TO ΡΙΖΟΒΟΤΝΙ ΣΑ ΝΕΟΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
Αναφορά ςτην νεότερη ιςτορία του χωριοφ από τον Ευθφμιο
Ρέντζιο.

ΣΟ ΧΩΡΙΟ ΣΗΝ ΕΠΟΧΘ ΣΩΝ ΛΑΒΩΝ
Οι Σλάβοι ιταν λαόσ που κατοικοφςε ςτθν κεντρικι και βόρεια Ευρϊπθ. Ρολλζσ
φορζσ ζκαναν επιδρομζσ προσ το νότο αναηθτϊντασ νζα γθ για εγκατάςταςθ.
Aρχικά κατζβαιναν μζχρι τον Δοφναβθ όπου ςχεδόν πάντα αναχαιτίηονταν και
επζςτρεφαν πίςω. Τον 5ο μ.Χ. αιϊνα όμωσ εκτοπίςτθκαν από τουσ Γερμανοφσ και
άρχιςε γι αυτοφσ μια νζα και πιο οργανωμζνθ επιδρομι προσ το νότο, που μασ είναι
γνωςτι ςαν θ κάκοδοσ των Σλάβων. Ο νότοσ με το ηεςτό κλίμα ,τισ εφφορεσ
πεδιάδεσ και τα απάνεμα λιμάνια του πάντα προςιλκυε το ενδιαφζρον τουσ .
Ηοφςαν ςε οργανωμζνεσ κοινωνίεσ, με δικό τουσ τρόπο ηωισ, δικά τουσ ικθ και
ζκιμα και δικι τουσ γλϊςςα. Σιγά ςιγά όμωσ αφομοιϊκθκαν ςτθ νζα τουσ γθ από
τουσ ντόπιουσ κατοίκουσ και αποτζλεςαν με αυτοφσ μία ενιαία κοινωνία.
Κατά τθν άφιξι τουσ ςτον Ελλαδικό χϊρο τον 6ο και 7ο μ.Χ. αιϊνα περίπου,
επζλεξαν διάφορεσ περιοχζσ για να ηιςουν μόνιμα. Μία από αυτζσ ιταν και το
χωριό μασ αλλά και ολόκλθρθ θ Λάκκα. Τθν φπαρξθ Σλάβων ςτθν περιοχι μασ
μαρτυροφν κατ’ αρχιν οι τάφοι που βρζκθκαν ςτθν κοίτθ του Ξθροπόταμου
ανάμεςα ςτο Καςτρί και ςτθ Λελοβίτικθ τοποκεςία Γκιμπαϊντάνι. Οι τάφοι αυτοί,
είναι κιβωτιόςχθμοι και ταυτοποιικθκαν ότι είναι τθσ Σλάβικθσ περιόδου και
ανικουν ςε Σλάβουσ. Το δεφτερο ςθμαντικό ςτοιχείο είναι οι ονομαςίεσ των
τοποκεςιϊν. Τα τοπωνφμια. Τα τοπωνφμια αποτελοφν αψευδείσ μάρτυρεσ ςτθν
ιςτορία ενόσ λαοφ. Είναι θ ταυτότθτά του αποτυπωμζνθ ςτθν εδαφικι του
επικράτεια. Χαρακτθρίηουν, το πζραςμά του, τθν εγκατάςταςι του, τθ δθμιουργία
του ςε ζναν τόπο.
Στθν περιοχι μασ γενικότερα, και ςτο χωριό μασ ειδικά, υπάρχουν αρκετά τζτοια
τοπωνφμια. Και πρϊτα πρϊτα θ λζξθ Λάκκα που ςθμαίνει τόποσ επίπεδοσ για
καλλιζργεια. Θ λζξθ Ηθρόσ που ςθμαίνει λίμνθ. Στθν Αιτωλοακαρνανία τθν
ςυναντάμε ςαν Οηερό ενϊ ςτθ Λάριςα ςαν Νεηερό. Θ παλιά ονομαςία του
Κεςπρωτικοφ, Λζλοβο ι Λζλοβα. Αυτό κακ εαυτό το παλιό όνομα του χωριοφ,
Ροδογόρα , pot goria se , που ςθμαίνει ςτισ υπϊρειεσ του βουνοφ. Στθ ρίηα του
βουνοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα ςθμαίνει ςθμείο ςτο πόδι του βουνοφ. Άλλα τοπωνφμια
ςτο χωριό με ςλάβικθ ρίηα ι προζλευςθ είναι: Κορφτα, Γκοφρα, Φζριηα, Σιζκιηα,
Φοφρκιηα, Βάδιηα, Μεράτηα, Μπόϊδα.
