυκόριζον που 
αποτελούνταν από καλό λιθόκτιστο στρατώνα που προμηθεύονταν ξύλα και 
τρόφιμα από την Άρτα. Επί της δεξιάς όχθης του Αράχθου, 10 ‘ της ώρας από 
τη Μονή Παναγιάς βρίσκονταν ο  ΣΖ’ (97ος) οθωμανικός σταθμός Κεραμάταις. 
Ακόμη πιο δυτικά από το σταθμό του Γλυκορίζου βρίσκονταν το χωριό 
Κυρνικολού, όπου και ο ΣΗ’ (98ος) ομώνυμος οθωμανικός σταθμός. Ακόμη πιο 
χαμηλά, σε απόσταση περίπου ¾ της ώρας από το Γλυκόριζο βρισκόταν ο ΣΘ’ 
(99ος) οθωμανικός σταθμός Τσαπρασλή.   

 

“Ο Οθωμανικός Σταθμός στη Γέφυρα Αράχθου” (Φωτο από το Άλμπουμ Abdulhamid 
- Istanbul University) 

 



ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΠΑΝΗ (82ος) : Ήταν ο τελευταίος ελληνικός σταθμός, στο χωριό 
Μπάνη, αποτελούμενος από καλύβα και «ξυλευόμενος εκ της 2 ½ ώρας απεχούσης 
θέσεως Αννίνου». 

Ακριβώς απέναντι τούτου, στο χωριό Νεοχώριον βρισκόταν ο Ρ’(100ος) 
ομώνυμος οθωμανικός σταθμός. Μισή ώρα νοτιότερα του χωριού Μπάνη και 
στην αριστερή όχθη του Αράχθου βρισκόταν το χωριό Κομμένο με 330 
κατοίκους. Απέναντι του χωριού Κομμένο βρισκόταν το ΡΑ’ (101ο) οθωμανικό 
φυλάκιο Φράκτη, που ήταν και το τελευταίο. 

 

4.Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 

Η ευρωπαϊκή επιτροπή οροθέτησης αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη 
στις αρχές Ιουνίου, πριν ακόμη υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ των δυο 
ενδιαφερόμενων μερών. Η διεύθυνση των τοπογραφικών ζητημάτων 
ανατέθηκε στον Άγγλο ταγματάρχη John Ardagh, ο οποίος σύνταξε και τους 
σχετικούς χάρτες. Ένα μεγάλο θέμα προέκυψε στα χωριά των ΒΔ Τζουμέρκων 
Καλαρρύτες και Συρράκο, τα οποία είχαν στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ 
τους, «τα δίδυμα χωριά» όπως τα ανέφερε ο Πουκεβίλ. Κατά τη διάρκεια της 
οριοθέτησης και πριν ακόμη υπογραφεί η συμφωνία, οι προεστοί του 
Συρράκου έστειλαν επιτροπή στην Κωσταντινούπολη να ζητήσει την 
προσάρτηση του στο ελληνικό έδαφος, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Οι 
Συρρακιώτες, μόλις έμαθαν πως μόνο ένα μικρό μέρος της Ηπείρου θα γινόταν ελληνικό, 
προσπάθησαν με όλα τα μέσα να πετύχουν την απελευθέρωση και της δικής τους 
πατρίδας. Ο πατέρας του ποιητή Δημήτριος Κρυστάλλης, μεγαλέμπορος των Ιωαννίνων, 
πρότεινε η χάραξη των συνόρων να γίνει στον αυχένα Άγιοι Απόστολοι – Γέφυρα 
Παπαστάθη - Άραχθος ποταμός. Ανέλαβε δε ο ίδιος να φιλοξενήσει την Επιτροπή 
Χάραξης των Συνόρων στο Συρράκο και πέτυχε ο Ρώσος, ο Γάλλος και ο Άγγλος 
αντιπρόσωπος να δεχτούν την παραπάνω πρόταση, αλλά οι αντιπρόσωποι της Γερμανίας, 
Αυστρίας και Ιταλίας αρνήθηκαν. Για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία της Επιτροπής, ο 
Δ. Κρυστάλλης πρόσφερε κρυφά, με το φίλο του Δημήτριο Νίκα, πολλές χρυσές λίρες 
στον αντιπρόσωπο της Αυστρίας. Αυτός όμως δεν τις δέχτηκε κι έτσι το Συρράκο έμεινε 
κάτω από τον τουρκικό ζυγό» (Β. Κρυστάλλης, 1952). 

Κατά την αποχώρηση τους από το πρώτο τμήμα της Άρτας, οι Οθωμανοί 
ενίσχυσαν τις δυνάμεις τους κατά μήκος των νέων συνόρων. Με την πρόφαση 
ότι φοβούνταν ελληνική επίθεση ή γενικότερη εξέγερση στην Ήπειρο, 
τοποθέτησαν πολλές πυροβολαρχίες στους λόφους γύρω από την Άρτα. Η 
κατάσταση εξάλλου ήταν γενικά ανησυχητική, επειδή οι Οθωμανοί, 
γνωρίζοντας τις εσωτερικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες για 
δυναμική παρουσία στα σύνορα, φρόντιζαν να δημιουργούν επεισόδια. 
Αντιδρώντας στην τακτική αυτή, ενήργησε και ο στρατηγός  Σκαρλάτος 
Σούτσος με ανάλογο τρόπο: εγκατέστησε πυροβολαρχίες στην Κόπραινα και 



στο Μενίδι και σκόπευε να τις ενισχύσει με πολεμικό υλικό που θα 
αποστέλλονταν  δια θαλάσσης από τον Πειραιά . 

 

“Το Οθωμανικό Φυλάκιο Κυρνικολού” (Φωτο από το Άλμπουμ Abdulhamid – 
Istanbul University) 

Είναι ενδεικτικό των προθέσεων της Πύλης το γεγονός ότι οι Οθωμανοί είχαν 
αντιταχτεί επίμονα στη μετάβαση των ελληνικών στρατευμάτων από την 
Αθήνα προς την Άρτα μέσω του Αμβρακικού κόλπου. Γι' αυτό και οι Έλληνες 
αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν για τη μεταφορά αυτή τους ασύμφορους 
χερσαίους δρόμους. Επιπλέον, κρίθηκε σκόπιμο από την ελληνική πλευρά, 
ύστερα από σύσταση και των μελών της ευρωπαϊκής επιτροπής, να μην τεθεί 
επίσημα εκείνη τη στιγμή το ζήτημα της έναρξης της ελευθεροπλοΐας του 
Αμβρακικού κόλπου, όπως προβλεπόταν από το δεύτερο άρθρο της σύμβασης. 
Σχετικά με την Πούντα (αρχαίο Άκτιο) και την περιοχή της, η σύμβαση 
προέβλεπε καταρχήν ότι θα παραχωρούνταν στην Ελλάδα, ωστόσο η περιοχή 
δεν περιλαμβανόταν στο διάγραμμα των έξι τμημάτων. Εξάλλου τα οχυρά της, 
καθώς και τα αντίστοιχα της Πρέβεζας από την τουρκική πλευρά, στη βόρεια 
ακτή της εισόδου του Αμβρακικού, έπρεπε να αφοπλιστούν μέσα σε τρεις μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης. Παρόλο που η ελληνική κυβέρνηση θεώρησε 
ότι έπρεπε να περιληφθούν στο πρώτο τμήμα, τελικά, εξαιτίας της ασυμφωνίας 
της Πύλης, καταλήφθηκαν μόλις στις 29 Αυγούστου από ένα απόσπασμα της 
φρουράς Λευκάδας. Στην υπογραφή του σχετικού ελληνοτουρκικού 
πρωτοκόλλου την ελληνική πλευρά εκπροσώπησε ο υποπρόξενος της 
Πρέβεζας. 



Η νέα οροθετική γραμμή του 1881 έκοψε την περιοχή  της Άρτας κυριολεκτικά 
στα δύο. Απ΄ τη μια στιγμή στην άλλη οι κάτοικοι έπρεπε να διαχειριστούν μια 
καινούργια πραγματικότητα, πράγμα αρκετά δύσκολο  καθώς τέθηκαν 
ζητήματα πρακτικής, οικονομικής  και ανθρώπινης φύσεως. Το μερίδιο 
ευθύνης του λόχου των Πραμάντων ήταν τεράστιο. Η μεθόριος ερχόμενη από 
το χωριό Χαλίκι και την κορυφή Περιστέρι του όρους Λάκμος, διέσχιζε την 
κορυφογραμμή μέχρι να συναντήσει τον ποταμό Χρούσα, τον μετέπειτα 
ονομαζόμενο Καλαρρύτικο. Ήταν η περιοχή των συνόρων με τη μεγαλύτερη 
απόσταση μεταξύ των ομοεθνών σταθμών και αυτό αφορούσε και τα δυο 
κράτη. Από τη Μάνδρα Χότζα μέχρι τους Καλαρρύτες υπήρχε η πρωτοφανής 
απόσταση των 28 χιλιομέτρων. Χαώδες το κενό στην αμυντική γραμμή των δυο 
χωρών, που καμιά δεν ξόδεψε χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό για να το 
επανδρώσει καθώς τα ψηλά απόκρημνα βουνά και τα βαθιά φαράγγια τις 
απέτρεψαν. 

 

(Στη φωτογραφία «Οροφύλακες», χαρακτικό του  SCHWEIGER LERCHENFELD, 
Amand, (Freiherr von). Griechenland in Wort und Bild, Eine Schilderung des 
hellenischen Konigreiches, Leipzig, Heinrich Schmidt & Carl Günther, 1887 / 

Kettwig) 



4.1 Αντιδράσεις  από τις δυο πλευρές του συνόρου 

Η απελευθέρωση της μέχρι τότε Τουρκοκρατούμενης περιοχής  ήταν ένα 
γεγονός που δεν ήταν δυνατό να μην ερεθίσει τα πνεύματα. Ύστερα από τόσες 
αποτυχημένες εξεγέρσεις και αλλεπάλληλες διαψεύσεις των ελπίδων των 
χριστιανών κατοίκων - και μάλιστα κατά την τελευταία μετά το Συνέδριο του 
Βερολίνου περίοδο -, η εκδίωξη των Οθωμανών γινόταν επιτέλους 
πραγματικότητα. Ήταν λοιπόν φυσικό οι χριστιανοί των περιοχών αυτών να 
εκδηλώσουν φανερά τα αισθήματα τους, τόσο κατά την αποχώρηση των 
τουρκικών δυνάμεων όσο και κατά την έλευση του ελληνικού στρατού. Πλήθη 
λαού, με επικεφαλής τον κλήρο, υποδέχονταν με θορυβώδη τρόπο τα 
στρατεύματα έξω από πόλεις και χωριά.  

