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Ε ι σ α γ ω γ ή

Τ α τείχη και γενικά τα οχυρωματικά έργα εμφανίζονται 
στον ελλαδικό χώρο ήδη από την πρώιμη εποχή του 
Χαλκού (3000 π.Χ.) και διαρκούν έως τον 19ο αι. μ.Χ., 

περίπου δηλαδή τέσσερις χιλιετίες ώσπου η πολεμική και αμυ-
ντική τακτική, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλάζει ριζικά. 
Τα σωζόμενα δείγματά τους, συχνά κάστρα ακέραια, που στέ-
κουν για αιώνες αδιάψευστοι μάρτυρες της ιστορίας, αποτελούν 
ορισμένα από τα εντυπωσιακότερα και σημαντικότερα μνημεία 
προκαλώντας το θαυμασμό. Η μελέτη τους δύσκολη και πολύ-
πλευρή προσφέρει διάφορες και χρήσιμες πληροφορίες προωθώ-
ντας, ποικιλοτρόπως, την έρευνα. 

Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξή τους και μόνο μας πληροφορεί 
για πόλεις και οικισμούς για τις οποίες δεν υπάρχουν μαρτυρίες 
στις γραπτές πηγές συμβάλλοντας στον εντοπισμό τους. Επίσης, 
παρέχουν στοιχεία για τον αριθμό των νέων πόλεων κάθε περι-
όδου ή των παλαιότερων, που εξακολουθούν να κατοικούνται 
ή ακόμη και μετά από μία φάση εγκατάλειψης ξανακατοικού-
νται αφού επιδιορθώνονται και ενισχύονται τα τείχη τους, για 
το μέγεθός τους και κατά συνέπεια και για τον πληθυσμό τους. 
Τα οχυρωματικά έργα οδηγούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων 
για την εξέλιξη της πολεμικής τέχνης και τακτικής, της τεχνο-
λογίας και της αρχιτεκτονικής. Βέβαια, σχετίζονται στενά και με 
την οικονομική ευρωστία της εποχής και της περιοχής. Ακόμη, ο 
αριθμός και το μέγεθος των περιβόλων εμπεριέχουν πληροφορί-
ες για την ιστορική πορεία, εάν ήταν ειρηνική,  οπότε  και  έργα  
αυτού  του  είδους  θα εμφανίζονται περιορισμένα, ή ταραγμένη 
με πολλά παρόμοια οικοδομήματα. Και πάλι, στη δεύτερη περί-
πτωση, εντοπίζονται και άλλοι συνδυασμοί, δηλαδή εάν τα τείχη 
κατασκευάστηκαν γρήγορα σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ή 
αργά και προσεγμένα βάσει κάποιου γενικότερου σχεδίου. Επι-
πλέον, σημαντική θεωρείται και η επιλογή των θέσεων (πεδινών, 
ορεινών, ανοχύρωτων ή φυσικά οχυρών), όπως και οι διαφορές 
στην αρχιτεκτονική από περιοχή σε περιοχή τεκμηριώνοντας τις 
γειτονικές επιδράσεις ή την επικρατούσα τάση έκαστης εποχής 
και επιβεβαιώνοντας τις σχέσεις και επαφές των οχυρωμένων 



6

πόλεων και των όμορών τους περιοχών. Τέλος, η σύγκριση του 
αριθμού των κάστρων σε κάθε περιοχή φανερώνει εάν και πόσο 
συχνά απειλούνταν. Συνήθως, οι ιδρυμένες κοντά στα σύνορα 
πόλεις τειχίζονταν συστηματικότερα και ισχυρότερα.

Στη μακραίωνη βυζαντινή περίοδο, τα οχυρωματικά έργα δι-
αδραματίζουν καταλυτικό ρόλο και βοηθούν στην ανασυγκρό-
τηση μίας πιο πλήρους εικόνας. Πιο συγκεκριμένα, η Ήπειρος, 
ευρισκόμενη στα δυτικά σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας  
και κατέχοντας μία στρατηγικής σημασίας θέση, έγινε μήλο της 
έριδος από πολύ νωρίς και αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους και 
εισβολείς, οι οποίοι προσπαθούσαν είτε να την κατακτήσουν και 
να εδραιώσουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή είτε να απο-
κτήσουν εδάφη, επεκτείνοντας τις επικράτειές τους, είτε ακόμη 
να βλάψουν την ίδια την Αυτοκρατορία και, έχοντας την Ήπειρο 
ως ορμητήριο (αυτό αφορά τους δυτικούς εχθρούς), να την περι-
ορίσουν εδαφικά ή και να την καταλύσουν.

Γενικά, τα στοιχεία της οχύρωσης, κατά τη βυζαντινή περί-
οδο, διακρίνονται: στις οχυρωμένες μητροπόλεις, στις πόλεις – 
κάστρα, στα φρούρια αποκλειστικά αμυντικού χαρακτήρα και 
σε αντίστοιχους πύργους, στα διατειχίσματα, τείχη δηλαδή σε 
στρατηγικής σημασίας σημεία και στις μοναστηριακές οχυρώ-
σεις. Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούσαν μεμονωμένα οικοδο-
μήματα, τυχαία τοποθετημένα αλλά βρίσκονταν σε άμεση σχέ-
ση, συνάφεια και επικοινωνία διαμορφώνοντας ένα αμυντικό 
πλέγμα προστασίας σε κάθε περιοχή. Έτσι, έκαστο οχυρωματικό 
στοιχείο είχε ένα διττό και ξεκάθαρο ρόλο: να υπερασπίζεται τον 
εαυτό του και το αμέσως επόμενό του. Παράλληλα, τα τείχη θε-
ωρούνταν ιερά για τους πολίτες, με ξεχωριστή σημασία καθώς 
λειτουργούσαν ως το μεταβατικό σημείο ανάμεσα στο οικείο και 
το εχθρικό, τη ζωή και το θάνατο. Τα τείχη θα προστάτευαν το 
Βυζαντινό από κάθε κίνδυνο, όπως αποδεικνύεται από την ύπαρ-
ξη πληθώρας αποτροπαϊκών συμβόλων, σταυρών και εικονοστα-
σίων στις επιφάνειές τους αλλά και από τις διηγήσεις στις πηγές 
για θαύματα και μεταφυσικές ιστορίες διάσωσης πόλεων.
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Το π ο γ ρ α φ ί α

Σ το κέντρο περίπου της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεσπόζει το ομώ-
νυμο λεκανοπέδιο, στο οποίο περικλείεται διαχρονικά, 
από την ίδρυσή της έως και σήμερα, με τις διάφορες μορ-

φές και την αυξομειούμενη έκτασή της, η πόλη των Ιωαννίνων. Το 
λεκανοπέδιο είναι μια κοίλη λεκάνη ορθογωνίου, περίπου, σχήμα-
τος, που περιβάλεται και απομονώνεται από λόφους και όρη δια-
φορετικών υψομέτρων, παραφυάδες της οροσειράς της Πίνδου, με 
εξέχουσα θέση, ανάμεσα τους, το Μιτσικέλι ενώ και στο εσωτερικό 
του χωρίζεται κατά μήκος σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο κέντρο 
του, σήμα κατατεθέν και πηγή ζωής για την πόλη, σχηματίζεται η 
λίμνη Παμβώτιδα. Σήμερα, έχει τριγωνικό σχήμα και αρκετά μι-
κρότερη έκταση σε σύγκριση με τη βυζαντινή εποχή καθώς σημα-
ντικά τμήματά της έχουν αποξηρανθεί. Η δημιουργία της τοποθε-
τείται στη γεωλογική περίοδο του πλειοκαίνου ενώ το όνομά της 
απαντά για πρώτη φορά στα σχόλια της Οδύσσειας του Ευσταθίου 
Θεσσαλονίκης τον 12ο αι. Η λίμνη συντηρούσε τις καλλιέργειες του 
λεκανοπεδίου, όπως συμβαίνει και σήμερα, και την κτηνοτροφία. 
Παράλληλα, αποτελούσε και την κύρια πηγή ύδρευσης, τόσο κατά 
τη βυζαντινή εποχή, όσο και κατά την οθωμανοκρατία και έως τον 
19ο – 20ο αι. 

Στο δυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου, στα ΝΔ της λίμνης και ει-
σχωρώντας αρκετά μέσα σε αυτή, εκτείνεται η ασβεστολιθική χερ-
σόνησος, επί της οποίας ιδρύθηκε το κάστρο των Ιωαννίνων. Είναι 
σχεδόν τετράγωνη, με έδαφος βραχώδες αλλά σχετικά ομαλό, στο 
ίδιο περίπου επίπεδο με τη λίμνη. Μόνο σε δύο σημεία της, το ΒΑ 
και ΝΑ, απολήγει σε δύο βραχώδη υψώματα, τα οποία και μετατρά-
πηκαν σε ακροπόλεις. Κατά τη βυζαντινή εποχή, περιβαλόταν από 
τις τρεις πλευρές της, ανατολική, βόρεια και νότια από τη λίμνη ενώ 
στη χερσαία δυτική είχε ανασκαφεί μεγάλη τάφρος. Μάλιστα, στην 
ανατολική πλευρά, εκτός απο τα νερά, υψώνονται και φυσικοί, ιδι-
αίτερα απόκρημνοι βράχοι σχηματίζοντας ένα πέτρινο τείχος. Επι-
πλέον, έλη και καλαμώνες περιτριγύριζαν τη χερσόνησο από τον 
Μώλο έως τη Σκάλα προσθέτοντας ένα ακόμη φυσικό εμπόδιο και 
αποτρέποντας κάθε πιθανότητα προσέγγισης. Όπως προκύπτει από 
τα παραπάνω, η απομονωμένη, σχεδόν απρόσιτη, χερσόνησος θε-
ωρούταν τοποθεσία κατάλληλη για την ανέγερση κάστρου καθώς, 
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με ελάχιστη οχύρωση και συνεπικουρούμενη από τις φυσικές συν-
θήκες, γινόταν απόρθητη. Στη συγκεκριμένη θέση περικλειόταν, 
σχεδόν συνολικά, η βυζαντινή πόλη στις διάφορες φάσεις εξέλιξής 
της. Έτσι, θα πρέπει να φανταστούμε τα βυζαντινά Γιάννενα ως μία 
μεγάλη και πολυάνθρωπη, για τα δεδομένα της εποχής, τειχισμένη 
πόλη, στο κέντρο του έρημου και εκτεταμένου λεκανοπεδίου πλαι-
σιωμένη από αμπελώνες και λιβάδια.

Μετά την οθωμανική κατάκτηση, η εικόνα αλλάζει σημαντικά 
με την πόλη να επεκτείνεται ατείχιστη, κυρίως προς τα ΝΔ, προ-
κειμένου να εγκατασταθούν οι νεοαφιχθέντες κατακτητές και οι 
πληθυσμοί της γύρω υπαίθρου καθώς στο κάστρο εξακολουθούν να 
διαμένουν οι χριστιανοί και ο χώρος δεν επαρκεί. Παράλληλα, τα 
νέα κυβερνητικά κτήρια οικοδομούνται εκτός των τειχών. Κατά συ-
νέπεια, χάνει το ρόλο της ως διοικητικό κέντρο και μετατρέπεται σε 
μια απλή συνοικία του διευρυμένου πλέον αστικού ιστού. Καταλυ-
τικής σημασίας υπήρξε η έξωση των χριστιανών το 1611, οπότε στο 
εσωτερικό της οχυρωμένης χερσονήσου μεταφέρονται Οθωμανοί 
των κατώτερων κοινωνικών τάξεων επειδή ο περιορισμένος χώρος 
δεν ευνοούσε την ανέγερση μεγάλων αρχοντικών και έτσι υποβαθ-
μίζεται περαιτέρω και ως συνοικία. Η συγκεκριμένη εικόνα δεν θα 
μεταβληθεί ούτε την περίοδο του Αλή πασά, ο οποίος ξανακτίζει 
τον εξωτερικό περίβολο, οχυρώνει τη ΝΑ ακρόπολη και ανεγείρει 
εκεί το σαράι του και κάποια κυβερνητικά κτήρια. Η σχέση αυτή με 
τον πολεοδομικό ιστό της πόλης θα διατηρηθεί έως και την απελευ-
θέρωση. Συνολικά, το κάστρο, κατά την περίοδο της οθωμανοκρα-
τίας, αποτελεί μία οχυρή και ευπρόσιτη αλλά υποβαθμισμένη και 
απομονωμένη συνοικία της διευρυμένης πόλης. Ουσιαστικά, η συ-
γκεκριμένη ιστορική περίοδος σηματοδοτεί τη μετατροπή του απο 
μία οχυρή πόλη, κέντρο της γύρω περιοχής, σε μία συνηθισμένη 
συνοικία. 