Οι λόγοι που ζκαναν τουσ Σλάβουσ να επιλζξουν το χωριό μασ για εγκατάςταςθ
ιταν , θ οχυρωματικι κζςθ που είχε το Καςτρί, το καλό κλίμα με τουσ ιπιουσ
χειμϊνεσ, το γόνιμο ζδαφοσ με τα καλά βοςκοτόπια τθσ Τςερόπολθσ και τα πολλά

νερά. Ο επιμελθτισ αρχαιοτιτων Νικόλαοσ Ραπαδόπουλοσ κάνοντασ λόγο γι αυτά
λζει ότι το χωριό αυτό με τα πολλά νερά κατοικείται από τον 3 ο και 4ο μ.Χ. αιϊνα.
Ρράγματι, τα νερά τθσ Ροδογόρασ ιταν και είναι πολλά. Μζχρι τθ δεκαετία του ϋ80
μζςα ςτο χωριό και ζξω από αυτό υπιρχαν είκοςι μικρζσ ι μεγάλεσ πθγζσ, με
μεγαλφτερθ αυτιν τθσ Ρριάλασ που το 1971 ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Λ.Γ.Μ.Ε.
ζδινε 1κ.μ. νεροφ το δευτερόλεπτο. Σιμερα θ πθγι ι καλφτερα οι πθγζσ τθσ
Ρριάλασ είναι ο κφριοσ τροφοδότθσ του αρδευτικοφ Μπόιδασ-Μαυρισ και
υδροδοτεί εφτά χωριά τθσ Λάκκασ. Σε κάποια ςθμεία τθσ εντοπίςτθκαν ευριματα
από προςεγγίςεισ και προςδζςεισ καραβιϊν τα οποία ζφταναν εκεί από το ςτενό
του Καντηά, το δίολκο του Κομμζνου και τθ λίμνθ τθσ Μαυρισ. Για τα νερά του
χωριοφ κάνουν λόγο και δφο ςυγγραφείσ από το γειτονικό Κεςπρωτικό. Ο Νίκοσ
Ραπαβαςιλείου και ο Οδυςςζασ Μπζτςοσ λζνε ότι όταν ςτζρευαν τα πθγάδια ςτα
Λζλοβα ,πολλοί κάτοικοι του χωριοφ πιγαιναν για νερό ςτισ βρφςεσ τθσ
Ροδογόρασ. Με τα νερά αυτά ποτίηονταν χωράφια και κινοφνταν τζςςερισ
νερόμυλοι. Ο ζνασ με τα νερά τθσ βρφςθσ Κουρεμάδι ι Κουραϊμάδι (υπάρχει θ
τοποκεςία παλιόμυλοσ) και οι άλλοι τρείσ, ο πατινόσ,ο μεςιανόσ και ο κορφινόσ
μφλοσ που βρίςκονταν ςτθ κζςθ Γιάκουλθ(ι), με τα νερά του Κεφαλόβρυςου. Δφο
από αυτοφσ ανικαν ςτθ μονι τθσ Ραναγίασ ςτο Καςτρί και ζνασ ςτθ μονι Ρροφιτθ
Θλία ςτα Θλιοβοφνια. Τα νερά αυτά του Κεφαλόβρυςου με ζνα άριςτα ςχεδιαςμζνο
αρδευτικό πότιηαν τθ Λάκκα Νάτςθ, τθ Γάκκουλθ και τον μιςό κάμπο τθσ
Τςερόπολθσ. Δεν γνωρίηουμε πότε ακριβϊσ ζγινε το αρδευτικό αυτό. Από μαρτυρίεσ
του πατζρα μου, το ζφτιαξαν Γκζκθδεσ εργάτεσ. Μςωσ ιταν οι ίδιοι Γκζκθδεσ που
αποξιραναν το βάλτο ςτον ουμπά ανάμεςα ςτθν Ρζτρα και ςτο κάςτρο των
ωγϊν το 1911.
ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΕΠΟΧΗ
Τθν περίοδο τθσ Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ το χωριό δεν ζχει ιδιαίτερα ζντονθ
παρουςία .Θ ιςτορικι του διαδρομι ςτουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ, ταυτιςμζνθ με
αυτιν τθσ Λάκκασ και αργότερα με του Δεςποτάτου τθσ Θπείρου, είναι
ςυνυφαςμζνθ με κρθςκευτικά κυρίωσ μνθμεία. Χτίςιμο εκκλθςιϊν, μοναςτθριϊν,
αγιογραφιςεισ ναϊν, αναςτθλϊςεισ κάςτρων κλπ. Ο αυτοκράτορασ Λουςτινιανόσ
ςε μια προςπάκεια να αναχαιτίςει το κφμα επιδρομισ Σλάβων, Οφνων και άλλων
λαϊν ζχτιςε 14 κάςτρα ςε όλθ τθν επικράτεια και πραγματοποίθςε ζργα
ςυντιρθςθσ ςε πολλά άλλα. Ζτςι, το 551 μ. Χ. επιςκεφαςε και αναςτιλωςε το
κάςτρο ςτο Καςτρί, προςκζτοντασ ςε μερικά ςθμεία εςωτερικό τείχοσ γιατί τθ
χρονιά εκείνθ είχε υποςτεί ηθμιζσ από ςειςμό. Το τείχοσ επιςκεφαςε πολφ
αργότερα και ο Αλι Ραςάσ.
Τθν εποχι εκείνθ- δεν γνωρίηουμε πότε ακριβϊσ – χτίςτθκε ο
παλαιοχριςτιανικόσ ναόσ Αγίασ Σοφίασ ςτθ κζςθ Κοφρτια ςτο ςθμείο που είναι
χτιςμζνθ θ ςθμερινι εκκλθςία. Ο μθτροπολίτθσ Σεραφείμ Ξενόπουλοσ ςτο ζργο

του ‘’ Δοκίμιον Λςτορικόν περί Άρτθσ και Ρρεβζηθσ’’ τθν αναφζρει ωσ εκκλθςία με
πολλά και ωραία ψθφιδωτά και ότι ιταν καλφτερθ από τθν Ραρθγορίτιςςα τθσ
Άρτασ. Εκεί κατοικοφςε ζνασ καλόγθροσ, οι απόγονοι του οποίου είναι ιδιοκτιτεσ
ςιμερα τθσ εκκλθςίασ και φζρουν το επϊνυμο Καλόγθροσ. Ρολφ κοντά τθσ υπιρχαν
αρχαία τείχθ τα οποία κατζςτρεψαν ςε επιδρομι οι Βοφλγαροι ςτα
πρωτοβυηαντινά χρόνια. Εκκλθςία με ρωμαϊκό ψθφιδωτό δάπεδο ιταν και θ παλιά
Ανάλθψθ ςτθν περιοχι τθσ βρφςθσ Κουραϊμάδι. Αργότερα, το 1025 χτίςτθκε θ Αγία
Ραραςκευι που ο Ξενόπουλοσ τθν ονομάηει ωμαία Ραραςκευι , ενϊ άλλοι
ιςτορικοί αργότερα τθν ονόμαηαν Καςιωπαία Ραραςκευι. Το 1045 ι το 1095
χτίςτθκε ο πρϊτοσ ναόσ ςτο Καςτρί, αφιερωμζνοσ ςτθν Κοίμθςθ τθσ Κεοτόκου και
το 1229 ι ςφμφωνα με άλλθ πθγι το 1449 ανοικοδομικθκε θ μονι Ρροδρόμου
Λωάννθ ςτθ ωμιά. Μετά τθν τζταρτθ Σταυροφορία το 1204 διαλφκθκε θ Βυηαντινι
αυτοκρατορία και ζνα χρόνο αργότερα το 1205 ο Μιχαιλ Α’ ο Κομνθνόσ ίδρυςε το
Δεςποτάτο τθσ Θπείρου, ςτο οποίο ανικε και θ Λάκκα, με ζδρα τθν Άρτα όπου θ
αυτοκρατορία των Κομνθνϊν κυβζρνθςε μζχρι το 1318.
Από τότε και για τριάντα χρόνια θ Ιπειροσ και μαηί με αυτιν θ Λάκκα και θ
Ροδογόρα πζραςαν διαδοχικά ςτθν επιρροι Λταλϊν, Σζρβων και Αλβανϊν. Λςτορικοί
αναφζρουν ότι ο αγϊνασ για τθν επικράτθςθ ςτθ Λάκκα ιταν ζντονοσ και γινόταν
για τθν εκμετάλλευςθ των πολφ καλϊν δθμθτριακϊν τθσ. Ειδικά των χωριϊν
Λζλοβα και Ροδογόρασ για τα οποία ο Οδυςςζασ Μπζτςοσ αναφερόμενοσ ςτο
κζμα αυτό λζει ότι οι <<…..οι γεωργοί των δφο αυτϊν χωρίων ςπανίωσ
επείνων…>>.Το 1416 θγεμόνασ τθσ περιοχισ ζγινε ο ιταλικισ καταγωγισ Κάρολοσ
Α’ Τόκοσ που χάριςε πολλά κτιματα ςε μοναςτιρια.