 

1899 : Αναφορά στην Απελευθέρωση της Άρτας σε δημοτικό τραγούδι με τίτλο "Το 
Παράπονο των Ιωαννίνων", σε δημοσίευμα της εφημερίδας "ΕΜΠΡΟΣ".....Ο τίτλος 

τής μελέτης είναι " Τό Αλβανικόν Ζήτημα", υπό Λεοντίου Κ. Λεοντίου, Διδάκτορος τά 
Νομικά, Αθήνησι 1897, τήν οποία ο συγγραφεύς αφιερώνει ευλαβώς εις τόν Βασιλέα 

τών Ελλήνων Γεώργιον Α'. ( Δημοσίευση από το αρχείο Γεωργίου Σάρρου) 



Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν ασυγκράτητες μερικές φορές. Γι' αυτό και συχνές 
ήταν οι συστάσεις των ξένων διπλωματών και των μελών της επιτροπής προς 
την ελληνική κυβέρνηση να ελέγχει σταθερά τις υπερβολικές εκδηλώσεις 
ενθουσιασμού των κατοίκων, για να αποφευχθούν τυχόν παρεκτροπές που θα 
δημιουργούσαν ίσως προβλήματα στο ζήτημα της ενσωμάτωσης. 

Αλλά και ό λαός τής λοιπής ’Ηπείρου, πού έμεινε υπόδουλος, ένοιωσε μεγάλη 
πίκρα για την αδικία των Μεγάλων Δυνάμεων. Ένα δημοτικό τραγούδι 
περιγράφει την αγανάκτηση των σκλάβων:  

«Ανάθεμά σας Πίτροποι κι Άλέξη Κουμουντοΰρε,  

μέ τή γραμμή πού βάλαταν τούτο τό καλοκαίρι.  

Πού άφήκαταν τήν Πρέβεζα καί πήραταν τήν Πούντα,  

πού άφήκαταν τά Γιάννινα καί πήραταν τήν ’Άρτα,  

πού άφήκαταν τό Μέτσοβο μέ τά χωριά του γύρα».  

Καί ή παραλλαγή αυτού:  

«Σ’ όλον τον κόσμο ξαστεριά, σ’ όλον τον κόσμο ήλιος,  

καί στά καημένα Γιάννινα μαΰρο παχύ σκοτάδι.  

Τί φέτο έκάναν τήν βουλήν οχτώ βασίλεια άνθρωποι  

καί βάλανε τά σύνορα τής Άρτας τό ποτάμι,  

κι άφήκανε τήν Πρέβεζα καί πήρανε τήν Πούντα κλπ.» (Κολοβός,1980) 

Οι Καλαρρύτες πανηγύριζαν για την πολυπόθητη λευτεριά, ενώ το Συρράκο 
θρηνούσε για τη σκλαβιά που θα συνεχιζόταν για 30 περίπου χρόνια ακόμα, 
ένας θρήνος που αποτυπώθηκε στους παρακάτω στίχους : 

Σ’ ούλον τον τόπο ξάστερο, σ’ ούλον τον τόπο ήλιος 

Και στα καημένα Γιάννενα μαύρο βαρύ σκοτάδι, 

Και στο Συρράκο στο χωριό στα μαύρα είναι ντυμένοι….. 

Από την άλλη μεριά, τα αισθήματα των μουσουλμάνων ήταν τόσο εχθρικά 
προς τους χριστιανούς, ώστε υπήρχε συνεχής κίνδυνος για συγκρούσεις. 
Μπροστά στις αντιτιθέμενες αυτές λαϊκές εκδηλώσεις, οι ελληνικές αρχές ήταν 
ιδιαίτερα προσεκτικές, προκειμένου να αποτραπούν όχι μόνο συγκρούσεις, 
αλλά και τυχόν βιαιοπραγίες εκ μέρους εκείνων απ' τους μουσουλμάνους που 
έφευγαν. Ωστόσο δεν έλειπαν κατά καιρούς κάποια επεισόδια, ιδιαίτερα σε 
περιοχές όπου τα οθωμανικά και ελληνικά φυλάκια ήταν το ένα αντίκρυ στο 
άλλο, σε απόσταση λίγων μέτρων. Ένα τέτοιο επεισόδιο ανάμεσα σε Έλληνες 
και Οθωμανούς στρατιώτες πριν τον Α’ Βαλκανικό πόλεμο, καταμαρτυρείται 
από τον Γεώργιο Σπαή: « Ο θείος μου Λεωνίδας Σπαής, σε ηλικία 19 ετών, 



κατατάχτηκε στο στρατό και το 1912 υπηρετούσε στο φυλάκιο Μπάνη απέναντι από το 
οθωμανικό φυλάκιο του Νεοχωρίου. Κάθε φορά που οι γυναίκες του χωριού πήγαιναν 
στο ποτάμι να πλύνουν τα ρούχα, έβγαιναν οι Οθωμανοί στρατιώτες και φωνάζοντας 
προσβλητικά λόγια στις γυναίκες, ξεγύμνωναν  τα γεννητικά τους όργανα και έκαναν 
άσεμνες χειρονομίες. Ο Λεωνίδας Σπαής και ένας άλλος στρατιώτης, δεν άντεξαν αυτή 
την συμπεριφορά των Τούρκων και πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να σκοτώσουν έναν απ’ 
αυτούς. Δημιουργήθηκε διπλωματικό επεισόδιο. Οι δυο στρατιώτες συνελήφθησαν και 
φυλακίστηκαν εντός του Κάστρου, στις φυλακές της Άρτας. Η οθωμανική κυβέρνηση 
ζητούσε την προσαγωγή τους σε στρατοδικείο και την καταδίκη τους σε θάνατο. Όταν 
όμως τους επισκέφτηκε ο διοικητής τους, τους καθησύχασε καθώς υπήρχαν ήδη έντονες 
οι φήμες για κήρυξη πολέμου εναντίον της Τουρκίας, πράγμα που συνέβη με την έναρξη 
του Α’ Βαλκανικού πολέμου τον Οκτώβριο του 1912.» (Μαρτυρία Γεωργίου Σπαή) 

 

4.2 Η κακομεταχείριση των κατοίκων στο τούρκικο 

Εκτός όμως από τις πρωτοβουλίες των ελληνικών αρχών για τον εξευμενισμό 
των μουσουλμάνων, υπήρχε και το στοιχείο της σύγκρισης που εξωράισε ακόμα 
περισσότερο την εικόνα της νέας κυριαρχίας. Η σύγκριση απέβη σε βάρος των 
Οθωμανών. Ιδιαίτερα μάλιστα κατά την περίοδο της αβεβαιότητας των 
διαπραγματεύσεων και των διαδικασιών για την παράδοση, ήταν εμφανής η 
έλλειψη ασφάλειας. Δεν έλειψαν εξάλλου και περιστατικά καταλήστευσης και 
κακομεταχείρισης των κατοίκων από τα απερχόμενα οθωμανικά στρατεύματα 
τα οποία συνεχίστηκαν περιστασιακά και καθ΄ όλη τη διάρκεια της οθωμανικής 
κατοχής μέχρι την απελευθέρωση της περιοχής πέραν του Αράχθου το 1912-13. 
Για το λόγο αυτό οι κάτοικοι πολλών παραποτάμιων συνοικισμών, που είχαν 
κτήματα και στην ελληνική πλέον πλευρά του Αράχθου, πέρασαν το ποτάμι 
και δημιούργησαν οικισμούς στην απέναντι πλευρά αποτελούμενους αρχικά 
από αχυροκαλύβες όπως στις περιοχές Νισήστα Νέα και Πιστιανά ή Οπισθιανά 
Νέα. Γράφει χαρακτηριστικά ο Σεραφείμ Βυζάντιος (1884) : « Εις την νέαν 
ταύτην Νισήσταν μετηνάστευσαν αι ανωτέρω 120 οικογένειαι άμα τη καταλήψει του 
Ηπειρωτικού θέματος υπό του Ελληνικού Στρατού, εν έτει 1881, αποφεύγουσαι την 
πολυετή τυραννικήν Τουρκοκρατείαν και τους άλλως τυραννικώτερους ιδιοκτήτας, ή 
μάλλον ειπείν άρπαγας Ιωαννίτας Οθωμανούς». 