Η κατάσταση θα ενισχυθεί και θα παγιωθεί μετά την απελευθέ-
ρωση. Έτσι, ο ρόλος των τειχών είναι πλέον καθαρά διακοσμητικός 
καθώς στέκουν ως μάρτυρες του παρελθόντος. Η τάφρος μπαζώ-
νεται και, τη δεκαετία του ’50, κατασκευάζεται και η παραλίμνια 
λεωφόρος. Τότε, το κάστρο έχασε όχι μόνο τη φυσική οχύρωσή του 
αλλά και την εικόνα, που διατηρούσε για αιώνες από την ίδρυσή 
του. Σήμερα, περιβάλλεται ασφυκτικά, από τον πολεοδομικό ιστό 
της συνεχώς αναπτυσσόμενης πόλης και φαντάζει δύσκολο να ανα-
συστήσει κανείς την προγενέστερη εικόνα του.
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Ισ τ ο ρ ι κ ή  α ν α δ ρ ο μ ή
1. Κλασική - Ρωμαϊκή περίοδος

Τ α ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στη χερσόνησο του 
κάστρου δεν ξεκινούν με τη βυζαντινή περίοδο αλλά 
ανιχνεύονται πίσω μέχρι την κλασική αρχαιότητα. Τα 

πρώτα ίχνη κατοίκησης ανάγονται στον 4ο αι. π.Χ. Πρόκειται για 
θεμέλια οικιών, τα οποία πιθανολογείται ότι ανήκουν σε έναν 
μολοσσικό οικισμό δεδομένου του φυσικά οχυρού χαρακτήρα 
τους και του εντοπισμού στο λεκανοπέδιο δύο μεγάλων πόλεων, 
της Πασσαρώνας και της Τέκμωνος. Τα ευρήματα συνεχίζονται 
περισσότερα κατά την επόμενη ελληνιστική περίοδο: οικιστικά 
κατάλοιπα, λείψανα οχύρωσης και κινητά ευρήματα (αγνύθες, 
κέραμοι, όστρακα), επιβεβαιώνοντας τη χρήση του χώρου με 
την ύπαρξη, σε αυτόν, ενός σημαντικού τειχισμένου μολοσσικού 
οικισμού, κατά τα πρότυπα των αντιστοίχων εντοπισμένων στο 
λεκανοπέδιο (Πασσαρώνα, Τέκμων, Δουρούτη, Κρύα, Νεοχωρό-
πουλο κ.ά.) επειδή το λεκανοπέδιο αποτελούσε το κέντρο του 
κυρίαρχου, για την περίοδο, φύλου των Μολοσσών. Επιπλέον, 
η ανεύρεση ενός ακέραιου ανάγλυφου ελληνιστικού αμφορέα 
του α΄ τετάρτου του 2ου αι. π.Χ. μοναδικού ως προς το σχήμα, 
την κατασκευή και τη διακόσμηση, οδήγησε στη διατύπωση της 
άποψης περί λειτουργίας ακόμη και ενός αξιόλογου εργαστηρίου 
κεραμικής της αρχαίας Μολοσσίας, στο χώρο της χερσονήσου. 

Κατά την επόμενη ρωμαϊκή και πρωτοβυζαντινή περίοδο και 
έως τα τέλη του 9ου αι., δεν υπάρχουν μαρτυρίες, ευρήματα ή 
άλλα στοιχεία, τα οποία να φανερώνουν συνέχεια κατοίκησης 
της χερσονήσου χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να μπορεί να αποκλει-
στεί. Πιθανότατα, ο ελληνιστικός οικισμός καταστράφηκε από 
τους Ρωμαίους, όπως και το σύνολο των ηπειρώτικων πόλεων, 
το 167 π.Χ., και στη συνέχεια δεν ξανακατοικήθηκε. Βέβαια, 
τυχόν ευρήματα φαντάζει πολύ πιθανό να βρίσκονται θαμμένα 
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κάτω από τις σύγχρονες οικίες αφού έως τις αρχές της δεκαετίας 
του 1980, και πριν από την αποκάλυψη του βυζαντινού λουτρού, 
δεν γινόταν έλεγχος θεμελίων. Τα περισσότερα, ωστόσο, ίχνη 
του απώτατου παρελθόντος θα έχουν εξαφανιστεί από τη συνεχή 
χρήση του χώρου για αιώνες και τις πολλαπλές καταστροφές, 
ιδίως κατά την περίοδο της οθωμανοκρατίας, αλλά και μετά την 
απελευθέρωση και την είσοδο των χριστιανών. Ως ένας ακόμη 
λόγος απομάκρυνσης από τη χερσόνησο δύναται να θεωρηθεί το 
ανθυγιεινό κλίμα λόγω των λιμναζόντων υδάτων και των ελών.  

2. Βυζαντινή εποχή

Στην πρωτοβυζαντινή περίοδο ανάγεται και το γνωστό 
χωρίο του Προκοπίου, στο έργο του «Περί κτισμάτων», 
σχετικά με τη μεταφορά των κατοίκων της θεσπρωτι-

κής πόλης Εύροιας σε μία νέα θέση με λίμνη και χερσόνησο. 
Η συγκεκριμένη περιγραφή αρχικά θεωρήθηκε ότι φωτογράφιζε 
τη χερσόνησο του κάστρου και επομένως μας έδινε την περίοδο 
ίδρυσης της πόλης κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης του Αυτο-
κράτορα Ιουστινιανού. Η συστηματικότερη όμως μελέτη του 
χωρίου, η έλλειψη ευρημάτων από τη χερσόνησο του κάστρου 
και τα γενικότερα αρχαιολογικά και τοπογραφικά δεδομένα οδή-
γησαν στην ταύτιση της θέσης της Νέας Εύροιας με τον λόφο 
Καστρί της Π.Ε. Πρεβέζης.

Κατά τον 7ο – 8ο αι., είναι πολύ πιθανό Σλάβοι να εγκαταστά-
θηκαν τόσο στο λεκανοπέδιο, όσο και στη φυσικά οχυρή χερσό-
νησο. Η παραπάνω άποψη υποστηρίχτηκε, κυρίως, από όσους 
δέχονται τη σλαβική ρίζα του τοπωνυμίου Ιωάννινα. Περνώντας 
στον 9ο αι., φαντάζει πλέον πιθανή η ίδρυση της πόλης των Ιωαν-
νίνων στη χερσόνησο του κάστρου, στο πλαίσιο της προσπάθειας 
της κεντρικής διοίκησης της Αυτοκρατορίας για επανέλεγχο των 
σλαβοκρατούμενων περιοχών και αφομοίωση των ξένων πληθυ-
σμών, όπως εκδηλώθηκε και με την ίδρυση μικρών πόλεων σε 
φυσικά οχυρές θέσεις, κοντά σε εμπορικούς δρόμους. Ωστόσο, 
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ούτε για το συγκεκριμένο αιώνα, έχουν εντοπιστεί σίγουρες μαρ-
τυρίες ή στοιχεία, παρά μόνο η αναφορά του επισκόπου Ζαχαρία 
Ιωαννίνης, στα πρακτικά της Η΄ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία 
περισσότερο δημιουργεί διχογνωμίες παρά διασαφηνίζει και μία 
μεταγενέστερη μαρτυρία για την ύπαρξη εντοιχισμένης επιγρα-
φής, στην εβραϊκή συναγωγή του κάστρου, που την χρονολογού-
σε στα τέλη του 9ου αι. 

Η εικόνα δεν θα μεταβληθεί ούτε κατά τον επόμενο, 10ο αι. 
Ωστόσο πλέον, μαρτυρείται, με βεβαιότητα, η ύπαρξη της επι-
σκοπής Ιωαννίνων σε Τακτικό των ετών 901 – 907, όπου αναφέ-
ρονται οι υπαγόμενες επισκοπές στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου. 
Επομένως, επιβεβαιώνεται και η ίδρυση της πόλης, στα τέλη του 
9ου - αρχές 10ου αι. Μετά τα μέσα του 10ου αι., τα Γιάννενα, ίσως, 
επλήγησαν από επιδρομές των Βουλγάρων. Παράλληλα, η επι-
σκοπή τους εντάχθηκε, περίπου μέχρι τα μέσα του 11ου αι., στο 
Πατριαρχείο Βουλγαρίας. Από τα μέσα του 11ου αι. και μετά επέ-
στρεψε οριστικά στη Μητρόπολη Ναυπάκτου. Μάλιστα, σε ένα 
από τα σιγίλλια του Βασιλείου Β΄ Βουλγαροκτόνου του 1020, 
με τα οποία ρύθμιζε τις αρμοδιότητες της Αυτοκέφαλης Επισκο-
πής της Αχρίδος, που αντικατέστησε το Πατριαρχείο Βουλγαρίας 
μετά την κατάλυση του βουλγαρικού κράτους, ορίζεται ο αριθ-
μός των κληρικών και παροίκων κάποιων επισκοπών και ανάμε-
σά τους και των Ιωαννίνων. Έτσι, αντλούνται στοιχεία σχετικά 
με το μέγεθος και τη σημασία της πόλεως. Βέβαια, τα έγγραφα 
αυτά έχουν αμφισβητηθεί και δεν υπάρχουν και άλλες πηγές για 
να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τα στοιχεία τους. 

Το δεύτερο μισό του 11ου αι. σημαδεύεται από την εγκατάστα-
ση των Νορμανδών στη νότια Ιταλία και  τις  επιθέσεις  που  επι-
χειρούν  ενάντια  τόσο  των παράκτιων   περιοχών   της  Ηπείρου, 
όσο και της ενδοχώρας. Το έτος 1082 αποτελεί ένα σημαντικό 
σταθμό στην ιστορία του κάστρου και κατ’ επέκταση της πόλεως 
των Ιωαννίνων καθώς συναντούμε την πρώτη βέβαιη μαρτυρία 
ύπαρξης οχύρωσης στη χερσόνησο. Τον Μάρτιο του έτους αυ-
τού, ο Βοημούνδος, πρίγκιπας του Τάραντα,  κατευθύνθηκε προς 
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την Ήπειρο και, κινούμενος μέσω Βαγενετίας, έφτασε και κατέ-
λαβε τα Ιωάννινα. Εκεί, εκτιμώντας την ήδη υπάρχουσα οχύρω-
ση της χερσονήσου αλλά και τον φυσικά οχυρό και δυσπρόσιτο 
χαρακτήρα της, αποφάσισε να εγκατασταθεί, να επισκευάσει και 
να ενισχύσει μερικώς τα τείχη και να την χρησιμοποιήσει ως 
βάση για τις επιχειρήσεις του στη γύρω περιοχή. Στοιχεία για τα 
παραπάνω αντλούμε από το έργο της κόρης του Αυτοκράτορα 
Αλεξίου Α΄ Κομνηνού, Άννας Κομνηνής, με τίτλο: «Αλεξιάδα». 
Σύμφωνα με την Άννα Κομνηνή, ο Βοημούνδος ανέσκαψε μεγά-
λη τάφρο στους αμπελώνες περιμετρικά της πόλης, τοποθέτησε 
το στρατό του σε επίκαιρες θέσεις. Έστησε τις σκηνές του στο 
εσωτερικό του κάστρου, επιθεώρησε τα ήδη υπάρχοντα τείχη 
και, κρίνοντας ότι η ακρόπολη δεν ήταν αρκετά ισχυρή, αποφά-
σισε όχι μόνο να την επισκευάσει αλλά να ανοικοδομήσει και 
μία δεύτερη ακρόπολη σε άλλο πιο οχυρό και κατάλληλο σημείο 
της χερσονήσου.

Η μαρτυρία της Άννας Κομνηνής για την παρουσία του Βοη-
μούνδου στα Ιωάννινα  δεν  θα  πρέπει να αμφισβητείται γιατί η 
κόρη του Αυτοκράτορα διέθετε όλα τα απαραίτητα μέσα για να 
διασταυρώνει τις πηγές της. Η αντεπίθεση, ίσως και μία δεύτερη, 
των αυτοκρατορικών στρατευμάτων, που πλέον έδραζαν στην 
Ήπειρο, δεν άργησε να έρθει. Ωστόσο, ο Βοημούνδος κατάφε-
ρε να τα κατατροπώσει και να τα εξαναγκάσει σε υποχώρηση 
προς τη Θεσσαλονίκη. Αλλά, και ο ίδιος ο Νορμανδός πρίγκιπας 
δεν παρέμεινε πολύ στα Γιάννενα, παρά λίγους μόνο μήνες. Στη 
συνέχεια, ξεκίνησε, με αφετηρία το θέμα του Δυρραχίου, την 
προσπάθεια κατάληψης της δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας 
με ανεπιτυχή κατάληξη. Έτσι, η πόλη ενσωματώθηκε και πάλι 
στους κόλπους της Αυτοκρατορίας. Ολοκληρώνοντας με τον 11ο 
αι., παρατηρούμε ότι τα Ιωάννινα, όπως και ολόκληρη  η  Ήπει-
ρος,  βρίσκεται  στο  επίκεντρο  των  γεγονότων εξαιτίας των πο-
λέμων με τους Νορμανδούς, οι οποίοι έφεραν στην περιοχή τον 
αυτοκρατορικό στρατό και ακόμη και τον ίδιο τον Αυτοκράτο-
ρα Αλέξιο Α΄ Κομνηνό. Παρόλα αυτά, τα Γιάννενα θεωρούνται 
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ακόμη ως μία αναλογικά μικρή, περιορισμένης σημασίας πόλη 
με ανοδικές, όμως, τάσεις και μία ήδη ισχυρή και υπολογίσιμη 
αριστοκρατία. 

Η κατάσταση θα διατηρηθεί αμετάβλητη και καθόλον τον 12o 
αι. Η πόλη, υπό βυζαντινή πάντοτε διοίκηση, εμφανίζει μία συ-
νεχιζόμενη ανοδική πορεία αυξάνοντας σε μέγεθος και σημασία 
και αποτελώντας το κέντρο της γύρω περιοχής χωρίς να γνω-
ρίσει άλλες επιδρομές και πολεμικές επιχειρήσεις. Είναι χαρα-
κτηριστικό της ανόδου της ότι οι Βενετοί ζήτησαν να την συ-
μπεριλάβουν στα προνόμια, που τους παρεχώρησε ο Αλέξιος Γ΄ 
Κομνηνός. Επομένως, συμπεραίνεται ότι τα Γιάννενα, στα τέλη 
της μεσοβυζαντινής περιόδου, παρουσίαζαν εμπορικό ενδιαφέ-
ρον και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. 

Ο 13ος αι. σηματοδοτεί την έναρξη της υστεροβυζαντινής 
πε ριόδου. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 
Σταυροφόρους και το διαμελισμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορί-
ας, στα ηπειρώτικα εδάφη, που δεν είχαν κατακτηθεί από τους 
Βενετούς,  ιδρύεται  ένα  ανεξάρτητο κράτος από τον Μιχαήλ Α΄ 
Κομνηνό Δούκα, νόθο γιο του Σεβαστοκράτορα Ιωάννη Δούκα 
και εξάδελφο των Αυτοκρατόρων Ισαακίου Β΄ και Αλεξίου Γ΄, ο 
οποίος έφτασε από την πρωτεύουσα και τέθηκε επικεφαλής του. 
Αυτός λοιπόν, σταδιακά, πέτυχε, άλλοτε με την πονηριά και τη 
διπλωματία και άλλοτε με τη βία, να γίνει κύριος όλης της περι-
οχής, από το Δυρράχιο ως τη Ναύπακτο αλλά και τμημάτων της 
Θεσσαλίας.