Δεν είναι ιςτορικά εξακριβωμζνο πότε πζραςε θ περιοχι ςτα χζρια των
Τοφρκων. Το 1431 ζπεςαν τα Γιάννενα και το 1449 θ Άρτα. Στο διάςτθμα από το
1430 μζχρι το 1450 πζραςε όλθ θ Ιπειροσ ςτθν τουρκικι κυριαρχία και μάλιςτα
χωρίσ αντίςταςθ. Τότε, πολλοί κάτοικοι των χωριϊν για να προφυλαχκοφν
ανζβθκαν ςτα ψθλϊματα και ζηθςαν εκεί ωσ βοςκοί. Οι κάτοικοι τθσ Ροδογόρασ
κατζφυγαν ςτο Κακοφρι όπου ζφτιαξαν οικιςμό ι χρθςιμοποίθςαν παλιό αρχαίο
οικιςμό, ςτθ κζςθ Ραλιοχϊρι. Μςωσ τθν εποχι εκείνθ φτιάχτθκε και θ Σκάλα που
οδθγεί ςτο βουνό. Ο Ξενόπουλοσ αναφερόμενοσ ςτθν Ροδογόρα γράφει:
<<…άνωκεν του χωρίου τοφτου υπάρχουςι λόφοι ,ων τον μεν ονομάηουςι
Μαροφτςι τον δε Κακοφρι, εισ ον αναβαίνουςι δια λικοκτίςτου υψθλισ
κλίμακοσ…>>. Τα οικιςτικά κατάλοιπα ςτο Ραλιοχϊρι Κακουρίου που δεν
ερευνικθκαν από τθν αρχαιολογικι υπθρεςία, είναι πικανόν να ανικουν ςε αρχαίο
οικιςμό. Στο ςυμπζραςμα αυτό οδθγοφμαςτε από το γεγονόσ ότι ςε όλθ τθν
κορυφογραμμι από το Καςτρί μζχρι τθν Ολφτςικα υπάρχουν διάςπαρτοι αρχαίοι
ορεινοί οικιςμοί. Λίγο πιο πάνω από το Κακοφρι ζχομε το οχυρό ςτθ κζςθ
Ρθγαδοφλι και ακόμα πιο πάνω υπάρχουν οικιςμοί ςτα Χίλια Σπίτια ςτο επάνω
Κεράςοβο, ςτθ Βοφλιςτα, ςτο Κουκλζςι,ςτθ Μουςιωτίτςα και ςτισ Βαργιάδεσ.

ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΙΑ
Το 1479 είχαμε τθν πρϊτθ ςφρραξθ μεταξφ Ελλινων και Τοφρκων ςτθν περιοχι.
Τθν εποχι εκείνθ ο τοπάρχθσ τθσ Λάκκασ και οπλαρχθγόσ Βόνιτςασ και Λοφρου
Κόδωροσ Μποφασ – Γρίβασ είχε ζδρα το Καςτρί από το οποίο εκδιϊχκθκε από τουσ
Τοφρκουσ το 1480 φςτερα από ςφγκρουςθ που είχε μαηί τουσ. Μετά το
αποτυχθμζνο κίνθμα του Διονφςιου Φιλόςοφου ςτα Γιάννενα το 1611 οι Τοφρκοι
πιραν ςκλθρά μζτρα. Ζνα από αυτά ιταν το παιδομάηωμα που ζγινε το 1622 . Τα
παιδιά όλθσ τθσ Λάκκασ ςφμφωνα με τον ιςτορικό Κωνςταντίνο Βακαλόπουλο
ςυγκεντρϊκθκαν ςτθν Ροδογόρα. Για το παιδομάηωμα κάνει λόγο και ο
μθτροπολίτθσ Σεραφείμ Ξενόπουλοσ. <<Ροδογόρα ι Ραιδαγορά. Το χωρίον τοφτο
οφτωσ επωνομάςκθ, ίςωσ εκ τθσ εν αυτϊ γινομζνθσ ακροίςεωσ εκ πάντων των
χωρίων τθσ Θπείρου… παιδομαηϊματοσ>>. Ακολοφκθςε το 1635 ζνασ γενικόσ
εξιςλαμιςμόσ από τον οποίο θ Ροδογόρα δεν εξαιρζκθκε και δφο χρόνια αργότερα
το 1637 θ πανοφκλα που ζπεςε ςε όλθ τθ Λάκκα αφάνιςε τον πλθκυςμό τθσ.