Στην εφημερίδα «Φωνή της Ηπείρου» (1882)  διαβάζουμε : «Αφόρητον πλέον 
κατάστασιν παρουσιάζουσι δια των γιαννιτσαρισμών τα όργανα των οθωμανικών αρχών 
και ιδία οι εισπράκτορες των βασιλικών δοσιμάτων εις τους απέναντι  υποδούλους 
αδελφούς μας, των δεινοπαθημάτων των οποίων μας έθεσε  θεατάς προς τιμωρίαν αφού 
μας εχώρησεν η αναθεματισμένη Συνθήκη του Βερολίνου με τα αλλόκοτα και αθλιέστατα 
σύνορά της. Οθωμανός μπίμπασις (ταγματάρχης) με στρατόν απεστάλη εξ Ιωαννίνων εις 
τα επί του Τουρκικού εδάφους χωρία της Πίνδου, ίνα εισπράξει παρά των πτωχών 
κατοίκων τους φόρους τους οποίους έχουν πολλαπλασιάσει ποικιλοτρόπως και η 
καθυστέρησις των υπηκόων, ένεκα παρελθουσών αθλίων και αφορήτων εποχών, και η 
Κυβέρνησις αυτή. Οι εισπράκτορες των φόρων έχουσιν αυστηράν λάβει διαταγήν παρά 



της Διοικήσεως να μη μεταχειρισθώσιν ουδεμίαν υπερβολικήν βίαν επί των υπηκόων. 
Ομολογείται δε ότι ο εις τον Πίνδον αποσταλείς και εις Γότισταν στήσας το κέντρον του 
μπίμπασης ουδέποτε έδειξεν αυθάδη πιεστικήν διαγωγήν ανά τα χωρία άτινα περιέρχεται. 
Δεν τον εμιμήθησαν όμως καθόλου οι υπαξιωματικοί του Ιωαννίται και οι άλλοι αλβανοί 
γιουζμπασίδες και μουλιαζίμιδες εκ της χωροφυλακής, οίτινες καταπατώντες και 
καθυβρίζοντες και την ιδικήν του και της Διοικήσεως διαταγήν, δεν αφήκαν βίαιον και 
τυραννικόν μέτρον, το οποίον να μη εφήρμοσαν εις τα χωρία όπου απεστέλλονταν μετ’ 
αποσπασμάτων…….» (Πινδέας, 1989)  

 

 

Ο Βορειοηπειρώτης οπλαρχηγός Ιωάννης Πουτέτσης (1878 – 1912) (Wikimedia.org) 

 



Συγχρόνως εκείνη την εποχή έκανε την εμφάνισή της στην Ήπειρο η αλβανική 
προπαγάνδα, την οποία στήριζαν η Αυστροουγγαρία και η Ιταλία και σε 
μικρότερο βαθμό η ρουμανική προπαγάνδα, που προσπαθούσε να 
προσεταιριστεί τις ελληνοβλαχικές κοινότητες της Πίνδου. Οι υπό τον 
Οθωμανικό ζυγό Ηπειρώτες  όμως, δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια και 
συνέστησαν, το 1906, την «Ηπειρωτική Εταιρεία». Η οργάνωση και η δομή της 
είχε ως πρότυπο τη Φιλική Εταιρεία, η οποία είχε το βασικό ρόλο στην 
προετοιμασία της Μεγάλης Επανάστασης του 1821. 
Ο κύριος στόχος της «Ηπειρωτικής Εταιρείας» είχε δύο κατευθύνσεις: 1) Την 
συγκέντρωση πληροφοριών για τα οχυρά και τις δυνάμεις του τουρκικού 
στρατού και τη διοχέτευση των πληροφοριών στον Ελληνικό Στρατό και 2) Την 
οργάνωση και τον εξοπλισμό ανταρτικών σωμάτων για την ενίσχυση του 
Ελληνικού Στρατού. Αποφασίστηκε, μάλιστα, η ίδρυση τριών διευθύνσεων στα 
τρία ζωτικότερα κέντρα της Ηπείρου. Η συγκέντρωση πληροφοριών για τα 
οχυρά και τις δυνάμεις του τουρκικού στρατού και η διοχέτευσή τους στον 
Ελληνικό Στρατό ήταν άριστα οργανωμένη και πρόσφερε πολύτιμες 
υπηρεσίες. «Δύο από τους οπλαρχηγούς της  ήταν οι Γιάννης Πουτέτσης   και Βασίλης 
Αρμύρας. Πράκτοράς τους στην Άρτα ήταν ο Κώστας Κατσάνος. Ο Πουτέτσης ήρθε μια 
ή δυο φορές στη Άρτα κι έμεινε με πολλές προφυλάξεις στο σπίτι του Κατσάνου. Την 
πρώτη φορά ήταν άρρωστος, δεν θυμάμαι πόσο έμεινε γιατί η γυναίκα του Κατσάνου, η 
Βασιλική δεν μ’ άφηνε να μείνω στο σπίτι όπως άλλες φορές να ετοιμάσει φόντια. Μου 
έδινε ό,τι ήταν ετοιμασμένο και μ΄ έδιωχνε. Αυτό γινόταν καλοκαιρινούς μήνες που 
περνιόταν το ποτάμι. Οι αντάρτες είχαν ανθρώπους τους, που έρχονταν στην Άρτα για 
διάφορες προμήθειες που είχαν ανάγκη, όπως φυσίγγια κτλ. Μετά τον πόλεμο είδα 
φωτογραφία του Πουτέτση. Ήταν ανάστημα μέτριο, σώμα μάλλον λεπτό, κιλότα, μπότες, 
σακάκι κλειστό ως το λαιμό, καλπάκι στο κεφάλι. Άνθρωποί τους έρχονταν στην Άρτα 
φέρνοντας πληροφορίες τί γίνεται εκεί και παίρνοντας εντολές» (Βλάχος, 1985). 
Συνεργάτες πληροφοριοδότες  των Ελλήνων στην οθωμανική πλευρά υπήρξαν 
αρκετοί, αλλά λίγοι έμειναν γνωστοί. 
Ένα από τα βασικά στελέχη της «Ηπειρωτικής Εταιρείας» και 
πληροφοριοδότης άριστος υπήρξε και ο δημοδιδάσκαλος της Σκούπας 
Κωσταντίνος Τσιάπαλης ή Δασκαλάκης. Οργανώθηκε, δίνοντας ιερό όρκο 
στον οπλαρχηγό Πουτέτση και τοποθετήθηκε υπεύθυνος κατασκοπείας στο 
ανατολικό Ξηροβούνι (από γέφυρα της Πλάκας μέχρι το Κορφοβούνι Άρτας). 
Για να είναι δε πιο ελεύθερος στις κινήσεις του, με εντολή του Ελληνικού 
Κράτους, παραιτήθηκε από δάσκαλος. Ένα περιστατικό από τη δράση του 
Δασκαλάκη στην περιοχή μας μεταφέρει ο εγγονός του Γιώργος Λιαπάτης : «Ο 
παππούς μου Κωσταντίνος Τσιάπαλης ή Δασκαλάκης μαθαίνει για κάποιον Τούρκο 
κατάσκοπο, αρχηγό στην περιοχή εκεί, που πήγαινε απέναντι από το ποτάμι, στο ελληνικό 
έδαφος, και έκανε τον φιλέλληνα, έλεγε πως θα βαφτιστεί χριστιανός και θα παντρευτεί 
ελληνοπούλα. Έτσι διενεργούσε κατασκοπεία σε βάρος της Ελλάδας. Κάνει σχετική 
αναφορά στους υπεύθυνους, η πληροφορία διασταυρώνεται και διατάσσεται να 
εξαφανισθεί ο τούρκος από προσώπου γης, όχι όμως στο ελληνικό έδαφος για να μην 



υπάρξει διπλωματικό επεισόδιο. Άρχισε λοιπόν ο Δασκαλάκης να συναναστρέφεται τον 
Τούρκο και να αποκτά την εμπιστοσύνη του. Έτσι δεν άργησε να μπει το σχέδιο σε 
ενέργεια. Μια μέρα που περπατούσαν παρέα στο δρόμο, μπροστά ο Δασκαλάκης, πίσω ο 
Τούρκος, μόλις πέρασαν από ένα πλάτανο (του Γκιζέρη), πετάγεται μέσα από την κουφάλα 
του δέντρου ένας συνεργάτης του Δασκαλάκη και σκοτώνει τον Τούρκο. Για να τον 
εξαφανίσουν έθαψαν αλλού το κεφάλι και αλλού το σώμα. Τον έθαψαν όμως βιαστικά και 
τα σκυλιά τον βρήκαν. Πρώτος ύποπτος για τη δολοφονία, ο Δασκαλάκης. 
Συλλαμβάνεται και φυλακίζεται στη Φιλιππιάδα. Με χρηματισμό της Ελληνικής 
κυβέρνησης (σε έλληνες και τούρκους) αθωώνεται και ελευθερώνεται» (Μαρτυρία 
Γεωργίου Λιαπάτη). 

 

(Στη φωτογραφία ο Κωσταντίνος Τσιάπαλης ή Δασκαλάκης από το αρχείο Γ. Λιαπάτη) 

 



4.3 Το πρόβλημα της ληστείας 

Αναδημοσιεύοντας το Μάρτιο του 1882 η εφημερίδα Αιών ένα ευνοϊκό άρθρο 
της εφημερίδας St James Gazette του Λονδίνου για τη νέα κατάσταση στις 
προσαρτημένες επαρχίες, έγραφε ότι κατά την παράδοση τους ένα από τα μέλη 
της επιτροπής ρώτησε κάποιον πασά αν ανταποκρίνονταν στην 
πραγματικότητα οι πληροφορίες του για ληστρικές πράξεις που είχαν 
σημειωθεί τότε πρόσφατα στην Ηπειροθεσσαλία. Απαντώντας ο πασάς 
θεώρησε πολύ πιθανές παρόμοιες ενέργειες εφόσον οι ληστείες  στην περιοχή  
χρονολογούνταν από 3.000 χρόνια. Είναι γεγονός ότι η ληστεία, η οποία 
υπήρξε για τις περιοχές της κεντρικής Ελλάδας ενδημική και ανεξάλειπτη 
μάστιγα, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από την εποχή της σύστασης του ελληνικού 
κράτους. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα, που δεν προσφέρονταν λόγω της 
διαμόρφωσης του εδάφους για ασφαλή φρούρηση, αποτέλεσαν μόνιμη εστία 
ληστρικών συμμοριών, η δράση των οποίων επεκτεινόταν στις παραμεθόριες 
επαρχίες και των δυο επικρατειών. Τα αίτια της έξαρσης του ληστρικού 
φαινομένου στην Ηπειροθεσσαλία, εκτός από την κοινωνική αθλιότητα, τη 
γενική αναταραχή και την ανάπτυξη της νομαδικής κτηνοτροφίας, ήταν 
συνυφασμένα με τις αλυτρωτικές ενέργειες, την επιβίωση του 
κλεφταρματολισμού στις τουρκοκρατούμενες επαρχίες και την έλλειψη 
αποτελεσματικής καταδίωξης. 