Στα εκτεταμένα όρια του κράτους του περιλαμβανόταν και η 
πόλη των Ιωαννίνων. Και ενώ ως πρωτεύουσα ορίστηκε η Άρτα, 
τα Γιάννενα έτυχαν ειδικής μεταχείρισης. Μάλιστα, ο Μιχαήλ 
Α΄ Δούκας τα ανέδειξε στο δεύτερο διοικητικό και αμυντικό κέ-
ντρο της Ηπείρου και τα ισχυροποίησε τόσο ώστε να καθορίζουν 
έκτοτε, εν μέρει, τις εξελίξεις του ανεξάρτητου κράτους του. 
Εκτιμώντας τη γεωγραφική θέση της πόλης στη φυσικά οχυρή 
χερσόνησο αλλά και τη σημασία της στις γύρω περιοχές εγκα-
τέστησε σε αυτή μεγάλο αριθμό προσφύγων, που εκδιώχθηκαν 
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από τους Φράγκους ύστερα από την πτώση της Κωνσταντινού-
πολης και άλλων μεγαλουπόλεων της αυτοκρατορίας. Στη συνέ-
χεια, την ανοικοδόμησε δίνοντάς της τη μορφή κάστρου. 

Πληροφορίες για τα έργα του Μιχαήλ Α΄ αντλούμε από τον 
Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ι. Απόκαυκο, ο οποίος εξέδωσε μία 
«διάγνωση» επικυρωματική βασιλικού ορισμού κατοχυρώνοντας 
τα προνόμια των προσφύγων. Απ’ αυτή πληροφορούμαστε ότι ο 
Μιχαήλ Α΄ Δούκας, ως άλλος Νώε, προσέφερε στους πρόσφυγες 
σωτηρία κιβωτό και συγκέντρωσε πολλούς από αυτούς στο πολί-
διο των Ιωαννίνων ανεγείροντάς το, παράλληλα, ως κάστρο και 
μέσα σε αυτό τους τοποθέτησε παρέχοντας στον καθένα, «κατ’ 
αξίαν», τόπους κατοικίας και οικήματα. Οι πρόσφυγες ευνοήθη-
καν με την παραχώρηση προνομίων και την εδραίωση της θέσης 
τους στην πόλη. Έτσι, βρέθηκαν στα Γιάννενα ονομαστές οικο-
γένειες της πρωτεύουσας του Βυζαντίου, όπως οι Φιλανθρωπη-
νοί και οι Στρατηγόπουλοι, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο 
στην ιστορική πορεία των Ιωαννίνων αλλά και στην ανάπτυξη 
και ακμή τους αφού μετέφεραν στοιχεία από την αίγλη και τον 
πολιτισμό της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα, τα έργα τους, 
όπως οι ομώνυμες μονές της Νήσου, καθίστανται μοναστικά και 
πνευματικά κέντρα, ρόλο που θα διατηρήσουν και κατά τη διάρ-
κεια της οθωμανοκρατίας καθοδηγώντας, με ποικίλους τρόπους, 
τους χριστιανούς υπόδουλους. Για τους παραπάνω λόγους, ο Μι-
χαήλ Α΄ Δούκας χαρακτηρίζεται ως «πολιστής και πολιούχος» 
της βυζαντινής πόλης. Εκτός από το έγγραφο του Ι. Απόκαυκου, 
τη συμμετοχή του Μιχαήλ Α΄ Δούκα στην ανοικοδόμηση του κά-
στρου επιβεβαιώνει και μία επιγραφή επί των τειχών, σύμφωνα 
με τη μαρτυρία του Επισκόπου Ναζιανζού Ιγνατίου (1755) και 
του γεωγράφου Μελετίου (1700), στα έργα τους. 

Συνολικά, με την έναρξη της υστεροβυζαντινής περιόδου, η 
ήδη διευρυμένη, εκτός των τειχών, πόλη αναπτύσσεται περαιτέ-
ρω και μάλιστα απότομα με την άφιξη προσφύγων από διάφορες 
μεγάλες πόλεις. Έτσι, η οχύρωση των δύο υψωμάτων προστα-
τεύει, πλέον, μόνο τα κυβερνητικά κτήρια, τους άρχοντες και την 
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αριστοκρατία ενώ ο λαός και οι πρόσφυγες καθίστανται εκτεθει-
μένοι στη φραγκική λαίλαπα, που πλησιάζει απειλητικά. Για το 
λόγο αυτό, ο ιδρυτής του Ανεξάρτητου Κράτους της Ηπείρου, 
Μιχαήλ Α΄ Δούκας, αποφασίζει να τειχίσει περιμετρικά ολόκλη-
ρη τη χερσόνησο. Ως αποτέλεσμα, τα Γιάννενα λαμβάνουν και 
πάλι τη μορφή του κάστρου, δηλαδή της οχυρωμένης πόλης. Πα-
ράλληλα, τώρα δημιουργείται και η πανίσχυρη, γνωστή από τις 
πηγές, χώρα των Ιωαννίνων. Η μορφή του συγκεκριμένου περι-
βόλου αποκαλύπτεται από τα σωζόμενα τμήματά του. Αντίστοι-
χα, στη ΝΑ ακρόπολη εξακολουθεί η οχύρωση του Βοημούνδου, 
η οποία, μετρώντας κάτι παραπάνω από έναν αιώνα πορείας, θα 
ήταν σε εξαιρετική κατάσταση δεδομένης και της συνήθειας των 
Βυζαντινών να επισκευάζουν, τακτικά και συστηματικά, τα τείχη 
ώστε να τα διατηρούν πάντοτε έτοιμα. Η μόνη σημαντική αλλα-
γή συνίσταται στη μεταφορά του διοικητικού κέντρου της πόλης 
στην απέναντι πιο οχυρή ΒΑ ακρόπολη, η οποία οχυρώθηκε εκ 
νέου και ταυτόχρονα ανοικοδομήθηκε εκεί και το ανάκτορο των 
Δεσποτών. Ωστόσο, η σημασία της ΝΑ ακρόπολης δεν περιορί-
ζεται. Στο χώρο της, ιδρύεται ο λαμπρός και γνωστός από τις πη-
γές μητροπολιτικός ναός, αφιερωμένος στον πολιούχο Αρχάγγε-
λο Μιχαήλ και άλλοι ναοί ενώ μετατρέπεται από διοικητικό και 
πολιτικό σε θρησκευτικό κέντρο της πόλης και, λίγο αργότερα, 
όλου του Δεσποτάτου. 

Την περίοδο, λοιπόν, του Μιχαήλ Α΄ Δούκα, το κάστρο των 
Ιωαννίνων εξέλαβε τη μεγαλοπρεπή μορφή, που θα το ακολου-
θήσει καθόλη την υπόλοιπη βυζαντινή περίοδο με τις απαραίτη-
τες, βέβαια, αλλαγές, επιδιορθώσεις και ενισχύσεις. Οι σημαντι-
κότερες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Μιχαήλ Β΄ 
Δούκα, τον Θωμά Άγγελο και, κυρίως, τον Θωμά Πρελούμπο 
προκειμένου να αντιμετωπίσει, ο τελευταίος, τις συνεχιζόμενες 
αλβανικές επιδρομές.

Το 1348, με την ολοκληρωτική κατάκτηση της Ηπείρου από 
τον Σέρβο Στέφανο Δουσάν και την προσάρτησή της στην αυ-
τοκρατορία του, στο θρόνο του Δεσποτάτου ανεβαίνει ο ετερο-
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θαλής αδελφός του, Συμεών Ούρος ή Ούρεσης Παλαιολόγος. 
Στο εξής, οι Δεσπότες της Ηπείρου θα είναι ξένοι ηγεμόνες, που 
συνδέονται μόνο μέσω επιγαμιών με βυζαντινές οικογένειες και 
η περιοχή θα χαθεί οριστικά για την Αυτοκρατορία. Τα Γιάννενα, 
σύμφωνα με κάποιες πηγές, κατακτήθηκαν από τους Σέρβους, 
το 1346. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, και η εκούσια παράδοση του 
κάστρου, και κατ’ επέκταση της πόλεως, ύστερα από  συμφωνία  
προκειμένου  να  διατηρήσει ή και να αυξήσει τα προνόμια της, 
όπως συνέβη και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Παράλληλα 
με τους Σέρβους, κατεβαίνουν προς το νότο και εγκαθίστανται 
και οι Αλβανοί, υπό την ανοχή και διευκόλυνση των πρώτων. Ο 
Συμεών, όταν εγκατέλειψε για λίγο την Ήπειρο, μετά το θάνατο 
του αδελφού του Δουσάν, το 1355, για να γυρίσει στη Σερβία και 
να διεκδικήσει, ανεπιτυχώς, το θρόνο, έδωσε την ευκαιρία στο 
νόμιμο διάδοχο Νικηφόρο Β΄ Ορσίνι να επιστρέψει και να ανα-
λάβει τη διακυβέρνηση της αποδεκατισμένης και ερειπωμένης 
Ηπείρου και Θεσσαλίας, από το 1356 έως το 1359, μαχόμενος, 
συνεχώς, κατά των Αλβανών. Μάλιστα, σε μία τέτοια μάχη σκο-
τώθηκε αφήνοντας το Δεσποτάτο και πάλι ακυβέρνητο.

Αμέσως, επανεμφανίζεται ο Συμεών Ούρεσης και τάχιστα 
καταφέρνει να κυριαρχήσει απόλυτα στην επικράτεια του Νικη-
φόρου Β΄. Στα Γιάννενα και στην Άρτα έγινε δεκτός με ενθου-
σιασμό, επειδή θεωρήθηκε πολύτιμη μονάδα στο συνεχιζόμενο 
πόλεμο κατά των Αλβανών ή επειδή κάθε εναλλαγή κυβερνήτη 
σήμαινε σειρά προνομίων και δώρων για την πόλη. Γρήγορα, 
όμως, εγκατέλειψε και πάλι την Ήπειρο και εγκαταστάθηκε στη 
Θεσσαλία εξαιτίας της άμεσης αλβανικής απειλής αναγνωρίζο-
ντας ουσιαστικά την ήττα του. Στο εξής, μόνο τα Ιωάννινα με τη 
γύρω περιοχή και η Θεσπρωτία παρέμειναν υπό την εξουσία του 
ενώ τα υπόλοιπα εδάφη του Δεσποτάτου και η Άρτα χωρίστηκαν 
σε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους δεσποτάτα υπό αλβανική διοίκη-
ση αλλά με την επικυριαρχία του Συμεών. Το παραπάνω γεγονός 
οδήγησε πολλούς ευγενείς Ηπειρώτες, ιδίως από την περιοχή της 
Βαγενετίας, στα ασφαλή ακόμη και ανεξάρτητα Γιάννενα. Έτσι, 
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η ήδη πανίσχυρη αριστοκρατία αυξήθηκε περαιτέρω. Παράλ-
ληλα, το κάστρο αποτέλεσε τον πυρήνα του εναπομείναντος σε 
ελληνικά χέρια Δεσποτάτου. Μάλιστα, από την έναρξη της σερ-
βοκρατίας και ακολούθως, η ιστορία των Ιωαννίνων περιγράφε-
ται πιο λεπτομερειακά καθώς ξεκινά η αφήγηση του Χρονικού 
των Ιωαννίνων, το οποίο θα διαδεχθεί το έμμετρο Χρονικό των 
Τόκκων.

Στη συνέχεια, οι Αλβανοί εμφανίζονται όλο και πιο επιθετι-
κοί σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από τα Γιάννενα. Οι κάτοικοι 
της πόλης, αρνούμενοι να συμβιβαστούν και να υποκύψουν και 
φοβούμενοι την προσάρτηση σε κάποιο από τα αλβανικά δεσπο-
τάτα, ζήτησαν τη συνδρομή του Συμεών Ούρεση. Εκείνος απέ-
στειλε το γαμβρό του Θωμά Πρελούμπο, σύζυγο της κόρης του 
Μαρίας Αγγελίνας και γιο του Γρηγορίου Πρελούμπου, μαζί με 
την κόρη του και στρατό, τους οποίους και υποδέχτηκαν με εν-
θουσιασμό στα Ιωάννινα. Ο Θωμάς  Πρελούμπος,  σύμφωνα  με  
το  Χρονικό  των  Ιωαννίνων, κυβέρνησε τυραννικά, από το 1367 
έως το 1384. Ίσως, όμως, όχι τόσο τυραννικά, όσο περιγράφει τη 
διακυβέρνησή του η συγκεκριμένη πηγή. Ανέλαβε άμεσα δρά-
ση κατά των Αλβανών, οι οποίοι, υπό την ηγεσία των δεσποτών 
τους, πολιορκούσαν συνεχώς τα Ιωάννινα, από το 1367 έως το 
1370. Παράλληλα, πήρε σειρά σκληρών μέτρων, κυρίως οικονο-
μικών, εναντίον των αρχόντων. Επέβαλε πολλούς Σέρβους στη 
διοίκηση.  Αναμίχθηκε  ενεργά  και  δραστικά στα εκκλησιαστι-
κά πράγματα εξορίζοντας τον μητροπολίτη. Οικειοποιήθηκε την 
περιουσία της Μητρόπολης και γενικά δεν σεβάστηκε τα κατο-
χυρωμένα προνόμια των κατοίκων. Ωστόσο, η σκληρή πολιτική 
του, αν και τον έκανε μισητό στους κατοίκους, ήταν, εν μέρει, 
δικαιολογημένη καθώς έπρεπε να χρηματοδοτεί τους αλλεπάλ-
ληλους πολέμους του με τους Αλβανούς. 