Ιδιαίτερη έξαρση του ληστρικού φαινομένου σημειώθηκε στο τελευταίο 
διάστημα της οθωμανικής κυριαρχίας, οπότε ουσιαστικά δεν υπήρχε διοίκηση 
στην περιοχή. Οι οθωμανικές αρχές ενόψει της αποχώρησης τους δεν ήθελαν, 
ενώ οι ελληνικές, πριν από την εγκατάσταση τους, δεν μπορούσαν να 
προστατέψουν τον τόπο. Την έλλειψη κάθε εξουσίας διοικητικής και 
αστυνομικής εκμεταλλεύτηκε, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω , πλήθος ληστών 
και φυγόδικων τόσο από τη Θεσσαλία και την Ήπειρο όσο και από την παλιά 
Ελλάδα και τις οθωμανικές επαρχίες, με αποτέλεσμα την αναζωπύρωση της 
ληστείας. Ο αριθμός τους ήταν αδύνατο να υπολογιστεί με ακρίβεια. Σύμφωνα 
πάντως με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το καλοκαίρι του 1881 ανέρχονταν 
σε 8.000 άτομα . Πρόκειται βέβαια για υπερβολές. Δεν αποκλείεται μάλιστα οι 
υπερβολές αυτές να διοχετεύονταν επίτηδες από τις ελληνικές αρχές που, για 
πολλές αιτίες, πάσχιζαν με κάθε τρόπο να επισπεύσουν τον τερματισμό της 
οθωμανικής κυριαρχίας στις περιοχές της Ηπείρου και Θεσσαλίας. Οι 
ελληνικές προξενικές αρχές, ως οι μόνες που είχαν πλέον δικαιοδοσία στις 
επαρχίες που επρόκειτο να προσαρτηθούν, με συνεχείς εκθέσεις τους προς το 
υπουργείο Εξωτερικών, ανέφεραν πολυάριθμα περιστατικά ληστειών και 
περιέγραφαν την έκρυθμη κατάσταση . Ανάλογο ήταν και το περιεχόμενο των 
επιστολών των μελών της ευρωπαϊκής οροθετικής επιτροπής, τα οποία γι' αυτό 
το λόγο, σε όλες τις μετακινήσεις τους συνοδεύονταν απαραίτητα από 
σημαντική δύναμη ιππικού. Οι ληστές λοιπόν, συνήθως βλαχόφωνοι ή και 
αλβανόφωνοι (χριστιανοί και μουσουλμάνοι), περιφέρονταν κατά ομάδες στα 



χωριά, αιχμαλώτιζαν χωρικούς- κατά κανόνα χριστιανούς-, και ζητούσαν για 
την απελευθέρωση τους λύτρα. Δεν δίσταζαν επιπλέον να διαπράττουν και 
φόνους και να απειλούν να πυρπολήσουν τους καρπούς και τα κοπάδια 
ολόκληρων χωριών είτε για εκφοβισμό, είτε για τιμωρία, όταν δεν 
ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις τους. Οι ενέργειες αυτές είχαν, όπως ήταν 
φυσικό, σοβαρό αντίκτυπο στον πληθυσμό. Έτσι, πολλοί από τους κατοίκους, 
τρομαγμένοι εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και παραμελούσαν τις ασχολίες 
τους. Εξαίρεση αποτελούσαν μόνο οι φτωχοί εργάτες, που τολμούσαν να 
συνεχίζουν την εργασία τους, χωρίς βέβαια να είναι και αυτοί εξασφαλισμένοι 
από τον κίνδυνο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης οι χωρικοί ζήτησαν άδεια να 
οπλοφορούν, πράγμα βέβαια που δεν επέτρεψε η οθωμανική διοίκηση. 

 

(Στη φωτογραφία Προσωπογραφία κλέφτη από τη Στερεά Ελλάδα. Δημοσιεύεται στο: 
Belle Henri, «Trois années en Grèce». Παρίσι, Librairie Hachette, 1881. Συλλογή: 

Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη). 

 

Ο Λεωνίδας Βλάχος(1985) γράφει χαρακτηριστικά : «Ληστές τον καιρό εκείνο 
ήταν ο Μπαμπάνης, ο Μάγγανος, ο Στριφτάρης, ο Κοκορόσκος  κ.α. Στον κάμπο της 



Άρτας γύριζε σαν ληστής ο Γιάννης Μανέγας. Δεν θυμάμαι τί είχε κάνει από δω στο 
ελληνικό και πέρασε στο τούρκικο. Τότε έτσι γινόταν. Όποιος έκανε έγκλημα στο 
τούρκικο, πέρναγε στο ελληνικό κι εύρισκε την ησυχία του, καθώς και το αντίθετο. Ο 
Μανέγας πολύ δυσκόλεψε τους Αρτηνούς.  Είχε υπηρετήσει αρκετό διάστημα 
χωροφύλακας, δεν ξέρω τί έκανε και πέρασε στο τούρκικο, είχε στα πόδια του φτερά, 
γύριζε παντού – Σούλι, Παραμυθιά, Πρέβεζα – όλος ο τόπος ήταν δικός του όπως τα 
πουλιά……….» Συχνά έβγαιναν αποσπάσματα για καταδίωξη των ληστών, 
χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Στην εφημερίδα «Φωνή της Ηπείρου»  (20 
Οκτωβρίου 1882) διαβάζουμε χαρακτηριστικά : « Πληροφορούμεθα ότι  εις θέσιν 
Παλαιοκελλάριον ευρισκομένην επί της οροθετικής γραμμής Λαρίσης εφονεύθη ο 
διαβόητος αρχιληστής Τσικαρδής και συνελήφθησαν τετραυματισμένοι και τρεις αυτού 
οπαδοί παρά των προς καταδίωξιν της ληστείας ελληνικών αποσπασμάτων. Μανθάνομεν 
ότι η κεφαλή του φονευθέντος αρχιληστού Τσικαρδή κομισθείσα εις Άρταν εξετέθη εις 
την θέαν του κοινού» ( Πινδέας, 1989). 

4.4 Το ζήτημα της διάβασης των συνόρων 

Η συνοριακή ρύθμιση, όχι μόνο στο σύνολο της, αλλά ειδικότερα στο τμήμα 
της Ηπείρου, δεν μπορεί βέβαια να χαρακτηρισθεί  ιδιαίτερα επιτυχής. Το πιο 
ενδεικτικό παράδειγμα το προσφέρει η ρύθμιση που δεν συμπεριέλαβε στο 
ελληνικό έδαφος και τα κτήματα των κατοίκων της Άρτας. Το γεγονός αυτό 
αποτέλεσε και τη βασική αιτία για τη δημιουργία καθημερινών προβλημάτων, 
αλλά συγχρόνως αποτελούσε και σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των δυο κρατών. Ήδη πριν αρχίσει η 
κατάληψη της περιοχής, είχαν επισημανθεί από την ελληνική πλευρά οι 
δυσχέρειες που θα δημιουργούνταν από την ιδιόρρυθμη αυτή κατάσταση: Οι 
χωρικοί θα ήταν αναγκασμένοι να μεταβαίνουν σχεδόν καθημερινά στην 
απέναντι επικράτεια για την καλλιέργεια των κτημάτων ή των κήπων τους και 
τη συγκομιδή των καρπών και να επιστρέφουν το βράδυ. Οι δυσκολίες 
φάνηκαν αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, όταν Οθωμανοί τελωνειακοί 
υπάλληλοι εγκαταστάθηκαν στη γέφυρα του Άραχθου και άρχισαν χωρίς 
καθυστέρηση να επιβάλλουν δασμούς εισαγωγής και εξαγωγής σε όλα τα 
διακινούμενα αγαθά. Το μέτρο όμως που έπληξε ιδιαίτερα τους Έλληνες ήταν 
η παρεμπόδιση της διέλευσης ακόμα και των μεταφορικών ζώων προς το 
ελληνικό έδαφος (με το πρόσχημα της γενικής απαγόρευσης εξαγωγής κτηνών 
από τις διάφορες επαρχίες του οθωμανικού κράτους). Το γεγονός αυτό 
ανάγκαζε τους χωρικούς να ξεφορτώνουν στη γέφυρα τα φορτία και να τα 
μεταφέρουν οι ίδιοι στην πόλη. Έτσι, εκτός από το φόρο της δεκάτης και τους 
τελωνειακούς δασμούς εξαγωγής που πλήρωναν κανονικά οι Έλληνες για τα 
προϊόντα τους στις τουρκικές αρχές, έπρεπε να καταβάλλουν και δασμούς για 
την καθημερινή είσοδο και την έξοδο των μεταφορικών ζώων. Μια 
εναλλακτική λύση που φαίνεται ότι πρότειναν οι Οθωμανοί, ήταν να 
αναλάβουν τη μεταφορά ξένοι αγωγιάτες,  μόνο με εγγύηση επανόδου. Αλλά 
η λύση αυτή θεωρήθηκε ασύμφορη για τους κατοίκους εφόσον, εκτός από τη 



δαπάνη που απαιτούσε, εγκυμονούσε και πρόσθετους κινδύνους αρπαγής των 
καρπών από τους αγωγιάτες κατά τις διανυκτερεύσεις τους στα κτήματα.  

Άλλο σοβαρό ζήτημα ήταν η απαγόρευση της εισαγωγής σφαγίων, που 
δημιούργησε πιεστικά προβλήματα στην τροφοδοσία της πόλης - η έλλειψη 
είχε γίνει ιδιαίτερα αισθητή στα στρατιωτικά σώματα και στο στρατιωτικό 
νοσοκομείο. Ενώ λοιπόν υπήρχαν χιλιάδες πρόβατα των Ελλήνων ποιμένων 
των Τζουμέρκων στις βοσκές που νοίκιαζαν ανέκαθεν στο απέναντι οθωμανικό 
έδαφος, εντούτοις απαγορευόταν η εισαγωγή των αρνιών στην Άρτα πριν από 
το μήνα Απρίλιο, γεγονός που οδηγούσε σε αδιέξοδο κτηνοτρόφους και 
καταναλωτές . Η τακτική αυτή των Οθωμανών δημιούργησε βάσιμες υποψίες 
στους Έλληνες ότι απέβλεπε στον εξαναγκασμό των κατοίκων σε μετανάστευση 
στη νεόδμητη πόλη Χαμιδιέ. Έτσι οι οθωμανικές αρχές, εκτός από την επιβολή 
δασμών, εξακολουθούσαν να απαγορεύουν την εισαγωγή δημητριακών, 
τροφίμων, πτηνών, αυγών και κρεάτων στην πόλη και συνέχιζαν να 
παρεμβάλλουν εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση των ίδιων των κατοίκων, 
επικαλούμενες λόγους δημόσιας ασφάλειας.  

 

 

“Άδεια ελευθέρας διόδου στα σύνορα του 1882” (Φωτο από αρχείο Α. Καραγκούνη) 

 



Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με ορισμένα άλλα συμβάντα, όπως 
πυρκαγιές στα κτήματα, αρπαγές των καρπών από ληστές, καθώς και τη βίαιη 
εκδίωξη των Αρτηνών από την αγορά στη δεξιά όχθη της γέφυρας, στην οποία 
ανέκαθεν έπαιρναν  μέρος, επιδείνωναν την κατάσταση . Οι προοπτικές λοιπόν 
διαγράφονταν δυσοίωνες για τον πληθυσμό, εφόσον έπρεπε ή να πουλήσει τα 
κτήματα του σε ευτελείς τιμές ή να μεταναστεύσει στο οθωμανικό έδαφος. 
Αργότερα το θέμα των καθημερινών μετακινήσεων στα απέναντι κτήματα 
ρυθμίστηκε με προσωρινά διαβατήρια των ελληνικών αρχών. Αλλά κατά 
καιρούς οι Οθωμανοί αξίωναν να χρησιμοποιούνται τακτικά εξωτερικά 
διαβατήρια, θεωρημένα από τον Οθωμανό πρόξενο της πόλης, παρόλο που 
αυτά χρησιμοποιούνταν συνήθως μόνο για μετάβαση σε περισσότερο 
απομακρυσμένες περιοχές του οθωμανικού εδάφους . Η διάβαση πάλι της 
γέφυρας από τους κατοίκους της οθωμανικής επικράτειας γινόταν μόνο με 
εξωτερικά διαβατήρια, που εξέδιδε ο  καϊμακάμης της Φιλιππιάδας. Παρόλο 
λοιπόν που η τελευταία αναταραχή φάνηκε ότι αποτέλεσε αρχή για την 
οριστική διευθέτηση του ζητήματος υπέρ των Ελλήνων χωρικών, ύστερα 
μάλιστα και από ευνοϊκή επιτόπια παρέμβαση του μουτεσαρίφη της Πρέβεζας, 
ωστόσο για μια ακόμη φορά δεν δόθηκε η αναμενόμενη λύση. 

Πιο πάνω στα σύνορα και συγκεκριμένα στα χωριά Συρράκο και Καλαρρύτες, 
επειδή και τα δυο χωριά είχαν στενούς δεσμούς με τα συγγενολόγια, τις 
εμπορικές σχέσεις και την κοινή ιστορική πορεία, οι τουρκικές αρχές είχαν 
αρχικά αφήσει ελεύθερη την επικοινωνία μεταξύ τους. Περί τα 1892 όμως η 
κατάσταση άλλαξε δραματικά και η τουρκική εξουσία άρχισε να δείχνει το 
χειρότερό της πρόσωπο. Οι κάτοικοι των δυο χωριών υποχρεώθηκαν να 
πληρώνουν διοδικό φόρο 20 φράγκων το μήνα για τη μετάβαση από το ένα 
χωριό στο άλλο. Σταδιακά άρχισε να δημιουργείται μια αφόρητη κατάσταση 
τρομοκρατίας που κορυφώθηκε τις παραμονές του ελληνοτουρκικού πολέμου 
του 1897.  Η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και 
ο άμεσος κίνδυνος πολεμικής σύρραξης είχε δημιουργήσει ασφυκτική πίεση εκ 
μέρους των Τούρκων στις παραμεθόριες περιοχές. Στο Συρράκο όπου υπήρχε 
μόνιμα τουρκική φρουρά 15 ανδρών, οι Τούρκοι έστειλαν άλλους 200. Η 
παρουσία πολυάριθμης φρουράς δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους 
κατοίκους. Οι Τούρκοι εγκαταστάθηκαν στα σχολεία και στα σπίτια αφού 
ξεσπίτωσαν πολλούς κατοίκους. Για να συντηρήσουν δε τις πολυάριθμες 
φρουρές των συνόρων, επέβαλαν δυσβάσταχτους φόρους στις κοινότητες. 
Επιπλέον λήστευαν  τους εμπόρους που επέστρεφαν στο χωριό τους. Το 
καθεστώς αυτό της τρομοκρατίας και της ανασφάλειας μπορεί να θεωρηθεί σαν 
μια από τις κύριες αιτίες της σταδιακής συρρίκνωσης του Συρράκου και την 
μετοίκηση των κατοίκων σε άλλες περιοχές. 



 

Ο Ελληνικός Σταθμός στη Γέφυρα Αράχθου (Φωτογραφία Γιάννης Σκουλάς, 2004) 

 

4.5 Το λαθρεμπόριο 

«Στα δυο άκρα του Γιοφυριού υπήρχαν καγκελωτές πόρτες που το βράδυ έκλειναν. Μόλις 
έδυε ο ήλιος, απ’ την μεριά των Τούρκων ακουγόταν ένα μπουρί- ένα σάλπισμα 
καθορισμένο- και έκλεινε η πόρτα, για να ξανανοίξει με την ανατολή του ήλιου. 
Οι Αρτινοί που είχαν δουλειές στο τούρκικο, είχαν πασαπόρτι για ένα μήνα με πληρωμή, 
κι όσοι είχαν μαγαζιά στο μαχαλά του Γιοφυριού, στην τούρκικη μεριά, έπρεπε να περνάνε 
το γεφύρι φορώντας κόκκινα φέσια.’Ετσι, πρωί-πρωί, πέρναγαν με τα φεσάκια τους οι 
Μιχαλαίοι, ο Μάρκος Γαρουφαλιάς, ο Βασίλης Λαλάκος κι άλλοι πολλοί που είχαν 
μαγαζιά με υφάσματα στο τούρκικο, κι έκαναν χρυσές δουλειές, γιατί εκεί ψώνιζε όλος ο 
κάμπος. 
Απ’ την μεριά των Τούρκων υπήρχε μεγάλη φτήνεια σ’όλα τα είδη. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν 
αφορολόγητα? Τόκαναν για προπαγάνδα? Πάντως οι Αρτινοί έμπαιναν στον πειρασμό 
με κίνδυνο της ζωής τους να κάνουν λαθρεμπόριο, ν’αγοράσουν διάφορα είδη στο 
τούρκικο με λίγα χρήματα , να τα περάσουν παράνομα στο ελληνικό και να τα 
μοσχοπουλήσουν. 

Άλλοι πέρναγαν τα λαθραία τη νύχτα, μέσα απ’ το γιαλό, ακόμα και με άλογα. Άλλοι που 
πέρναγαν λίγα πράγματα, προσπαθούσαν να τα περάσουν κρυμμένα απάνω τους ή σε 
καλάθια. Γι’ αυτό μόλις πέρναγαν στο ελληνικό τους γινόταν έρευνα. Υπήρχε εκεί ένας 
σταθμός. Τους άντρες τους έψαχναν οι χωροφύλακες, τις γυναίκες, γυναίκα. Για ένα 
διάστημα υπηρέτησε εκεί η Καλαμπάκου, που δεν έκανε χατήρια. Ήταν πολύ αυστηρή, 
σωστός διάολος. Αν βρισκόταν το λαθραίο, κατασχόταν. Και στους άντρες έβαζαν 



πρόστιμο. Στις γυναίκες- - πού έκρυβαν στ’ απόκρυφά τους κανένα μεταξωτό – τους 
έβγαζε η γυναίκα – φύλακας το βρακί και το κρέμαγε στον πλάτανο (το γνωστό πλάτανο 
του Αλή -Πασά) για ρεζίλεμα.» (Βλάχος, 1985) 

 
 

 «Στο συνοικισμό του γιοφυριού από την πλευρά του Τούρκικου, στο Μαχαλά όπως 
λέγανε, είχε διαμορφωθεί το τρίτο παζάρι της πόλης της Άρτας με πολλά εμπορεύματα: 
ζάχαρη, καφές, μπαχαρικά, πετρέλαιο, σπίρτα. Πολλά είδη ιματισμού, ήταν πολύ 
φθηνότερα στο μαχαλά της γέφυρας λόγω του φορολογικού συστήματος στην 
τουρκοκρατούμενη επικράτεια, απ’ ότι στην Ελλάδα. Αυτά τα φθηνά εμπορεύματα τα 
αγόραζαν επαγγελματίες λαθρέμποροι από τα μαγαζιά της γέφυρας και τα πουλούσαν 
ακριβότερα στην Άρτα και σε γειτονικές πόλεις. Οι «εργάτες της νύχτας», όπως έλεγαν 
τους λαθρέμπορους, ήταν πολλοί την εποχή εκείνη. Τα πρωτοπαλίκαρα όμως ήταν ο 
Γιαν’ Μανώλης, ο Πάνο Φασάρος, ο Κώστας Μανώλης, ο Μίτζιλης και άλλοι. Οι 
λαθρέμποροι αγόραζαν ορισμένα είδη, τα έκρυβαν σε παραποτάμιες αποθήκες και τα 
βράδια τα φόρτωναν σε ζώα και περνούσαν τον Άραχθο από διάφορα σημεία, πόρους του 
ποταμού που γνώριζαν. Ο κίνδυνος όμως ήταν πολύ μεγάλος γιατί η ακροποταμιά και 
από τις δύο πλευρές περιπολούνταν από Έλληνες και Τούρκους στρατιώτες. Όσοι 