Ως αποτέλεσμα, κατόρθωσε να σώσει πολλές φορές την πόλη 
τόσο μέσω των επιχειρήσεων και των αποτελεσμάτων τους, όσο 
και μέσω επιγαμιών, να ελέγχει, περιστασιακά και μερικώς, τους 
Αλβανούς, που κατοικούσαν στις γύρω θέσεις και να ειρηνεύσει 
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την περιοχή, από το 1370 έως το 1374. Βέβαια, οι αλβανικές 
επιθέσεις επαναλήφθηκαν αγριότερες, από το 1375, με διαφορε-
τικούς αρχηγούς και, παραλίγο, οι Μαλακασαίοι να κυριεύσουν 
την πόλη των Ιωαννίνων, το 1379, όταν πέτυχαν να εισέλθουν 
στον Πάνω Γουλά του κάστρου χωρίς, όμως, επιτυχία. Τότε, ο 
Δεσπότης Θωμάς, ευρισκόμενος σε δύσκολη θέση, αναζήτησε 
βοήθεια στους Οθωμανούς, οι οποίοι είχαν ήδη εδραιωθεί, από 
το 1371, στον ελλαδικό χώρο. Μάλιστα, το 1380, κατέλαβαν 
ορισμένα φρούρια γύρω από τα Γιάννενα αποκλείοντας τους 
Αλβανούς και τους επέφεραν και νέα καταλυτικά πλήγματα, 
το 1382. Γενικά, η συνδρομή των Οθωμανών υπήρξε πολύτιμη 
στην απόκρουση των Αλβανών, στην επανάκτηση και άλλων 
ηπειρώτικων εδαφών και στον έλεγχο των διόδων προς τη Βα-
γενετία με αρνητικό, ωστόσο, αποτέλεσμα την παγίωσή τους 
στην περιοχή και την ανάμιξή τους, στο εξής, στις υποθέσεις 
της. Γρήγορα, όμως, ο ηγεμόνας των Ιωαννίνων αντιλήφθηκε τα 
επεκτατικά σχέδια και τις φιλοδοξίες τους και  στράφηκε, όπως 
και ο αντίστοιχος  ηγεμόνας της Θεσσαλίας, στον Αυτοκράτορα 
Θεσσαλονίκης Μανουήλ Β΄. Ο τελευταίος απέδωσε στον Θωμά 
Πρελούμπο τον τίτλο του Δεσπότη και τα διακριτικά του ανα-
γνωρίζοντας την αρχή του. Η απέχθεια, όμως, του λαού για το 
πρόσωπο του Δεσπότη οδήγησε, σύμφωνα με το Χρονικό των 
Ιωαννίνων, στη δολοφονία του από τους σωματοφύλακές του, 
τον Δεκέμβριο του 1384.

Βέβαια, όλες οι παραπάνω αλλαγές και παρεμβάσεις δεν με-
τέβαλαν ούτε τροποποίησαν το αρχικό σχέδιο της περιόδου του 
Μιχαήλ Α΄ Δούκα. Έτσι, η μορφή, που πήρε το κάστρο στις αρ-
χές του 13ου αι., θα το ακολουθήσει αμετάβλητη έως την κατά-
ληψη της πόλης από τους Οθωμανούς, τον Οκτώβριο του 1430. 
Ωστόσο, το κάστρο και κατ’ επέκταση η βυζαντινή πόλη των 
Ιωαννίνων, θα βιώσει μία ταραγμένη ιστορική διαδρομή κατά 
την υστεροβυζαντινή περίοδο (13ος – 15ος αι.) αλλά και θα δια-
δραματίσει καταλυτικό ρόλο στην πορεία και την εξέλιξη του 
Δεσποτάτου. 
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3. Οθωμανοκρατία

Η επόμενη περίοδος της οθωμανοκρατίας αρχίζει ομα-
λά για τα Γιάννενα χωρίς βιαιότητες και συγκρού-
σεις με την εθελοντική παράδοση της πόλης και την 

εξασφάλιση ενός ειδικού ευνοϊκού καθεστώτος μέσα στην αχανή 
και ραγδαία αναπτυσσόμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία, σύμ-
φωνα με τον ορισμό του Σινάν πασά. Έτσι, φαινομενικά, εφόσον 
δεν υπήρξαν συγκρούσεις, ούτε το κάστρο υπέστη καταστροφές 
ή καταλυτικές αλλοιώσεις της μορφής του. Αντίθετα, συνέχισε 
ακάθεκτο την ιστορική του διαδρομή με τα ίδια χαρακτηριστικά, 
όπως κατά την περίοδο του Δεσποτάτου, με τους χριστιανούς, 
δηλαδή, να εξακολουθούν να διαμένουν στο εσωτερικό του και 
τους κατακτητές να εγκαθίστανται γύρω από αυτό. Βέβαια, η 
εκούσια παράδοσή του δεν συνεπάγεται ότι παρέμεινε άθικτο 
στην κατοχή των χριστιανών. Οπωσδήποτε κυριεύτηκε, αφοπλί-
στηκε και αχρηστεύτηκε αμυντικά. Ίσως, μάλιστα, συμβολικά 
να έγιναν και κάποιες κατεδαφίσεις σε τμήματα των τειχών, σε 
πύλες και σε πύργους χωρίς, όμως, να αλλάξουν την προϋπάρ-
χουσα μορφή του. Η σημαντική αλλαγή έγκειται στη μετατροπή 
των Ιωαννίνων από μία αυτόνομη πόλη σε μία απλή συνοικία 
του διευρυμένου αστικού ιστού με τον περίβολο να διαδραματί-
ζει πλέον διακοσμητικό ρόλο.

Η εικόνα του κάστρου και η σχέση του με την πόλη δεν θα 
μεταβληθεί ούτε κατά τον 16ο αι. Πιθανότατα, ο περίβολος συ-
ντηρούταν και επισκευαζόταν τμηματικά από τους χριστιανούς 
κατοίκους του, όπως και τα υπόλοιπα οικοδομήματα στο εσω-
τερικό του. Με το πέρασμα, όμως, στον 17ο αι., έχουμε ένα 
σημαντικό ιστορικό σταθμό, το αποτυχημένο επαναστατικό κί-
νημα του επισκόπου Τρίκκης Διονυσίου του Φιλοσόφου, στις 
11 Σεπτεμβρίου 1611. Τα αντίποινα των κατακτητών υπήρξαν 
ιδιαίτερα σκληρά για την πόλη. Αναφορικά με το κάστρο, πυρ-
πολήθηκαν και κατεδαφίστηκαν όλα τα βυζαντινά δημόσια οι-
κοδομήματα και οι ναοί για να αντικατασταθούν από αντίστοιχα 
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οθωμανικά και τζαμιά. Έτσι, χάθηκαν οριστικά τα ίχνη τους. Με 
διαταγή της Υψηλής Πύλης, εκδιώχτηκαν και οι χριστιανοί από 
το εσωτερικό του για να εγκατασταθούν πλέον Οθωμανοί και 
κάποιοι Εβραίοι των κατώτερων κοινωνικών τάξεων, οι οποίοι 
θα παραμείνουν μέχρι την απελευθέρωση. Από τις καταστροφές 
και τα αντίποινα εξαιρέθηκαν και πάλι τα βυζαντινά τείχη, που 
διατηρήθηκαν ανέπαφα. Λίγα χρόνια αργότερα ο Εβλιά Τσελε-
μπή τα χαρακτηρίζει ισχυρά και καλοφτιαγμένα αλλά τμηματικά 
μαυρισμένα και ραγισμένα. Επομένως, ο περίβολος, ούτε κατά 
τον 17ο αι., δεν υπέστη σημαντικές καταστροφές αλλά ούτε είχε 
επισκευαστεί. Αντίθετα, είχε αφεθεί στην τύχη του και στη φθο-
ρά του χρόνου. 

Ο 18ος αι. αποτελεί για την πόλη μία περίοδο μεγάλης ακμής 
και γενικότερης ανόδου ενώ το τέλος του σφραγίζεται από τον 
επίσημο διορισμό του Αλή Τεπελενλή ως πασά των Ιωαννίνων. 
Στο φιλόδοξο αυτό κυβερνήτη αποδίδεται, ανάμεσα στα άλλα 
έργα του, και μία έντονη οικοδομική δραστηριότητα σε ολόκλη-
ρη την επικράτεια με την ανέγερση σαραγιών, πύργων, τζαμιών, 
υδραγωγείων, πανδοχείων και ποικίλων δημοσίων οικοδομημά-
των, κυρίως όμως ενός ακμαίου και ισχυρού οχυρωματικού δι-
κτύου, όπου εργάστηκαν πολυάριθμοι αρχιτέκτονες, μηχανικοί 
και τεχνίτες, Ευρωπαίοι και Έλληνες. Η περίοδος του Αλή πασά 
χαρακτηρίζεται ως σταθμός και για την ιστορία του βυζαντινού 
κάστρου. Έχοντας ως φιλοδοξία τη δημιουργία ενός ανεξάρτη-
του κράτους, αποφασίζει να αξιοποιήσει τη φυσικά οχυρή χερ-
σόνησο, να κατασκευάσει στο εσωτερικό της το σαράι του και να 
το οχυρώσει με ισχυρό περίβολο. Έτσι, συνολικά, ο Αλή πασάς 
ανήγειρε ένα νέο περίβολο περιμετρικά της χερσονήσου αφού, 
πρώτα, κατεδάφισε τον προϋπάρχοντα βυζαντινό και ενσωμάτω-
σε τα καλύτερα διατηρημένα τμήματά του στο νέο. Ανοικοδόμη-
σε το σαράι του με πλήθος βοηθητικών χώρων, στη ΝΑ ακρόπο-
λη, και την τείχισε ισχυρά με ανεξάρτητο τείχος εξαφανίζοντας 
κάθε ίχνος των προγενέστερων περιόδων. 

Πιθανότατα, έως το 1812 θα είχε αποπερατωθεί ένα μεγάλο 
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μέρος της δυτικής χερσαίας πλευράς. Τότε, χαράχθηκε και η σχε-
τική χρονολογία στα τείχη. Δύο ακόμη επιγραφές σε λίθινες πλά-
κες, στη νότια πύλη, που οδηγούσε στο εσωτερικό του Ίτς Καλέ, 
και μία ενθύμηση παραδίδουν τη χρονολογία 1815, οπότε και θα 
ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των τειχών του εξωτερικού 
περιβόλου, όπως και ο αντίστοιχος του Ίτς Καλέ και τα κτήρια 
στο εσωτερικό του. Επομένως, το οθωμανικό κάστρο ανάγεται, 
χρονικά, στο α΄ τέταρτο του 19ου αι. με βάση τις πηγές και την 
κατασκευή. Το νέο αυτό περίβολο, ο Αλή πασάς τον κατέστησε 
οχυρότερο με την ανακατασκευή, προσαρμογή και διαπλάτυνση 
της ήδη υπάρχουσας βυζαντινής τάφρου, από τον Μώλο έως τη 
Σκάλα, γεμάτης με τα νερά της λίμνης, με πλάτος 7 – 10μ., όπως 
και με άλλες κατασκευές και έργα, π.χ. ο προμαχώνας στα Λι-
θαρίτσια. Η περίοδος του Αλή πασά σηματοδοτεί το τέλος της 
μακράς πορείας του βυζαντινού κάστρου και την έναρξη της 
οθωμανικής του φάσης, με την οποία σώζεται μέχρι σήμερα, 
με ελάχιστα βυζαντινά τμήματα. Έκτοτε και μέχρι την απελευ-
θέρωση, το κάστρο γνώρισε και άλλες φθορές, κυρίως κατά τη 
δίχρονη πολιορκία της πόλης από τα σουλτανικά στρατεύματα 
(1820 – 22), αλλά και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Βέβαια, 
έτυχε ιδιαίτερης φροντίδας και επισκευών από τους μετέπειτα 
πασάδες, όπως μαρτυρούν και τρεις επιγραφές. Τέλος, από τη δε-
καετία του 1960 και έπειτα, με την ίδρυση της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων, επισκευάζεται, μελετάται και συντηρείται συστηματικά, 
ιδίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Πύργος του Θωμά, Σχέδιο με την επιγραφή στα αριστερά «ΘΩMAΣ».
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Μνημ ε ι α κ ή  τ ο π ο γ ρ α φ ί α

Τ ο κάστρο των Ιωαννίνων, στη σημερινή του μορφή, 
διασώζει το σύνολο των τμημάτων του, άλλα μεν ακέ-
ραια και άλλα σε καλή κατάσταση, ύστερα και από τις 

σχετικές εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης, που πραγμα-
τοποιήθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες και συνεχίζουν να 
πραγματοποιούνται. Ο περίβολος διατηρείται σχεδόν ανέπαφος 
και στις τέσσερις πλευρές του. Η ΒΑ ακρόπολη περιλαμβάνει, 
κυρίως, οικοδομήματα θρησκευτικού χαρακτήρα ενώ η ΝΑ, που 
έχει μεγαλύτερη έκταση, φιλοξενεί ποικίλα κτήρια ή λείψανα 
κτηρίων διαφόρων χρήσεων και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 
Τέλος, στο εσωτερικό του οικισμού, υπάρχουν και κάποια χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα τόσο δημοσίων οικοδομημάτων, 
όσο και ιδιωτικών οικιών και ο ίδιος ο οικισμός, στη γενικότε-
ρη δομή, διάρθρωση και οργάνωσή του, παρέχει μία εικόνα του 
αντίστοιχου σε προγενέστερες περιόδους. 

Βέβαια, στα σωζόμενα τμήματα του κάστρου των Ιωαννίνων 
κυριαρχεί το οθωμανικό χρώμα. Πιο συγκεκριμένα, τα τείχη και 
τα πλείστα των οικοδομημάτων του χρονολογούνται στα τέλη 
του 18ου - αρχές 19ου αι., την περίοδο, δηλαδή, διακυβέρνησης 
του Αλή πασά. Τα κτήρια της ΒΑ ακρόπολης και η οθωμανική 
βιβλιοθήκη, το λουτρό και το αρχοντικό του πασά Καλού χρο-
νολογούνται στον 17ο αι. και οι ιδιωτικές οικίες στις αρχές του 
20ου αι. 

Στο σχεδόν ακέραιο περίβολο σκιαγραφείται μία άκρως ενδι-
αφέρουσα εικόνα. Ειδικότερα, συνδυάζονται τα οθωμανικά τμή-
ματα, που αποτελούν και τη μεγάλη πλειονότητα, με ορισμένα 
βυζαντινά, τα οποία διακρίνονται εύκολα από τη διαφορετική 
κατασκευή. Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνονται οι πηγές και 
αποδεικνύεται και αρχαιολογικά η ύπαρξη των δύο σημαντικό-
τερων φάσεων της ιστορικής πορείας του κάστρου.

Τα βυζαντινά τμήματα των τειχών εμφανίζονται διάσπαρτα 
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στη βόρεια, νότια και, κυρίως, στη δυτική πλευρά του περιβόλου 
και βρίσκονται ενσωματωμένα στην εσωτερική πλευρά των τει-
χών. Τα συγκεκριμένα τμήματα, σωζόμενου μήκους και ύψους 
που ποικίλει, εντοπίστηκαν με βάση τη διαφορετική τους δόμηση 
σε σύγκριση με το σύνολο του περιβόλου αλλά και τις ομοιότη-
τες μεταξύ τους, όπως συμβαίνει και με άλλα βυζαντινά κάστρα, 
π.χ. Άρτας, Ρωγών, Ρηνιάσσας. Η κατασκευή τους συνίσταται, 
συνολικά, σε αργολιθοδομή με λίθους ορθογώνιους ή τετράγω-
νους, μετρίων ή μικρών διαστάσεων, εντελώς αλάξευτους και 
ακανόνιστα τοποθετημένους με τη χρήση ασβεστοκονιάματος 
και διάσπαρτων πλινθίων στους αρμούς, άλλοτε μεμονωμένων 
και άλλοτε επάλληλων. Σύμφωνα με το τρόπο δόμησής τους, τα 
παράλληλα οικοδομήματα και τις πηγές, τα βυζαντινά τμήματα 
ανάγονται χρονολογικά στον 13ο αι.  

Εκτός από τα τμήματα των τειχών, την εικόνα του βυζαντινού 
εξωτερικού περιβόλου συμπληρώνουν και ορισμένοι πύργοι. Ο 
πιο γνωστός, «ο πύργος του Θωμά», διατηρείται ακέραιος, εν-
σωματωμένος στην εσωτερική δυτική πλευρά του οθωμανικού 
περιβόλου, λίγα μέτρα μετά το διαβατικό της κεντρικής πύλης. 
Είναι ορθογώνιος, με ένα μεγάλο τοξωτό άνοιγμα στο κέντρο της 
πρόσοψής του. Διέσωζε, μάλιστα, και πλίνθινη ζωφόρο με ευδι-
άκριτο το όνομα «ΘΩΜΑΣ». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η δόμησή του. Η βάση του έχει κατασκευαστεί από ογκώδεις 
λίθους χωρίς πλινθία, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, και η πλίν-
θινη ζωφόρος του από αργολιθοδομή, όμοια με την αντίστοιχη 
των τειχών, με λίθους, όμως, σε κανονικότερες στρώσεις, ενώ 
στο ανώτερο τμήμα του έχει δομηθεί με το πλινθοπερίκλειστο 
σύστημα. Η διαφορά στην κατασκευή οδήγησε στη διατύπωση 
ποικίλων απόψεων σχετικά με τη χρονολόγησή του. Δεδομένης, 
όμως, της ομοιότητάς του με τα τμήματα των τειχών, το πιθανό-
τερο είναι ότι στη θέση αυτή προϋπήρχε πύργος ήδη από τον 13ο 
αι. με σκοπό την προστασία της παρακείμενης πύλης, η ύπαρξη 
της οποίας ανιχνεύεται από τη βαθιά εγκοπή στο τείχος, όπου 
περνούσε η ξύλινη δοκός για να ασφαλίσει τη θύρα. Κατά την 
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περίοδο του Θωμά Πρελούμπου, ο πύργος επισκευάστηκε και 
διακοσμήθηκε με το πλινθοπερίκλειστο σύστημα και την επιγρα-
φή. Τέλος, οι ογκώδεις λίθοι της βάσης του τοποθετήθηκαν για 
τη σταθερότερη θεμελίωσή του. 

Ένας δεύτερος πύργος εντοπίζεται στη συμβολή των οδών 
Ιουστινιανού και Φιλανθρωπηνών. Κατά τον 19ο αι., αυτός ο πύρ-
γος μετασκευάστηκε σε πύλη. Ήταν τετράγωνος με κατασκευή 
ανάλογη με την αντίστοιχη του σώματος του πύργου του Θωμά, 
δηλαδή αργολιθοδομή με αρκετά κανονικές στρώσεις και επάλ-
ληλα πλινθία. Η θέση του και η δόμησή του τον χρονολογούν 
στον 13ο αι. Σήμερα, σώζονται ελάχιστα τμήματα των εσωτερι-
κών πλευρών του, στο διαβατικό της πύλης. Βέβαια, κατά τη δι-
άρκεια των εκτεταμένων ερευνών και εργασιών των τελευταίων 
δύο δεκαετιών, αποκαλύφθηκαν λείψανα και άλλων βυζαντινών 
πύργων, στον περίδρομο του οθωμανικού περιβόλου, ενσωμα-
τωμένων σε αυτόν, συμπληρώνοντας περαιτέρω την εικόνα του 
βυζαντινού κάστρου. 

Γενικά, στο βυζαντινό κάστρο χρησιμοποιήθηκαν τα συνήθη 
για την οχυρωματική υλικά δομής, όπως ασβεστόλιθος (άφθο-
νος στο λεκανοπέδιο και κατάλληλος για κατασκευές λόγω της 
ανθεκτικότητας του), τμήματα οπτών πλίνθων και κεράμων, το-
ποθετημένα στους αρμούς για την καλύτερη συναρμογή τους (τα 
οποία αποτελούν και σήμα κατατεθέν της βυζαντινής αρχιτεκτο-
νικής) και, τέλος, κονίαμα ως συνδετικό υλικό, το οποίο έχει την 
ιδιότητα να σφίγγει, όταν ξεραίνεται, και να προσφέρει συνοχή 
και σταθερότητα στο οικοδόμημα. Επιπρόσθετα, και η αργολιθο-
δομή ήταν ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος δόμησης για μεγάλες 
κατασκευές, όπως τα κάστρα, αλλά και γρήγορες στην κατα-
σκευή τους σύμφωνα με τις ταραγμένες ιστορικές συνθήκες.

Περνώντας στην οθωμανική φάση των τειχών, αντιπροσω-
πευτική για το σύνολο, σχεδόν, του περιβόλου, μεταβαίνουμε σε 
μία εντελώς διαφορετική φάση της οχυρωματικής τέχνης. Εδώ, 
ακολουθείται το κυρίαρχο, στην Ευρώπη, προμαχωνικό σύστη-
μα, και μάλιστα η γαλλική σχολή, αφού το σχεδιασμό είχαν ανα-
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λάβει Γάλλοι αρχιτέκτονες. Ο περίβολος έχει περίμετρο 1.800μ 
και σχήμα ακανόνιστα πολυγωνικό, παράλληλα με την πορεία 
της όχθης της λίμνης. Στην ανατολική, φυσικά οχυρή πλευ-
ρά, τα τείχη, ύψους 0,50 – 2μ., απλώς συμπληρώνουν το ύψος 
των βράχων και γεφυρώνουν τα κενά ανάμεσά τους, όπου αυτό 
εμφανίζεται απαραίτητο. Το πλάτος και το ύψος των πλευρών 
ποικίλουν με τις μεγαλύτερες διαστάσεις να απαντούνται στην 
πιο ευπρόσβλητη δυτική χερσαία πλευρά. Επιπλέον, στο πλάτος 
της ανοίγονται και καμαροσκέπαστες στοές. Παράλληλα, τρεις 
προμαχώνες στη δυτική πλευρά, δύο πύργοι και προεξοχές, το 
προτείχισμα στη νότια πλευρά και αρκετές τυφεκιοθυρίδες και 
κανονιοθυρίδες αυξάνουν την οχυρότητα του περιβόλου και, 
σε συνδυασμό με την τάφρο στη δυτική πλευρά και τη λίμνη 
στις υπόλοιπες, τον καθιστούσαν απρόσβλητο. Έχει δομηθεί 
με αργολιθοδομή από εγχώριο ασβεστόλιθο, με λίθους μετρίων 
διαστάσεων και ογκόλιθους, στους πρώτους δόμους, και με τη 
χρήση ασβεστοκονιάματος στους αρμούς. Στη νότια πλευρά και 
στο ήμισυ της δυτικής, είναι ευδιάκριτες και οι επισκευές για την 
αποκατάσταση των τειχών μετά την πολιορκία της πόλεως από 
τα σουλτανικά στρατεύματα, κατά τα έτη 1820 – 1822. Τέλος, 
τέσσερις πύλες και έξι πυλίδες, περιμετρικά των τειχών, εξασφά-
λιζαν την επικοινωνία. Στο σύνολό τους, έχουν τοξωτό σχήμα με 
επιμελημένο πλαίσιο, επιστέφονται από λίθινο ημικύκλιο, εντός 
του οποίου υπάρχουν λίθινες πλάκες με επιγραφές και τους λέ-
οντες - σύμβολα του Αλή πασά και στο εσωτερικό τους διαμορ-
φώνονται διαβατικά, συνήθως θολωτά. 

Το πρώτο από τα δύο βραχώδη εξάρματα της χερσονήσου, 
που χρησιμοποιήθηκε ως ακρόπολη, είναι το ΒΑ, ο περιώνυμος 
Γουλάς των βυζαντινών, γνωστός, σήμερα ως ακρόπολη του 
Ασλάν πασά από το ομώνυμο τζαμί. Πρόκειται για το ψηλότε-
ρο σημείο της χερσονήσου. Είναι ένας υπερυψωμένος, ιδιαίτερα 
απόκρημνος, ασβεστολιθικός βράχος στη ΒΑ γωνία της,  ο οποί-
ος περιβάλλεται και απομονώνεται από ξεχωριστό τείχος. Τα τεί-
χη καλύπτουν ολόκληρη τη δυτική, νότια, ΒΔ και το ήμισυ της 
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ανατολικής πλευράς ενώ στο υπόλοιπο, φυσικά οχυρό τμήμα, 
το τείχος, ύψους περίπου 0,50μ., απλώς οριοθετεί το χώρο. Ο 
περίβολος εμφανίζεται σχεδόν τραπεζιόσχημος, με ύψος γύρω 
στα 5μ και πλάτος 0,50μ. – 1μ., κτισμένος με αργολιθοδομή. 
Χρονολογικά, ανάγεται στον 17ο αι., όπως και το σύνολο των 
οικοδομημάτων, έχοντας υποστεί, όμως, αρκετές επισκευές. Δεν 
είχε αμυντικό ρόλο παρά περιέκλειε τα θρησκευτικά κτήρια δια-
χωρίζοντάς τα από τον αστικό ιστό και δίνοντάς τους τη μορφή 
ενός περίκλειστου μοναστηριού. Στον περίβολο, σώζονται ενσω-
ματωμένα και τρία βυζαντινά τμήματα του 13ου αι., με βάση την 
όμοια κατασκευή με τα αντίστοιχα του εξωτερικού περιβόλου. 
Δύο πύλες εξασφαλίζουν την επικοινωνία. Η πρώτη και κύρια, 
στο μέσο της δυτικής πλευράς, θα πρέπει να χρονολογηθεί στον 
17ο αι. Αντίστοιχα, η μικρότερη, στο μέσο της νότιας πλευράς, 
πλαισιωμένη από δύο ερειπωμένους πύργους, λειτουργούσε ως 
η κεντρική πύλη του Γουλά των βυζαντινών, αντικρίζοντας την 
απέναντι ακρόπολη, και ως βοηθητική, κατά την περίοδο της 
οθωμανοκρατίας.

Εκτός από τα τμήματα των τειχών και την πύλη, την εικόνα 
της βυζαντινής ακρόπολης συμπληρώνουν και τρεις πύργοι, τμη-
ματικά σωζόμενοι. Ο πρώτος είναι κυκλικός, διώροφος, στη ΝΔ 
γωνία της ακρόπολης, με τις χαρακτηριστικές τοξοθυρίδες, κατα-
σκευασμένος με αργολιθοδομή από λίθους μετρίων διαστάσεων 
και μεγαλύτερους στη βάση, με τη χρήση ασβεστοκονιάματος 
και με διάσπαρτα, στους αρμούς, πλινθία και δύναται να αναχθεί 
στον 13ο αι. Ανοικοδομήθηκε από τον Μιχαήλ Α΄ Κομνηνό Δού-
κα για να ενισχύσει την ακρόπολη και να αποτελέσει το ψηλότε-
ρο παρατηρητήριο της πόλης. Οπωσδήποτε, επισκευαζόταν και 
συντηρούταν καθόλη τη βυζαντινή περίοδο ενώ, μετά τον 17ο αι. 
και την εγκατάσταση των Οθωμανών στο κάστρο, χρησιμοποι-
ήθηκε ως βοηθητικός – αποθηκευτικός χώρος για να εγκαταλει-
φθεί οριστικά μετά την απελευθέρωση. Δυστυχώς, όμως, η δό-
μησή του δεν βοηθά στον ακριβή προσδιορισμό των επιμέρους 
οικοδομικών του φάσεων. Οι δύο άλλοι πύργοι πλαισιώνουν τη 
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βυζαντινή πύλη. Εσωτερικά, ο ένας έχει σχήμα τριγωνικό και ο 
άλλος τετράπλευρο. Εξωτερικά, εμφανίζονται ως τετράπλευροι. 
Η κατασκευή τους είναι όμοια με την αντίστοιχη του κυκλικού 
πύργου. Ωστόσο, στα μέτωπα, τα πλινθία πληθαίνουν σημαντι-
κά. Παράλληλα, παρουσιάζονται και περισσότερο επιμελημένα, 
κυρίως επάλληλα στους κατακόρυφους αρμούς. Μάλιστα, τμη-
ματικά, στο μέτωπο του δυτικού πύργου, απαντά και το ψευδοι-
σόδομο σύστημα. Με βάση τη δόμηση και τη θέση τους, οι δύο 
πύργοι θα πρέπει να ανηγέρθηκαν τον 13ο αι. για την προστασία 
της πύλης. Αντίστοιχα, τα επιμελημένα μέτωπα ανήκουν σε επι-
σκευές και ενισχύσεις κατά τη βυζαντινή περίοδο, χωρίς όμως να 
μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια. 