περνούσαν με τα ζώα κρυφά το ποτάμι, μοσχοπουλούσαν τα εμπορεύματα στην Άρτα και 
αλλού και έβγαζαν αρκετά χρήματα. 
Από την Άρτα οι λαθρέμποροι της νύχτας μετέφεραν μεγάλες ποσότητες ούζου, που 
πουλούσαν στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο. Οι λαθραίες αυτές εξαγωγές δικαιολογούν 
το ότι σε είκοσι χρόνια από την απελευθέρωση της Άρτας – 1881 μέχρι το 1900 – η Άρτα 
είχε πέντε εργαστήρια ποτοποιίας που παρήγαγαν τόνους ούζου που ήταν αδύνατο να 
διατεθούν στην Άρτα των 4990 κατοίκων. Άλλα πρωτοπαλίκαρα της νύχτας μετά το 1900 
ήταν ο Καρακώστας, ο Παγώνας και η παρέα τους. Πολλές φορές τα βράδια οι Αρτινοί 
άκουγαν πυροβολισμούς από την Κάτω Παναγιά, το Ριζόκαστρο, από τα “Κομμάτια” κι 
από άλλα σημεία . Τα αποσπάσματα κυνηγούσαν τους εργάτες της νύχτας πάρα πολύ, 
αλλά κι αυτοί, άντρες με παλικαρίσια καρδιά τα αψηφούσαν όλα. Την άλλη μέρα το 
λαθρεμπόριο αυτό το αγόραζαν οι Αρτινοί από του μπακάληδες.» (Βαφειάς, 2010)  

 

“Tο βαμμένο κόκκινο οθωμανικό φυλάκιο-τελωνείο, νεοκλασικό κτίσμα άγνωστου 
αυστριακού αρχιτέκτονα από το 1864 που σήμερα φιλοξενεί το Εθνικογραφικό – 

Λαογραφικό μουσείο Άρτας”. (Φωτογραφία Γ. Σκουλάς) 

 

«Ο ληστής Γιάννης Μανέγας  είχε αδελφό τον Γιώργο Μανέγα που είχε στήσει παρέα κι 
αναλάμβαναν τα λαθραία των εμπόρων της Άρτας. Τα εμπορεύματα απ’ τα μαγαζιά του 
γιοφυριού τα συγκέντρωναν σε ένα σπιτοκάλυβο κοντά στην Αη-Τριάδα και τα 
μεσάνυχτα έρχονταν οι δικοί τους στο απέναντι μέρος της εκκλησίας και αφού 
βεβαιωνόνταν ότι δεν ήταν χωροφύλακες, τους κάναν σινιάλο χτυπώντας τρεις φορές 



πριόβολο σε στουρνάρι. Αμέσως άρχιζε το πέρασμα του ποταμού σε σημείο που ήξεραν 
απ΄την ημέρα πως έχει το λιγότερο νερό. Αυτό βέβαια γινόταν τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Το ίδιο γινόταν και στην άλλη πλευρά του γιαλού, την ανατολική. Τα συγκέντρωναν σε 
σπιτοκάλυβο στα χαμηλά της Βλαχέρνας και τα μεσάνυχτα άρχιζε το πέρασμα. 
Φορτωμένοι στην πλάτη τους 4-5 άνθρωποι κι όταν τύχαινε να τους πάρουν χαμπάρι οι 
σκοποί, άρχιζε το τουφεκίδι. Όσοι  ήταν θαρρεμένοι γύριζαν πίσω με τα πράγματα στην 
πλάτη. Όσοι ήταν δειλοί τα παράταγαν στο γιαλό.» (Βλάχος, 1980) 

 

4.6 Οι μετακινήσεις του ποιμενικού πληθυσμού και οι ζωοκλοπές 

Οξύτερο ωστόσο ήταν το ζήτημα που αντιμετώπισαν από την πρώτη στιγμή οι 
κτηνοτρόφοι. Είναι γνωστό ότι οι κάτοικοι των ορεινών χωριών της επαρχίας 
των Τζουμέρκων της Ηπείρου συνήθιζαν να μεταφέρουν το χειμώνα τα 
κοπάδια  τους δυτικά του ποταμού Άραχθου, στις πεδιάδες της Άρτας και της 
Πρέβεζας, καθώς και στο Μαργαρίτι και την Παραμυθιά. Στις περιοχές αυτές 
μάλιστα μίσθωναν, κατά την πάγια τακτική των μετακινούμενων 
κτηνοτρόφων, βοσκές από τον προηγούμενο χρόνο. Το άρθρο 7 της σύμβασης 
εξασφάλιζε στους ποιμένες, κατοίκους των χωριών που παρέμειναν στην 
οθωμανική επικράτεια, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν, όπως και πριν, τα 
χειμαδιά του θεσσαλικού κάμπου. Η διάταξη αυτή αποσκοπούσε προφανώς 
στην ελεύθερη και κυρίως στην ατελή από τελωνειακούς δασμούς διακίνηση 
των ποιμνίων τους. Αντίθετα, δεν υπήρχε καμιά αναφορά για τους ποιμένες 
των ελληνικών επαρχιών που χρησιμοποιούσαν βοσκές στις γειτονικές 
οθωμανικές επαρχίες,  οι Οθωμανοί δηλαδή αρνούνταν να αποδεχτούν ότι 
ίσχυε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή την αρχή της αμοιβαιότητας. 
Έτσι οι βοσκοί της Ηπείρου κυρίως, αντιμετώπισαν από την εποχή της 
κατάληψης σοβαρό δίλημμα. Φοβήθηκαν μήπως αν τους επιτρεπόταν η 
είσοδος στο οθωμανικό έδαφος, θα συναντούσαν έπειτα από τις οθωμανικές 
αρχές σοβαρά εμπόδια κατά την επάνοδο το ερχόμενο καλοκαίρι, εξαιτίας της 
γενικής απαγόρευσης που ίσχυε στη μεταφορά ζώων από τα οθωμανικά στα 
ελληνικά εδάφη. Άλλωστε το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπιζαν ήδη και οι κάτοικοι 
της Άρτας που είχαν στείλε τα ποίμνια τους πριν από την κατάληψη στη δεξιά 
όχθη του  ποταμού . Δεν μπορούσαν, όπως είδαμε και πιο πάνω, να μεταφέρουν 
τα ζώα τους στην πόλη, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί η γνωστή έλλειψη σε 
σφάγια, κυρίως τους χειμερινούς μήνες, αφού τον Απρίλιο άρχιζε λογικά η 
επάνοδος των κοπαδιών στο ελληνικό έδαφος. Ένα χαρακτηριστικό πάντως, 
που επισημαίνεται στη διπλωματική αλληλογραφία, είναι ότι τα προσκόμματα 
που παρεμβάλλονταν από τις οθωμανικές αρχές δεν είχαν γενική εφαρμογή. 
Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αδιάλλακτη συμπεριφορά 
οφειλόταν κατά κύριο λόγο σε αυθαιρεσίες των κατά τόπους ιθυνόντων, όπως 
για παράδειγμα του καϊμακάμη της Φιλιππιάδας. Τέλος, ένα άλλο φαινόμενο 
με μεγάλες διαστάσεις ήταν η ζωοκλοπή. Γνωστή επί τουρκοκρατίας, είχε 
σημειώσει εντυπωσιακή ύφεση στην περιοχή μετά την κατάληψη και την 



επιβολή της τάξης. Από το 1882 και στο εξής όμως, άρχισε να αναζωπυρώνεται 
στις διάφορες επαρχίες και κυρίως κατά μήκος των συνόρων. Στη δεύτερη 
περίπτωση η ελληνική πλευρά απέδιδε την ευθύνη κυρίως σε Οθωμανούς 
στρατιώτες, οι οποίοι είτε εισέρχονταν στο ελληνικό έδαφος και επιδίδονταν σε 
αρπαγές μεγάλων ή μικρών κοπαδιών από κάθε είδους ζώα, είτε δεν 
επέστρεφαν στους Έλληνες δικαιούχους όσα από αυτά διέφευγαν από τα 
σύνορα. 

 

Το Τελωνείο στο Συρράκο σήμερα (Φωτογραφία Γιάννης Σκουλάς, 2004) 

Ανεξάρτητα απ’ όλα αυτά θα πρέπει να τονίσουμε ότι τόσο το Ελληνικό όσο 
και το Οθωμανικό επίσημο κράτος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να 
διευθετεί επεισόδια ή προβλήματα που τυχόν προέκυπταν στις παραμεθόριες 
περιοχές. Γι’ αυτό το λόγο στέλνονταν στην περιοχή  επίσημες επιτροπές και 
από τις δυο πλευρές, οι οποίες συνεδρίαζαν και μετά το πέρας των εργασιών 
τους, προς απόδειξιν της καλής θέλησης αμφοτέρων των μερών και της 
σύμπνοιας που επικρατούσε έδιναν και επίσημο γεύμα. Μια τέτοια εκδήλωση, 
στις αρχές του 20ου αιώνα  περιγράφει γλαφυρά ο Λεωνίδα Βλάχος  στο άρθρο 
του «Αναμνήσεις απ’ την παλιά Άρτα». Γράφει χαρακτηριστικά : «Δεν θυμάμαι 
ακριβώς τη χρονολογία που ήρθε στην Άρτα μεγάλη αντιπροσωπεία Τούρκων από τα 
Γιάννινα κι έγινε μεγάλη γιορτή στην πλατεία Σκουφά. Ήταν οι αρχές της Άρτας, 
βουλευτές κτλ. αλλά θα ήρθαν και πολλοί από Αθήνα, γιατί ήταν πολύς ο κόσμος που 
καθόταν στο μεγάλο τραπέζι. Οι Τούρκοι ήταν καλοφορεμένοι, μαύρα ρούχα, κόκκινα 
φέσια με μαύρη φούντα. Το μέρος που ήταν το μεγάλο τραπέζι φωτίζονταν με πολλά 
φανάρια πετρελαίου. Γύρω απ’ το τραπέζι ήταν σειρές γιρλάντες με σημαίες και χάρτινα 