Στο εσωτερικό της ακρόπολης, σώζονται οικοδομήματα θρη-
σκευτικού, κυρίως, χαρακτήρα, τα οποία αντικατέστησαν τα 
αντίστοιχα βυζαντινά σταδιακά μετά την έξωση των χριστιανών 
από το κάστρο. Εξέχουσα θέση, ανάμεσά τους, κατέχει το τζαμί 
του Ασλάν πασά, το σημαντικότερο τζαμί της πόλης, ιδρυμένο 
το 1618 από τον ομώνυμο πασά, σύμφωνα με επιγραφή, το οποίο 
από το 1924 στεγάζει το Δημοτικό Μουσείο. Τα υπόλοιπα κτή-
ρια (εστία, μεντρεσές, τουρμπές Ασλάν) ανάγονται, στο σύνολό 
τους, στον 17ο αι. ενώ επισκευάστηκαν και κατά την περίοδο 
του Αλή πασά. Κατά την κατοχή και τον εμφύλιο, υπέστησαν 
σημαντικές καταστροφές. Σήμερα, έχουν κηρυχθεί όλα ως δι-
ατηρητέα μνημεία και συντηρούνται από την αρμόδια Εφορεία 
Αρχαιοτήτων.

Η δεύτερη ακρόπολη του κάστρου, η ΝΑ, αποτελεί το χώρο 
δημιουργίας του πρώτου οικιστικού πυρήνα της πόλης. Σήμερα, 
είναι γνωστή ως Ιτς Καλέ ή εσωτερική ακρόπολη. Βρίσκεται και 
αυτή σε έναν υπερυψωμένο, λιγότερο απότομο, όμως, ασβεστο-
λιθικό βράχο σε σύγκριση με την παράλληλη ΒΑ. Περιβάλλεται 
και απομονώνεται από ισχυρό ξεχωριστό τείχος, που της δίνει 
τη μορφή αυτοτελούς φρουρίου. Ο  ιδιαίτερα ισχυρός περίβολος 
ανήκει συνολικά στο α΄ τέταρτο του 19ου αι. και κατασκευάστη-
κε με εντολή του Αλή πασά για να προστατεύει τα ποικίλα κτή-
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ρια στο εσωτερικό της ακρόπολης. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει 
να ολοκληρώθηκε το 1815, όπως προκύπτει από τις επιγραφές 
και τις μαρτυρίες των περιηγητών. Σε γενικές γραμμές, ακολου-
θείται και εδώ το απλοποιημένο προμαχωνικό σύστημα, και μά-
λιστα η ιταλική σχολή με τους χαρακτηριστικούς πενταγωνικούς 
προμαχώνες. Πρόκειται για έναν ακανόνιστα πολυγωνικό περί-
βολο, με φυσικά οχυρή την ανατολική πλευρά, και τη νότια να 
ταυτίζεται με τον εξωτερικό περίβολο. Το ύψος και το πλάτος 
των τειχών ποικίλουν από πλευρά σε πλευρά, με τις μεγαλύτερες 
διαστάσεις να απαντούν στην, περισσότερο ευπρόσβλητη, δυτι-
κή. Τρεις προμαχώνες και οι επάλξεις με τις τυφεκιοθυρίδες και 
τις κανονιοθυρίδες αυξάνουν την οχυρότητα της ακρόπολης. Ο 
τρόπος δόμησης, παρόμοιος με αυτόν του εξωτερικού περιβό-
λου, επιβεβαιώνει τη χρονολόγηση. Στο εσωτερικό της δυτικής 
πλευράς και στο πλάτος των τειχών, ανοίγονται στοές ή εφάπτο-
νται οικοδομήματα (ένας πύργος και δυο κτήρια), τα οποία λει-
τουργούσαν ως βοηθητικοί ή στρατιωτικοί χώροι. Τέλος, τρεις 
πύλες και μια πυλίδα, όμοιας, επίσης, μορφής με τις αντίστοιχες 
του εξωτερικού περιβόλου, εξασφάλιζαν την επικοινωνία της 
ακρόπολης με τον οικισμό.

Στο εσωτερικό της ακρόπολης, εντοπίζονται ποικίλα οικοδο-
μήματα αλλά και λείψανα των οχυρώσεων της βυζαντινής περι-
όδου περιοριζόμενα σε έναν πύργο με δύο εφαπτόμενα τμήματα 
τείχους και τα θεμέλια ενός δευτέρου. Πιο συγκεκριμένα, στο 
ήμισυ περίπου της δυτικής πλευράς του πρώτου υψομετρικού 
επιπέδου της ακρόπολης, σώζεται ένας ογκώδης κυκλικός τριώ-
ροφος πύργος, περίπου 12μ. ύψους, το οποίο θα πρέπει να είναι 
και το αρχικό του. Στην ανατολική και νότια πλευρά του, είχε 
ενσωματωθεί στην παρακείμενη πτέρυγα του σαραγιού και έτσι 
έχει υποστεί εκτεταμένες αλλοιώσεις. Ο τρόπος δόμησής του 
συνίσταται σε αργολιθοδομή με ογκώδεις ορθογώνιους λίθους 
ασυνήθιστα μεγάλων διαστάσεων για την περιοχή του κάστρου, 
σχεδόν, όμως, ίδιων διαστάσεων μεταξύ τους, σε κανονικές ορι-
ζόντιες στρώσεις, θυμίζοντας, στην εξωτερική πλευρά, ισόδομο 
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σύστημα και έχει ελάχιστο κονίαμα στους αρμούς. Στην εσωτε-
ρική όψη του, ο πύργος είναι κατασκευασμένος με αργολιθο-
δομή, με τη χρήση άφθονου ασβεστοκονιάματος. Ωστόσο, και 
εδώ λείπουν τα πλινθία. Τέλος, στα ανώτερα τμήματά του, έχει 
συμπληρωθεί, κατά την οθωμανοκρατία. Ο συγκεκριμένος πύρ-
γος, με την άγνωστη για τα μνημεία του κάστρου δόμηση, τη 
μορφή, που προσομοιάζει με αντίστοιχες ιταλικές κατασκευές  
του 11ου – 12ου αι., αλλά και με παρόμοιους πύργους από  τα κά-
στρα των Ιωαννιτών ιπποτών, και σε συνδυασμό με την αναφορά 
της Άννας Κομνηνής για τη δεύτερη ακρόπολη του Βοημούνδου, 
θεωρήθηκε έργο του Νορμανδού πρίγκιπα και χρονολογήθηκε 
στον 11ο αι. Βέβαια, κατά καιρούς έχουν προταθεί και άλλες χρο-
νολογίες, από τον 6ο αι. έως και το τέλος της βυζαντινής περιό-
δου, με διάφορα κάθε φορά επιχειρήματα. Ο δεύτερος πύργος 
αποκαλύφθηκε ακριβώς παράλληλος με τον παραπάνω, στην 
ανατολική πλευρά της ακρόπολης. Διατηρείται σε επίπεδο θεμε-
λίων αλλά το κυκλικό του σχήμα, η πανομοιότυπη δόμηση και 
η θέση του τον καθιστούν σύγχρονό του. Στον πρώτο ακέραιο 
κυκλικό πύργο, στη νότια και ανατολική πλευρά του, εφάπτονται 
και δύο τμήματα τείχους, διαφορετικού μήκους και ύψους, ίδιας, 
όμως, κατασκευής, επισκευασμένα, προκειμένου να χρησιμεύ-
σουν ως εξωτερικοί τοίχοι του σαραγιού. Ωστόσο, η θέση τους 
και οι ομοιότητές τους με τον πύργο τα ανάγουν, με βεβαιότητα, 
στον 11ο αι. 

Αδιάρρηκτα συνδεδεμένα με τα λείψανα της βυζαντινής οχύ-
ρωσης εμφανίζονται και τα ποικίλα κτήρια της ακρόπολης, άλλα 
ακέραια και άλλα ερειπωμένα. Στην πλειονότητά τους, έχουν 
συντηρηθεί και επισκευαστεί. Σήμερα, στεγάζουν την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων με τους εκθεσιακούς και άλλους χώρους εκδηλώ-
σεων, όπως και το Μουσείο Αργυροτεχνίας. Στο σύνολό τους, 
ανήκουν στην περίοδο του Αλή πασά, τέλη 18ου αι. - αρχές 19ου 
αι. Ο φιλόδοξος κυβερνήτης των Ιωαννίνων, λίγα χρόνια αφότου 
ανέλαβε τη διοίκηση του πασαλικίου, επέλεξε τη ΝΑ ακρόπολη 
για να χτίσει το πολυτελές σαράι του. Στα τέλη του 18ου αι., η 
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θέση διατηρούσε ακόμη τις διαστάσεις της βυζαντινής εποχής. 
Επρόκειτο, δηλαδή, για μία τειχισμένη ακρόπολη με ιδιωτικές 
οικίες. Μετά το 1795, οπότε και αρχίζουν οι εργασίες του βε-
ζύρη, οι οικίες κατεδαφίζονται, ο χώρος ισοπεδώνεται, εξομα-
λύνεται, γίνεται πιο ευπρόσιτος και προεκτείνεται ΝΔ σε βάρος 
του οικισμού. Έτσι, η έκτασή του αυξάνει κατά έξι φορές. Στο 
κέντρο του Ιτς Καλέ, δέσποζε το μεγαλοπρεπές σαράι του Αλή, 
το οποίο καταστράφηκε από πυρκαγιά, το 1870, και μας είναι 
γνωστό μόνο από τις περιγραφές και τα σχέδια των περιηγητών. 
Στη θέση του, βρίσκεται, σήμερα, το τέως βασιλικό περίπτερο, 
όπου φιλοξενείται το Βυζαντινό Μουσείο και οι υπηρεσίες της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων. Τα υπόλοιπα κτήρια, στο πρώτο υψομε-
τρικό επίπεδο, εντάσσονται στο συγκρότημα του σαραγιού. Ανά-
μεσά τους δεσπόζει το Φετιχιέ τζαμί, ανακαινισμένο ριζικά από 
τον Αλή πασά για να λειτουργήσει ως οικογενειακό του τέμενος. 
Δίπλα του, σώζεται και ο τάφος με το ακέφαλο σώμα του βεζύ-
ρη. Τα κτήρια του δευτέρου υψομετρικού επιπέδου ανάγονται 
στην ίδια εποχή κα χρησίμευαν για τη διαμονή των στρατιωτών 
ή ως αποθηκευτικοί χώροι.

Κατά την πολιορκία του Αλή, τα περισσότερα οικοδομήμα-
τα καταστράφηκαν και, στη συνέχεια, η ακρόπολη εγκαταλεί-
φθηκε. Μετά την απελευθέρωση, ο χώρος λεηλατήθηκε από τις 
λαθρανασκαφές για την ανακάλυψη των θησαυρών του πασά. 
Σημαντικές καταστροφές υπέστησαν τα μνημεία και κατά τη πε-
ρίοδο της κατοχής και του εμφυλίου. Έκτοτε, η θέση πέρασε στη 
δικαιοδοσία του στρατού, που αλλοίωσε, σημαντικά, τη μορφή 
της για να παραδοθεί μόλις τη δεκαετία του 1970 στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων. Αμέσως, ξεκίνησαν οι ανασκαφές και οι εργασί-
ες συντήρησης και ανάδειξης της ακρόπολης, που συνεχίζονται 
μέχρι σήμερα.  

Μετά τον περίβολο και τις ακροπόλεις, ακολουθεί ο οικισμός 
καθώς η οχύρωση περιέκλειε ολόκληρη τη βυζαντινή πόλη αλλά 
και την αρχαιότερη και ιστορικότερη συνοικία της αντίστοιχης 
οθωμανικής. Από τα πολυάριθμα και ποικίλα οικοδομήματα των 
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βυζαντινών Ιωαννίνων, το μοναδικό, που διασώθηκε και έφτασε 
ως τις μέρες μας, είναι ένα δημόσιο λουτρό. Αποκαλύφθηκε δυ-
τικά της ΒΑ ακρόπολης, πλησίον στο Σουφαρί σαράι, και διατη-
ρείται σε επίπεδο θεμελίων. Έχει σχήμα ορθογώνιο, σημαντικές 
διαστάσεις και τριμερή διάταξη. Ο πρώτος χώρος δυτικά, καλυμ-
μένος με ισχυρότατο υδραυλικό κονίαμα, χρησίμευε ως δεξαμε-
νή των υδάτων. Ο δεύτερος θεωρείται ως το κεντρικό τμήμα του 
κτηρίου, το υπόκαυστο δωμάτιο ή ζεστό ή εσώτατος οίκος, όπου 
υπάρχουν και οι βάσεις των πεσσίσκων και ίχνη των τετράγωνων 
αγωγών στους τοίχους για την κυκλοφορία του θερμού αέρα. Τέ-
λος, ο τρίτος χώρος λειτουργούσε ως το αποδυτήριο ή ο ψυχρός 
οίκος. Ένας ακόμη ορθογώνιος χώρος, εφαπτόμενος στη νότια 
πλευρά του υποκαύστου, με τετραγώνους αγωγούς στους τοίχους 
αλλά χωρίς υπόκαυστο, αποτελούσε το μέσο ή χλιαροψύχριον 
οίκο. Το κτήριο θεμελιώθηκε επάνω σε τοίχους της ελληνιστικής 
περιόδου. Η δόμησή του εμφανίζεται επιμελημένη και συνίστα-
ται σε λίθους καλά λαξευμένους σε αρκετά κανονικές στρώσεις, 
με τακτικές σειρές πλίνθων στους αρμούς. Συμπερασματικά, το 
λουτρό ιδρύθηκε στο α΄ μισό του 13ου αι., πιθανότατα από τον 
Μιχαήλ Α΄ Κομνηνό Δούκα, με κρατική μέριμνα, στο πλαίσιο 
της επέκτασης και γενικότερης ανανέωσης της πόλης. Συντη-
ρούταν από τον ιδρυτή του Ανεξάρτητου Κράτους της Ηπείρου 
και λειτουργούσε ως αστικό λουτρό για το λαό της πόλης. Το 
οικοδόμημα θα πρέπει να εγκαταλείφθηκε μετά την έξωση των 
χριστιανών, στις αρχές του 17ου αι. Στη συνέχεια, κατεδαφίστηκε 
και το υλικό του ξαναχρησιμοποιήθηκε καθώς δεν έχει σωθεί το 
παραμικρό από την ανωδομία του. Πιθανότατα, όταν ανηγέρθη 
το Σουφαρί σαράι, στις αρχές του 19ου αι., το βυζαντινό λουτρό 
ισοπεδώθηκε και μπαζώθηκε οριστικά.

Σε αντίθεση με τη βυζαντινή φάση, η οθωμανική εκπροσω-
πείται από περισσότερα και καλύτερα διατηρημένα κτήρια, δη-
μόσια και ιδιωτικά, διαφορετικών εποχών και χρήσεων. Λίγα μέ-
τρα δυτικά της κεντρικής πύλης της ΒΑ ακρόπολης, εντοπίζεται 
η οθωμανική βιβλιοθήκη, ολοκληρωτικά αναστηλωμένη σήμε-
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ρα, η οποία εμπεριείχε σπουδαία οθωμανικά και ελληνικά έγγρα-
φα και συνδεόταν με τη λειτουργία του υπερκείμενου μεντρεσέ. 
Λίγα μέτρα βόρειά της, δεσπόζει το ογκώδες ορθογώνιο Σουφαρί 
σαράι ή σχολή ιππικού της περιόδου του Αλή πασά. Παράλληλα 
προς αυτό και νότια, βρίσκεται το οθωμανικό λουτρό ή χαμάμ. Η 
πρώτη του οικοδομική φάση ανάγεται στον 17ο αι. και πιθανότατα 
αντικατέστησε το ερειπωμένο βυζαντινό λουτρό. Έτσι, ο χώρος 
συνεχίζει για αιώνες με την ίδια λειτουργία. Το τελευταίο κτήριο 
δημοσίου χαρακτήρα είναι η εβραϊκή συναγωγή. Χρονολογείται 
στο 1826, με βάση επιγραφή, και αντικατέστησε παλαιότερο οι-
κοδόμημα, που ίσως έφτανε πίσω μέχρι τον 9ο αι. Επιπλέον, στον 
οικισμό του κάστρου, διατηρούνται, σποραδικά, και κάποιες ιδι-
ωτικές οικίες. Εξέχουσα θέση, ανάμεσά τους, κατέχει το ιδιαιτέ-
ρως ερειπωμένο αρχοντικό του πασά Καλού, χρονολογούμενο 
στα τέλη του 18ου αι. Αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο κτήριο της 
περιόδου αυτής, ένα από τα ελάχιστα πριν την καταστροφή του 
1820 και ένα από τα σπάνια καστρόσπιτα. Παρά την πολύ κακή 
κατάσταση διατήρησής του, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες 
για τη δομή των αρχοντικών της περιόδου της οθωμανοκρατίας. 
Τέλος, εξακολουθούν να υπάρχουν και ορισμένα νοικοκυρόσπι-
τα και λαϊκές οικίες, όλα των αρχών του 20ου αι., τα περισσότερα 
ιδιαιτέρως εγκαταλελειμμένα και ερειπωμένα.

Θεμέλια πύργου στη NA ακρόπολη, απέναντι από τον πύργο του Bοημούνδου. 
Oι δύο πύργοι ενώνονταν με τείχος και πύλη, η οποία, για λόγους ασφαλείας,  

έκλεινε μετά τη δύση του ηλίου, πιθανότατα.
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Θεωρητική αποκατάσταση της μορφής 
της βυζαντινής πόλης

Ο   συνδυασμός όλων των υπαρχόντων στοιχείων συμβάλ-
λει στη διαδοχική ανασύσταση της εικόνας της βυζαντι-
νής πόλης. Ένα θέμα, που απασχόλησε όσους ασχολή-

θηκαν, κατά καιρούς, με το κάστρο των Ιωαννίνων, υπήρξε η 
απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο ο βυζαντινός περίβολος είχε 
την ίδια έκταση και ακολουθούσε την ίδια πορεία με τον αντί-
στοιχο οθωμανικό. Δυστυχώς, τα σποραδικά σωζόμενα βυζαντι-
νά τμήματα έχουν υποστεί πολυάριθμες αλλοιώσεις χάνοντας, 
πλέον, το ρόλο τους και την αυτοτέλειά τους. Έτσι, η εξέλιξη 
της μορφής του βυζαντινού περιβόλου βασίζεται, εκτός από τα 
αρχαιολογικά δεδομένα και στην τοπογραφία, τις πηγές και τη 
γενικότερη εξέλιξη της οχυρωματικής. Ωστόσο, η εικόνα παρα-
μένει σχεδόν θεωρητική για τη μεσοβυζαντινή περίοδο και εν 
μέρει θεωρητική για την υστεροβυζαντινή. Τα ελάχιστα, έως 
τώρα, στοιχεία δεν επιτρέπουν μία παρόμοια προσπάθεια και για 
τον αρχαίο οικισμό. 

Η μεσοβυζαντινή περίοδος μπορεί να διαιρεθεί σε δύο φά-
σεις: η πρώτη από την ίδρυση των Ιωαννίνων έως την άφιξη του 
Νορμανδού πρίγκιπα Βοημούνδου και η δεύτερη από τα τέλη 
του 11ου αι. έως το 1204. Ο αρχικός οικιστικός πυρήνας οργα-
νώθηκε στο καταλληλότερο ΝΑ βραχώδες έξαρμα. Αντίθετα, το 
οχυρότερο αλλά μικρότερης έκτασης ΒΑ θα διαμορφώθηκε σε 
ακρόπολη. Γνωρίζοντας ότι οι πόλεις της περιόδου οχυρώνονταν 
ισχυρά και, επειδή η διαδρομή ανάμεσα στον οικισμό και την 
ακρόπολη έπρεπε να προστατεύεται, φαντάζει πιθανό, χωρίς βέ-
βαια να αποδεικνύεται, ότι ισχυρό τείχος συνέδεε ευθύς εξ’ αρχής 
τα δύο βραχώδη υψώματα. Ίσως ενισχυόταν και με ενδιάμεσους 
πύργους ενώ μια πύλη και δύο πυλίδες θα επαρκούσαν για την 
εξασφάλιση της επικοινωνίας. Το ΒΑ έξαρμα θα πλαισιωνόταν 
και από δεύτερο ανεξάρτητο περίβολο, που το περιέκλειε και το 
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απομόνωνε, αποκτώντας έτσι αμυντική αυτονομία ως ακρόπολη. 
Πιθανώς, κάποιες αμυντικές μηχανές επί των τειχών και επί των 
βράχων, για την περίπτωση επίθεσης από τη λίμνη, θωράκιζαν 
περαιτέρω την πόλη. Τέλος, και στο λαιμό της χερσονήσου δύ-
ναται να είχε ανασκαφεί τάφρος ή κάποια άλλα αντερείσματα 
ως ένα πρώτο σημείο ανάσχεσης του εχθρού. Τα ισχυρά τείχη 
θα επισκευάζονταν και θα συντηρούνταν τακτικά, όπως προκύ-
πτει και από το γεγονός ότι δύο αιώνες αργότερα ο Βοημούνδος, 
απλώς, τα επιθεώρησε και δεν έκανε επισκευές. 

Γενικά, με βάση το χωρίο της Άννας Κομνηνής και τα αρ-
χαιολογικά δεδομένα, ερχόμενος ο Βοημούνδος στα Γιάννενα, 
επιθεώρησε τα τείχη και τη ΒΑ ακρόπολη και τα βρήκε σε καλή 
κατάσταση. Ίσως, έκανε επιφανειακές αλλαγές. Στη συνέχεια, 
διαμόρφωσε ως ακρόπολη το ΝΑ έξαρμα, όπως αποδεικνύεται  
από τους σωζόμενους γωνιακούς πύργους και τα τμήματα τεί-
χους. Πιο συγκεκριμένα, ο Νορμανδός πρίγκιπας οχύρωσε την 
κορυφή του ΝΑ υψώματος, ίσως και μόνο τη δυτική και βόρεια 
πλευρά καθώς οι άλλες δύο είναι φυσικά οχυρές. Οι δυο πύργοι 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι μοναδικοί, τοποθετημένοι στην 
πρόσοψη και προστατεύοντας έκαστος μία από τις ευπρόσβλη-
τες πλευρές, χωρίς να δύναται να αποκλειστεί και η πιθανότητα 
ύπαρξης άλλου πύργου στη ΝΔ γωνία. Το αρχικό τείχος, μεταξύ 
των δύο υψωμάτων, θα εξακολούθησε να υπάρχει λίγο πιο πίσω. 
Οι λόγοι δημιουργίας μίας ακόμη ακρόπολης προκύπτουν από το 
χωρίο της Αλεξιάδας. Έτσι, η αναφορά ότι ο Βοημούνδος εγκα-
ταστάθηκε εντός, πιθανότατα στο εσωτερικό του κάστρου, οδη-
γεί στο εύλογο συμπέρασμα ότι θέλησε να οχυρώσει περαιτέρω 
το ευρισκόμενο στο ΝΑ έξαρμα κυβερνείο του και να προστατέ-
ψει καλύτερα τον εαυτό του και τους επιτελείς του σε έναν χώρο 
οργανωμένο από τον ίδιο και, κατά συνέπεια, πιο εύκολο να υπε-
ρασπιστεί. Η εικόνα των νορμανδικών έργων συμπληρώνεται με 
την τάφρο, που ανέσκαψε κάπου στους γύρω λόφους, πίσω από 
την οποία εγκατέστησε τον στρατό του να αναμένει τα αυτοκρα-
τορικά στρατεύματα. Μετά την αποχώρηση των Νορμανδών και 
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έως το τέλος της μεσοβυζαντινής εποχής, η πόλη θα γνωρίσει μία 
ειρηνική περίοδο, μία γενικότερη άνοδο και επέκταση εκτός των 
τειχών. Επομένως, τα οχυρωματικά έργα δε θα μεταβληθούν. 
Έτσι, τα Γιάννενα, από την ίδρυσή τους και καθόλη τη μεσοβυ-
ζαντινή περίοδο, αποτελούν την πόλη των δύο υψωμάτων. 

Με την έναρξη της ταραγμένης υστεροβυζαντινής περιόδου, η 
ήδη διευρυμένη, εκτός των τειχών, πόλη αναπτύσσεται περαιτέ-
ρω, και μάλιστα απότομα με την άφιξη των προσφύγων. Έτσι, η 
οχύρωση των δύο υψωμάτων προστατεύει πλέον μόνο τα κυβερ-
νητικά κτήρια, τους άρχοντες και την αριστοκρατία. Αντίθετα, ο 
λαός και οι πρόσφυγες  βρίσκονται εκτεθειμένοι στη φραγκική 
λαίλαπα, που πλησιάζει απειλητικά. Για το λόγο αυτό, ο Μιχαήλ 
Α΄ Κομνηνός Δούκας αποφασίζει να τειχίσει, περιμετρικά, ολό-
κληρη τη χερσόνησο. Τα Γιάννενα γίνονται πάλι μία οχυρωμένη 
πόλη. Παράλληλα, δημιουργείται και η πανίσχυρη, γνωστή από 
τις πηγές, χώρα των Ιωαννίνων. Η μορφή του περιβόλου του 13ου 
αι. αποκαλύπτεται από τα σωζόμενα τμήματά του και η πορεία 
του ταυτίζεται, σχεδόν, με την αντίστοιχη του οθωμανικού. 

Συνολικά και αναφορικά με την πορεία των τειχών του 13ου 
αι., στις τρεις πλευρές (βόρεια, νότια και ανατολική), οι δύο πε-
ρίβολοι θα πρέπει να ταυτίζονταν απόλυτα, όπως φανερώνουν τα 
ενσωματωμένα βυζαντινά τμήματα. Αλλά, και στη δυτική πλευ-
ρά, το ενσωματωμένο, στην εσωτερική παρειά της, βυζαντινό 
τείχος αποδεικνύει ότι κρατήθηκαν οι προϋπάρχουσες ορίζουσες 
γραμμές με ελάχιστες, ίσως, μεταβολές και αποκλίσεις. Επομέ-
νως, οι πορείες του βυζαντινού και του οθωμανικού περιβόλου 
συμπίπτουν, στο μεγαλύτερο μέρος τους. Ως ένα επιπλέον στοι-
χείο μπορεί να θεωρηθεί και η μαρτυρία του Εβλιά Τσελεμπή, ο 
οποίος περιγράφει το βυζαντινό κάστρο σε σχήμα πενταγωνικό, 
ανάλογο με το σημερινό, και περίμετρο 3000 βήματα, αριθμός 
στρογγυλοποιημένος, που πλησιάζει τη σύγχρονη περίμετρο. 