φανάρια. Καθώς υπολογίζω απ’ την ηλικία που είχα τότε, θα πρέπει να ήταν γύρω στο 
1904. Το βράδυ εκείνο όλη η Άρτα ήταν στην πλατεία, κολλητός ο ένας πάνω στον άλλο, 
πλην γυναικών, γυναίκες βρίσκονταν μόνο στην ταράτσα του σπιτιού του Βαγγέλη 
Γαρουφαλιά. Στην πλατεία ήταν πολλοί ευκάλυπτοι που ανέβηκαν πολλά παιδιά να 
βλέπουν…… Έπαιξαν διάφορα κομμάτια οι οργανοπαίχτες της Άρτας που έμεναν στα 
κελιά της Παργιορίτσας. Τότε και οι Τούρκοι έφεραν δικούς τους οργανοπαίχτες που 
τραγούδησαν τούρκικα. Σ’ ένα απ’ αυτά το ρεφρέν έλεγε : Γιασασίν χουριέτ ανταλέ 
μουσταφά γιασασίν μελέτ….αυτά τα λόγια νομίζω πως είχε, γιατί αργότερα τη μουσική 
απ’ αυτό το ρεφρέν τη μεταχειριζόταν ο Μήτσιος Λάπας σε πολλά τραγούδια. Ο Μήτσιος, 
κουρέας το επάγγελμα, ήταν καλλίφωνος και τραγούδαγε πολύ σωστά, έλεγε όλων των 
ειδών τα τραγούδια και ήταν άφταστος στους αμανέδες…….»(Βλάχος, 1985) 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το γεγονός αυτό διαβάζουνε στις θύμησες του 
Ανδρέα Αρβανιτογεώργου, παλαιού Αρτηνού, δικαστικού στο επάγγελμα, 
γενηθέντα στις 29 Απριλίου 1900 : «Ήτο καλοκαίρι βράδυ κατά το 1909 ή 1910 ότε 
κατηργήθη στην Τουρκία το Σουλτανάτο και εψηφίσθη το Τουρκικό Σύνταγμα (Το 
Σύνταγμα των Νεοτούρκων έγινε το 1908) και οι Νεότουρκοι Άρτης Φιλιππιάδος 
εφιλοξενήθησαν στην Άρταν και ο Δήμαρχος Ευάγγ. Γαρουφαλιάς τους παρέθεσε γεύμα 
στην πλατεία Σκουφά. Στα τραπέζια είχαν τοποθετήσει λάμπες σαν αυτές που 
χρησιμοποιούσαν με αμίαντο λευκές. Τέτοιες είχαν οι τσαγκάρηδες, οι ραφτάδες, τέτοιες 
χρησιμοποιούσε και το Πρωτοδικείον στις νυχτερινές συνεδριάσεις. Γκαρσόνια στο 
ανωτέρω δείπνο ήσαν ο θείος μου Ι. Ανδρικόπουλος, Αλέξ. Τζινέρης και ο Θ. Κακαβάς. 
Από τα πολλά τραγούδια που έλεγαν οι Τούρκοι στο δείπνο θυμάμαι μια φράση «Γιασασίν 
χουριέτ ανταλέ μουσταφά γιασασίν μελέτ». Δεν ξέρω Τούρκικα να τα εξηγήσω αλλά 
νομίζω ότι η φράση έλεγε «Ζήτω η λευτεριά, κάτω ο Μουσταφάς, ζήτω ο λαός», 
(Καρατζένης, 1987) 

 

 5. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 1881 ΑΠΟ ΤΟ 
ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑ  

Ο Γιάννης Σκουλάς είναι φωτογράφος, ερευνητής και έχει ασχοληθεί με την 
ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, πέτρινων φάρων, σιδηροδρομικών σταθμών, 
κάστρων κ.α. Σε ένα ταξίδι του το 2004, με σκοπό τη φωτογράφιση άγνωστων 
αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή της Τσαριτσάνης στην Θεσσαλία, ο 
Γιάννης Σκουλάς  παρατήρησε «μικρά καστράκια» διάσπαρτα στο χώρο. Οι 
ντόπιοι κάτοικοι του απάντησαν ότι «αυτά είναι τα παλιά σύνορα». Η σκέψη 
«σύνορα στην καρδιά της Ελλάδας» ήταν η αρχή της ιδέας για την ανακάλυψη 
και φωτογράφιση των φυλακίων αυτών κατά μήκος όλου του συνόρου. 



 

Το  Οθωμανικό φυλάκιο στη Μονή Βλαχερνών σήμερα (Φωτογραφία Γιάννης 
Σκουλάς, 2004) 

 

Αρχικά, ο Γ. Σκουλάς (2013) πορεύτηκε με μοναδικά εφόδια το χάρτη «Carte 
de la nouvelle frontière Turco-Grecque» και τις «Οδοιπορικές σημειώσεις» του 
Ν. Σχινά, υλικό που του διατέθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στη 
συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν και οι χάρτες «Χάρτης της προς την Ήπειρον και 
Μακεδονίαν οροθετικής γραμμής της Ελλάδος» και «Χάρτης του Ελληνικού 
Βασιλείου». Με αυτό το υλικό ανά χείρας και με τη βοήθεια των ντόπιων 
κατοίκων, προσπάθησε να εντοπίσει ένα-ένα φυλάκιο. Οι ντόπιοι κάτοικοι 
στην πλειονότητά τους γνώριζαν πως τα φυλάκια ήταν απομεινάρια της 
μεθορίου Ελλάδας - Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι χαρακτηριστικό, 
ωστόσο, ότι τα περισσότερα τα χαρακτήριζαν ελληνικά. «Άλλοι δε τα είχαν 
γκρεμίσει ψάχνοντας για λίρες» (Σκουλάς, 2013, προσωπική συνέντευξη στην 
Ελένη Γκαδόλου). Αφηγήσεις σχετικές με τα σύνορα ή τα φυλάκια δεν είχαν 
διασωθεί δεδομένου πως χρονικά ήταν αρκετά παλιά, παρεμβάλλονταν δύο 
γενιές σχεδόν. Το εγχείρημα του εντοπισμού, όπως το ονομάζει ο ίδιος ο Γ. 
Σκουλάς (2012), «ήταν σαν ένα κυνήγι χαμένου θησαυρού», δεδομένου πως το υλικό 
που είχε στα χέρια του ήταν ουσιαστικά οι περιγραφές του Σχινά που υπήρξε ο 
κυριότερος καθοδηγητής του. Διαβάζοντας προσεκτικά την περιγραφή κάθε 
φυλακίου και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό, τα «αναπαριστούσε» στο έδαφος. 
Αυτό βέβαια δεν ήταν καθόλου εύκολο.  



 

Το Υποτελωνείο στους Καλαρρύτες σήμερα (Φωτογραφία Γιάννης Σκουλάς, 2004) 

 

Ο χώρος, από το 1886 μέχρι σήμερα είχε αλλάξει: τα τοπωνύμια, το οδικό 
δίκτυο και οι χρήσεις γης της περιοχής είχαν μεταβληθεί καθώς επίσης και η 
χρήση πολλών σταθμών. Η θέση τους - σκόρπια από τα νότια του Πλαταμώνα 
έως τον Αμβρακικό - δεν βοηθούσε για να αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους. 
Παρ’ όλα αυτά, ακολουθώντας κατά βήμα τις διαδρομές που περιέγραφε ο 
Σχινάς και χρονομετρώντας τες, εντόπισε ένα μεγάλο ποσοστό φυλακίων και 
τα φωτογράφισε. Όπως αναφέρει ο ίδιος, «η ανυπομονησία και η χαρά της 
ανακάλυψης τόπων και πραγμάτων που είχαν χρησιμοποιηθεί πριν από 150 χρόνια και 
που τώρα είχαν ερημώσει ήταν τα συναισθήματα που χαρακτήριζαν κάθε ταξίδι. Και το 
ότι από εκεί είχαν περάσει άνθρωποι (στρατιώτες Έλληνες ή Οθωμανοί) που σκέφτονταν 
όπως εμείς, φοβόντουσαν, τους έλειπαν οι δικοί τους. Έβλεπα από μακριά με κιάλια το 
φυλάκιο, σιγά σιγά το πλησίαζα και μπαίνοντας, εξερευνώντας το εσωτερικό, έκανα μια 
αναπαράσταση στο μυαλό μου της καθημερινότητας αυτών των ανθρώπων που ζούσαν 
εκεί». 

Οι σταθμοί ήταν τοποθετημένοι κυρίως σε υψώματα ή βουνά αλλά και σε 
πεδινές εκτάσεις εφ’ όσον η μεθόριος διέσχιζε κάποιον κάμπο. Καταγράφεται 
το ελάχιστο υψόμετρο 4 μ. στη θέση Τσαπρασλή (παραποτάμια πεδινή περιοχή 
στον ποταμό Άραχθο) και το μέγιστο 1883 μ. στον σταθμό Λάκκα Δοκίμι. Οι 
σταθμοί βρίσκονται κοντά σε γέφυρες (π.χ. Πλάκας), πανδοχεία (π.χ. Χάνι 
Ζυγού), κάστρα (π.χ. Γριζάνο), περάσματα ή διάσελα (π.χ. Εβδομήντα 
Αδέλφια) αναδεικνύοντας τα σημαντικά σημεία που έχρηζαν φύλαξης εκείνη 
την εποχή. 



 

“Ερείπια του Οθωμανικού σταθμού Kαθαροβούνι” (Φωτο Γ. Κομζιάς) 

Η μεγαλύτερη πυκνότητα σταθμών παρατηρείται γύρω από στρατηγικές θέσεις 
όπως γέφυρες, περάσματα και διάσελα. Το ίδιο συμβαίνει και γύρω από πόλεις  
ανεξάρτητα από  την μορφολογία της περιοχής, για λόγους ασφάλειας και 
φύλαξης των πόλεων. 