Τα τείχη θα ήταν ψηλά, με πλάτος, που ποίκιλε από πλευρά 
σε πλευρά, ανάλογα με το πόσο ευπρόσβλητη θεωρούταν. Την 
εικόνα θα συμπλήρωναν ο περίδρομος, οι επάλξεις και οι πολε-
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μικές μηχανές. Ίσως, στην ανατολική πλευρά, να μην υπήρχαν 
καθόλου οχυρωματικά έργα, σύμφωνα και με τη μαρτυρία του 
Τσελεμπή και το συγκεκριμένο ρόλο να έπαιζαν οι βράχοι. Τέ-
λος, τα καλάμια και τα έλη οχύρωναν, περαιτέρω, τις λιμναίες 
πλευρές. Πύργοι ενίσχυαν τον περίβολο. Με βάση τη θέση και 
τη μορφή των  σωζόμενων βυζαντινών πύργων, αυτοί θα είχαν 
τοποθετηθεί ανά 40 – 50μ. Επομένως, 12 – 15 στη δυτική πλευρά 
και από 5 - 7 στη βόρεια και νότια, τετράγωνοι ή ορθογώνιοι, 
με κυκλικούς ή πολυγωνικούς πύργους στις γωνίες για καλύτερη 
εφαρμογή στο τείχος και εξασφάλιση των πλαγίων πυρών. Πα-
ράλληλα με τον περίβολο του 13ου αι., θα διατηρήθηκε και το 
μεσοβυζαντινό τείχος, ανάμεσα στις δύο ακροπόλεις, με σκοπό 
να συνεχίσει να προστατεύει τις οικίες των αρχόντων και τα κυ-
βερνητικά κτήρια από τυχόν εσωτερικές αναταραχές αλλά και να 
αποτελεί για τον πληθυσμό ένα ακόμη καταφύγιο, σε περίπτωση 
εισόδου του εχθρού στο εσωτερικό της πόλης. Ίσως, αυτό ακρι-
βώς να εννοούσε ο Τσελεμπή όταν μιλούσε για διπλό τείχος. Τέ-
λος, επάνω στα τείχη, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της επο-
χής, θα βρίσκονταν επιγραφές, σταυροί, κόγχες προσκυνήματος 
και μικρά εικονοστάσια. Ιδιαίτερη θέση θα κατείχε ο αρχάγγελος 
Μιχαήλ, πολιούχος των Ιωαννίνων και γνωστός από την παράδο-
ση για τις θαυματουργές επεμβάσεις του υπέρ της πόλης. 

Αναφορικά με τις πύλες, κάποια ελάχιστα στοιχεία παρέχουν 
οι πηγές (Χρονικό Μορέως, Ιωαννίνων, Τόκκων και Eβλιά Τσε-
λεμπή). Ωστόσο, μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν για τη θέση 
και τον αριθμό τους. Αν λάβουμε υπόψη ότι η πορεία του περι-
βόλου δεν μεταβλήθηκε σημαντικά ούτε και η τοπογραφία, τότε, 
ούτε και οι ανάγκες δεν θα άλλαξαν καταλυτικά. Έτσι, τόσο 
ο αριθμός, όσο και η θέση των πυλών, πιθανώς, θα ήταν ανά-
λογα με τις αντίστοιχες οθωμανικές. Η εικόνα του βυζαντινού 
περιβόλου ολοκληρώνεται με την ύπαρξη της τάφρου, η οποία 
επιβεβαιώνεται από το Χρονικό του Μορέως, τη μαρτυρία του 
Εβλιά Τσελεμπή και την τοπογραφία. Η πορεία της και το μήκος 
ακολουθούσαν τη δυτική πλευρά του περιβόλου. Ξεκινούσε από 
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τη Σκάλα και έφτανε ως τον Μώλο, στα σημεία όπου υψώνονται 
σήμερα προμαχώνες και το πλάτος της δεν δύναται να προσ-
διοριστεί. Στις απολήξεις της συναντούσε τη λίμνη. Επιπλέον, 
ελώδεις σχηματισμοί έκαναν ακόμη πιο δύσκολη την προσπέλα-
σή της. Η βυζαντινή τάφρος διατηρήθηκε καθόλη την περίοδο 
της οθωμανοκρατίας αν και είχε επιχωματωθεί τμηματικά, όπως 
αναφέρει ο Eβλιά Τσελεμπή, μέχρι να ανοιχθεί εκ νέου και να 
διαπλατυνθεί από τον Αλή πασά. 

Η εικόνα του βυζαντινού κάστρου του 13ου αι. ολοκληρώνε-
ται με τις δύο ακροπόλεις. Η πρώτη, η ΝΑ, αποτέλεσε τον αρχι-
κό οικιστικό πυρήνα της πόλης και πιθανώς συνδέθηκε με τείχος 
με το απέναντι ΒΑ ύψωμα. Το 1082, ο Βοημούνδος την τειχίζει 
ισχυρά και την διαμορφώνει σε ακρόπολη με αμυντική αυτονο-
μία. Με τη συγκεκριμένη μορφή, θα συνεχίσει μέχρι τις αρχές 
του 13ου αι., χωρίς καμία μεταβολή. Αλλά, και κατά την περίοδο 
των εργασιών από τον Μιχαήλ Α΄ Δούκα, το ΝΑ έξαρμα δεν θα 
υποστεί αλλαγές καθώς η ισχυρή οχύρωσή του, μετρώντας κάτι 
παραπάνω από έναν αιώνα πορείας, θα βρισκόταν σε εξαιρετι-
κή κατάσταση δεδομένης και της συνήθειας των Βυζαντινών να 
επισκευάζουν τακτικά και συστηματικά τα τείχη ώστε να τα δια-
τηρούν πάντοτε έτοιμα. Η μόνη σημαντική αλλαγή έγκειται στη 
μεταφορά του διοικητικού κέντρου της πόλης στην απέναντι, πιο 
οχυρή, ΒΑ ακρόπολη. Ωστόσο, η σημασία της ΝΑ δεν περιορίζε-
ται. Στο χώρο της, ιδρύεται ο λαμπρός και γνωστός από τις πηγές 
μητροπολιτικός ναός, αφιερωμένος στον πολιούχο αρχάγγελο 
Μιχαήλ, και άλλοι ναοί. Ανάμεσά τους, ο επίσης γνωστός από 
τις πηγές, αφιερωμένος στον Παντοκράτορα ναός, όπως και το 
μητροπολιτικό μέγαρο. Επιπλέον, αρκετές οικίες αρχόντων και 
ευγενών δεσπόζουν στη θέση. Γενικά, η ΝΑ ακρόπολη του 13ου 
αι. μετατρέπεται από διοικητικό και πολιτικό σε θρησκευτικό κέ-
ντρο της πόλης και αργότερα ολόκληρου του Δεσποτάτου.

Το αντίστοιχο ΒΑ ύψωμα, με την ίδρυση της πόλης, οργα-
νώθηκε σε ακρόπολη με αμυντική αυτονομία. Η εικόνα της 
μεσοβυζαντινής ακρόπολης δεν θα διέφερε σημαντικά από την 
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αντίστοιχη της υστεροβυζαντινής αλλά και από αυτή, που απα-
ντά σήμερα καθώς η οχύρωση περιορίζεται από τη μορφολογία 
του εδάφους. Έτσι, η βόρεια και το ήμισυ της ανατολικής πλευ-
ράς είναι φυσικά οχυρά. Το τείχος, στις υπόλοιπες πλευρές, θα 
ακολουθούσε τη διαμόρφωση του εδάφους ενισχυμένο, ίσως, 
με επάλξεις, πολεμικές μηχανές και έναν πύργο στη ΝΔ γωνία, 
όπου και ο σημερινός σωζόμενος βυζαντινός. Μία πύλη, στη νό-
τια πλευρά, αντικρίζοντας το απέναντι ύψωμα, θα εξασφάλιζε 
την επικοινωνία. Πιθανώς, η έκτασή της να διευρύνθηκε κατά 
την επόμενη υστεροβυζαντινή περίοδο. Στα τέλη του 11ου αι., ο 
Βοημούνδος ενίσχυσε, ενδεχομένως, τα τείχη επιφέροντας κά-
ποιες μικρές αλλαγές και προσαρμόζοντάς τα στην οικεία, για 
εκείνον, πολεμική τακτική. Οπωσδήποτε, δεν πραγματοποίησε 
καίριες επεμβάσεις, όπως προκύπτει και από το σχετικό χωρίο 
της Αλεξιάδας.

Με την παραπάνω μορφή, θα συνεχίσει η ΒΑ ακρόπολη κα-
θόλη τη μεσοβυζαντινή περίοδο. Ωστόσο, με το πέρασμα στην 
υστεροβυζαντινή, ο Μιχαήλ Α΄ Δούκας την επανατείχισε, όπως 
προκύπτει από τα σωζόμενα βυζαντινά τμήματα, και ίσως αύ-
ξησε την έκτασή της. Η μορφή των τειχών είναι γνωστή από τα 
αρχαιολογικά δεδομένα και η πορεία τους αντίστοιχη με τον με-
ταγενέστερο οθωμανικό περίβολο. Πλέον όμως, αποδεικνύεται, 
με βεβαιότητα, η ύπαρξη πύργου στη ΝΔ γωνία και μοναδικής 
πύλης στη νότια πλευρά, η οποία προστατευόταν και ενισχυόταν 
με δύο επιπλέον πύργους. Ωστόσο, η μεγάλη αλλαγή δεν πραγ-
ματοποιήθηκε στη μορφή αλλά στο ρόλο της ακρόπολης καθώς, 
στις αρχές του 13ου αι., μεταφέρθηκε εκεί το κυβερνείο της πόλης 
και ανοικοδομήθηκε το ανάκτορο των δεσποτών, σύμφωνα με τα 
τοπικά χρονικά των Ιωαννίνων και των Τόκκων.
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Επ ί λ ο γ ο ς

Γ ενικά, η μελέτη ενός κάστρου αποτελεί μία πολύπλευ-
ρη και δύσκολη διαδικασία καθώς, σε έκαστο μνημείο, 
εξετάζεται, διαδοχικά, η τοπογραφία, η ιστορία, η αρχι-

τεκτονική και τα αρχαιολογικά δεδομένα. Παράλληλα, ένα οχυ-
ρωματικό έργο περιλαμβάνει και ποικίλα αρχιτεκτονικά στοι-
χεία: περίβολο, πύργους, πύλες, ακροπόλεις, κτήρια με διάφορες 
οικοδομικές φάσεις, κινητά ευρήματα και τον οικισμό, με την 
ιδιαίτερη δομή και εξέλιξή τους διαχρονικά. Το άθροισμα των 
στοιχείων, αφού εντοπιστούν, αποτυπωθούν, περιγραφούν, ανα-
λυθούν, μελετηθούν διεξοδικά και συγκριθούν με άλλα σύγχρο-
νά τους, πρέπει να συνδεθούν και να ενταχθούν στο σύνολο του 
κάστρου προκειμένου να διαφανεί ο ρόλος τους και να σκιαγρα-
φηθεί η εξέλιξη της μορφής του μνημείου. Στην περίπτωση του 
κάστρου των Ιωαννίνων, η μελέτη του βυζαντινού περιβόλου και 
κατ’ επέκταση της βυζαντινής πόλης, καθίσταται δυσχερής επει-
δή τα σωζόμενα τμήματα, όπως και τα ευρήματα και οι αναφο-
ρές στις πηγές, είναι περιορισμένα. Ωστόσο, η ανασύσταση της 
εικόνας του στάθηκε δυνατή, με τη βοήθεια της ιστορίας και της 
τοπογραφίας, μέσω των ελαχίστων σωζόμενων τμημάτων των 
οχυρωματικών έργων, της εξέλιξης της βυζαντινής οχυρωματι-
κής, συγκρίσεων με άλλα κάστρα και συσχετίσεων με τον με-
ταγενέστερο οθωμανικό περίβολο. Βέβαια, σε αρκετά σημεία, η 
συγκεκριμένη εικόνα παραμένει καθαρά θεωρητική.

Συνολικά, το δικέφαλο κάστρο των Ιωαννίνων, προσωνυμία 
που του αποδίδεται λόγω της ύπαρξης των δύο παράλληλων 
ακροπόλεών του, θεωρείται ως το χαρακτηριστικότερο και ση-
μαντικότερο μνημείο της πόλης περικλείοντας, μάλιστα, και ολό-
κληρο το βυζαντινό παρελθόν της. Χρονολογείται στο α΄ τέταρτο 
του 19ου αι., όπως προκύπτει από πηγές και σχετικές επιγραφές, 
και κατασκευάστηκε την περίοδο διακυβέρνησης των Ιωαννίνων 
από τον Αλή πασά, υπό την άμεση εποπτεία του. Όμως, τόσο 
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περιμετρικά του περιβόλου, όσο και στις δύο ακροπόλεις, σώ-
ζονται και λείψανα της προϋπάρχουσας βυζαντινής οχύρωσης 
προσφέροντας μία ενδεικτική και ενδιαφέρουσα εικόνα και μια 
καταλυτική και αδιάψευστη μαρτυρία για τη βυζαντινή πόλη. Εν 
κατακλείδι, στο κάστρο των Ιωαννίνων συνδυάζονται, αρμονικά, 
τα βυζαντινά και τα οθωμανικά τμήματα διανθισμένα, ωστόσο, 
με σποραδικά λείψανα του αρχαίου οικισμού, λειτουργώντας, 
ουσιαστικά, ως ένα παλίμψηστο, όπου έχει αποτυπωθεί, διαδοχι-
κά, η ιστορική διαδρομή της πόλης. 

Yστεροβυζαντινός πύργος και βυζαντινή πύλη BA ακρόπολης
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