Οι σταθμοί είναι γραμμικά κατανεμημένοι κατά μήκος του συνόρου σε μια 
τυπική απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθέν του. Η μέση απόσταση μεταξύ 
διαδοχικών ελληνικών σταθμών είναι της τάξης του ενός χιλιομέτρου και το 
ίδιο ισχύει για τους οθωμανικούς. Ωστόσο, δεν ακολουθείται πάντα αυτό το 
μοτίβο καθώς στις περιοχές με μεγάλη πυκνότητα σταθμών, η απόσταση είναι 
μικρότερη (π.χ. 80 μ. στην περιοχή του Ζυγού). Ένας ελληνικός σταθμός 
βρίσκεται συνήθως απέναντι από έναν αντίστοιχο οθωμανικό σε μια τυπική 
απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου 

Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ ελληνικών και οθωμανικών σταθμών 
και βοήθησαν στη διαδικασία του εντοπισμού είναι :  

 

♣ Οι οθωμανικοί σταθμοί έχουν διατηρηθεί σε καλύτερη κατάσταση, γεγονός 
που οφείλεται στα καλύτερης ποιότητα υλικών που χρησιμοποιήθηκαν λόγω 
οικονομικής υπεροχής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έναντι της Ελλάδας.  

 



♣ Οι οθωμανικοί σταθμοί είναι μεγαλύτεροι από τους ελληνικούς.  

 

♣ Οι οθωμανικοί σταθμοί έχουν κυκλικούς ή πολυγωνικούς πυργίσκους ενώ οι 
ελληνικοί τετράγωνους.  

 

Το όλο εγχείρημα διήρκησε 6 χρόνια, 9 αποστολές, 18.000 χιλιόμετρα οδικώς 
και 700 χλμ. περιπατητικώς και παράχθηκαν 5.500 φωτογραφίες για να 
καταγραφούν οι σταθμοί. Όπως αναφέρει ο Γ. Σκουλάς, «βρέθηκα να ακολουθώ 
ή μάλλον να ορίζω, αφού κανένας δεν το είχε κάνει νωρίτερα, στο γεωγραφικό ανάγλυφο 
της Κεντρικής Ελλάδας μια πολύ ιδιόρρυθμη μεθοριακή γραμμή, διότι δεν ορίζεται από 
δύο σημεία, αλλά από τα σημεία/φυλάκια, ελληνικά και οθωμανικά που βρίσκονται το ένα 
απέναντι στο άλλο με την μεταξύ τους απόσταση να κυμαίνεται από 20 βήματα έως 1,13 
χλμ.» 

 

“Ερείπια του Οθωμανικού σταθμού Άμμος” (Φωτο Γ. Κομζιάς) 

 

 

 

 

 



5.1 Οι σταθμοί κατά μήκος του συνόρου σήμερα 

Τα περισσότερα φυλάκια σήμερα είναι ερείπια που στέκονται σε ύψος μόλις 
λίγων εκατοστών από το έδαφος ή έχουν μετατραπεί σε λιθοσωρούς. Άλλα 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση ή έχουν αλλάξει χρήση. Τέτοια είναι: 

- Ο οθωμανικός σταθμός  στο Συρράκο  που σήμερα αποτελεί ιδιόκτητη 
κατοικία  

- Το υποτελωνείο στους Καλαρρύτες που  σήμερα είναι  οικία ιδιοκτησίας 
Χρήστου Κοταρέλα. 

- Το ιστορικό τελωνείο της Πλάκας που σήμερα έχει αναστηλωθεί και 
αποτελεί το σύμβολο ενότητας των αντιστασιακών δυνάμεως (Συμφωνία 
Πλάκας – Μυρόφυλλου, 29/4/1944) 

- Ο σταθμός της Φτέρης μετατράπηκε ιδιωτικά σε διώροφη κατοικία. 

- Ο σταθμός της Κάτω Καλεντίνης αναπαύεται σήμερα στο βυθό της 
τεχνητής λίμνης Πουρναρίου. 

- Τα περισσότερα από τα έντεκα οθωμανικά  φυλάκια απέναντι από τα πέντε 
αντίστοιχα ελληνικά του Λόχου  Αγνάντων είναι κατεδαφισμένα είτε λόγω 
προσχώσεων του ποταμού Αράχθου, είτε για να δώσουν χώρο σε εκκλησίες, 
σχολεία ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σώζονται με τη μορφή ετοιμόρροπων 
τοίχων η Άμμος και το Καθαροβούνι και δυο – τρεις πεζούλες στη θέση 
Οχυρό στον Άγιο Νικόλαο Σκούπας. 

 

Η Γέφυρα της Πλάκας- 2004  (Φωτογραφία Γιάννης Σκουλάς) 



 

- Ο σταθμός Μαρκινιάδα έχει επίσης κατακλυστεί από τη λίμνη 
Πουρναρίου, όπως και το Ματισσό. (Παρεπιμπτόντως να προσθέσουμε στο 
σημείο αυτό την αναφορά που κάνει ο Σεραφείμ Βυζάντιος στο χωριό 
Ματισσό : «Ματισσιόν, ποτέ μεν χωρίον μετά κατοίκων, νυν δε ακατοίκητον, 
πωλουμένου μόνον ετησίως του χόρτου τοις ποιμέοι, διά χειμερινήν τροφήν των 
αιγοπροβάτων, παρά της ιδιοκτήτου Ιεράς Μονής Θεοτοκίου»). 

- Ο σταθμός Αγίου Παντελεήμονα κατακλύστηκε από τον Άραχθο. 

- Στο σταθμό της  Μονής Θεοτοκιού όλα τα υπάρχοντα σήμερα κτίσματα 
είναι νεότερες κατασκευές. 

- Στο σταθμό της Μονής Βλαχερνών παραμένουν τα οθωμανικά κτίσματα 
που αποτελούσαν και τον στρατιωτικό σταθμό στο πίσω προαύλιο. 

- Από τον οθωμανικό σταθμό του πτωχοκομείου Ιμαρέτ σώζεται μόνο το 
ερειπωμένο τζαμί του Φαίκ Πασά. 

- Στη δυτική όχθη του Αράχθου, στο Γεφύρι της Άρτας το βαμμένο κόκκινο 
οθωμανικό φυλάκιο-τελωνείο, νεοκλασικό κτίσμα άγνωστου αυστριακού 
αρχιτέκτονα από το 1864 (και μάλλον όχι του Τσίλλερ, όπως συχνά 
αναφέρεται εσφαλμένως) σήμερα φιλοξενεί το Εθνικογραφικό – 
Λαογραφικό μουσείο Άρτας. 

 

Το Τελωνείο στο Κρυονέρι σήμερα (Φωτογραφία Γιάννης Σκουλάς, 2004) 



 

- Στην ανατολική όχθη του ποταμού, το ελληνικό τελωνείο Γέφυρα Αράχθου 
διατηρείται ανέπαφο, σε αντίθεση με τον σταθμό που απομένει μόνο το 
κέλυφος του κτιρίου. 

- Οι σταθμοί Γλυκόριζο και Μπάνη, και τα δύο έχουν παρασυρθεί από τις 
πλημμύρες του ποταμού. (Συγκεκριμένα το χωριό Μπάνη  ερήμωσε  λόγω 
πλημμύρας του ποταμού Άραχθου και οι  κάτοικοί του μετοίκησαν  στην 
Περάνθη και στη συνεχεία ίδρυσαν  τον σημερινό Λουτρότοπο). 

- Το ίδιο συνέβη και με τα οθωμανικά φυλάκια Γρεμμενίτσα, Κεραμάτες, 
Κυρνικολού, Τσαπρασλή και Φράκτης. 

 

 

“Το οθωμανικό Υποδιοικητήριο και στρατιωτικός σταθμός στο Νεοχώρι, κοντά 
στην έξοδο στον Αμβρακικό”. (Φωτο Γ. Σκουλάς, 2014) 

 

- Το μόνο που την εποχή που το κατέγραψε ο Γ. Σκουλάς βρισκόταν  σε  καλή 
κατάσταση ήταν το διώροφο Υποδιοικητήριο στο Νεοχώρι. Το κτίριο 
στέγαζε τόσο στρατώνα όσο και το σημείο συγκέντρωσης φόρων, πράγμα 
που το έκανε διπλά μισητό και τώρα ανήκει στην οικογένεια Βόττη. Σήμερα 



όμως, όπως φαίνεται και στην επόμενη φωτογραφία το κτίριο έχει 
εγκαταλειφθεί εντελώς. 

 

 

“Το οθωμανικό Υποδιοικητήριο και στρατιωτικός σταθμός στο Νεοχώρι, κοντά στην 
έξοδο στον Αμβρακικό σήμερα (2022), πλήρως εγκαταλελειμμένο, καθώς η στέγη του 

έχει καταρρεύσει”. (Φωτο από προσωπική συλλογή) 

 

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι σημαντικότερο ποσοστό των αλλαγών 
καταγράφεται κατά μήκος του ποταμού Αράχθου, ο οποίος διατρέχει μεγάλο 
μέρος της περιοχής  της Άρτας καθώς  η γεωμετρία του σε ορισμένα σημεία έχει 
αλλάξει ριζικά, τροποποιώντας, ταυτόχρονα, και την παρόχθια περιοχή 
(παρατηρούνται επεκτάσεις ή συρρικνώσεις οικισμών, κατάργηση ή 
δημιουργία παραποτάμων, αλλαγή γεωμορφολογίας και χρήσεων γης κ.α.), 
όπως απεικονίζεται χαρακτηριστικά για την περιοχή Τζαπάδα του νομού 
Άρτας. 

Η ιστορική ταυτοποίηση (αν ήταν όντως μεθοριακός σταθμός, σε ποια χώρα 
ανήκε και σε ποιο σύνορο αναφέρονταν) και τεκμηρίωσή τους εκ μέρους του 
Γιάννη Σκουλά, έγινε με την υποστήριξη του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, 
Ιστορικoύ, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Δημιουργήθηκε, έτσι, ένα πρώτο αρχείο για τους 
σταθμούς με πληροφορίες που περιλαμβάνουν τις συντεταγμένες της θέσης των 



φυλακίων (καταχωρημένες από GPS χειρός), φωτογραφίες και σχόλια σχετικά 
με τη σημερινή του κατάσταση. Για ένα υποσύνολο των σταθμών, 
δημιουργήθηκαν, επίσης, σκαριφήματα προκειμένου να αναπαρασταθούν ως 
αρχιτεκτονικά μοντέλα κάτι που ωστόσο δεν ευοδώθηκε μέχρι 
στιγμής.(Σκουλάς, 2018) 
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