Γφρω ςτο 1650 άρχιςε να ςυγκροτείται θ Σουλιϊτικθ Συμπολιτεία . Από τουσ
πρϊτουσ που ανζβθκαν ςτο Σοφλι ιταν οι Δρακαίοι, οι Δαγκλαίοι,οι Μποτςαραίοι
και οι Ηερβαίοι για τουσ οποίουσ λζγεται ότι ιταν από το Ηερβό. Μία φάρα όχι και
τόςο γνωςτι ιταν οι Βαςιάτεσ. Δεν γνωρίηουμε αν ιταν από το χωριό μασ και
τροποποιϊντασ το επίκετο από Βάςςιοσ το ζκαναν Βαςιάτεσ ι αν κατζβθκαν από το
Σοφλι και από Βαςιάτεσ ζγιναν Βάςςιοσ και αργότερα Βάςςθσ. Γφρω από το Σοφλι
ςχθματίςτθκε και θ Ραραςουλιϊτικθ κοινότθτα ςτθν αρχι από 66 χωριά και
αργότερα από 70.Τα χωριά αυτά ακολουκοφςαν τον τρόπο ηωισ ,τα ικθ και ζκιμα
των Σουλιωτϊν και αςφάλιηαν ςτο Σοφλι τα γυναικόπαιδα και τα κοπάδια τουσ. Τα
περιςςότερα χωριά τθσ Λάκκασ ανικαν ς’ αυτιν τθν κοινότθτα, ενϊ το δικό μασ
εντάςςονταν εκ περιτροπισ Άλλοτε ανικε ς’ αυτιν και άλλοτε όχι . Τθν εποχι
εκείνθ το χωριό, μασ μαηί με τα άλλα χωριά τθσ Λάκκασ, πλοφςια κακϊσ ιταν ςε
ςιτάρια και καλαμπόκια, ιταν από τουσ κφριουσ προμθκευτζσ τροφίμων του
Σουλίου. Πλα τα παραςουλιϊτικα χωριά είχαν υποχρζωςθ να προμθκεφουν
τρόφιμα τουσ Σουλιϊτεσ , να πολεμοφν κοντά ς’ αυτοφσ και να φυλάνε τα ςτενά
περάςματα και τισ διαβάςεισ. Για το λόγο αυτόν είχαν ιδρφςει ειδικό αρματολικό
ςϊμα με τθν ζγκριςθ του Σουλτάνου. Το ςϊμα αυτό καταργικθκε το 1792 από τον
Αλι Ραςά.
Από τον Φεβρουάριο του 1821 οι κάτοικοι του χωριοφ πολεμοφςαν μαηί με
άλλουσ Λακκιϊτεσ ςτο πλευρό των Σουλιωτϊν ςτα Γιάννενα εναντίον των
ςουλτανικϊν ςτρατευμάτων που πολιορκοφςαν τον Αλι παςά. Θ ενζργειά τουσ
αυτι εντάςςονταν ςε ςχζδιο τθσ Φιλικισ Εταιρεία. Μετά τθ δολοφονία του Αλι τον
Λανουάριο του 1822 και τθν πτϊςθ των Λωαννίνων ςτο ςουλτάνο , ο Χουρςίτ παςάσ
ςτράφθκε προσ το Σοφλι. Φςτερα από μια αποτυχθμζνθ προςπάκεια να το
κυριεφςει , επιχείρθςε να φτάςει ς’ αυτό από τθν περιοχι τθσ Φιλιππιάδασ.

Στισ 14 Μαρτίου 1822 πζραςε τισ πρόχειρεσ ξφλινεσ γζφυρεσ ,τισ λιςιζσ, του
ποταμοφ Λοφρου που τθ φφλαξι τουσ είχαν αναλάβει ο Νικόλαοσ Τηαβζλασ και ο
Νότθσ Μπότςαρθσ με λίγα άτομα. Αυτοί, φςτερα από 12ωρθ μάχθ που ζδωςαν ςτα
υψϊματα τθσ ωμιάσ , ςτον Αθ Γιάννθ και ςτουσ λόφουσ τθσ Τςερόπολθσ,
υποχϊρθςαν αλλά ζδωςαν τον χρόνο ςτουσ κατοίκουσ τθσ Ροδογόρασ και των
άλλων χωριϊν τθσ Λάκκασ να φφγουν με τισ οικογζνειζσ και τα υπάρχοντά τουσ και
να ανεβοφν ςτο Σοφλι. Αργότερα και λίγο πριν τθν μάχθ του Ρζτα ο Μαυροκορδάτοσ
ζςτειλε τον Μάρκο Μπότςαρθ με 1200 άντρεσ να βοθκιςει τουσ Σουλιϊτεσ. Ρριν
ξεκινιςει αυτόσ, οι κάτοικοι τθσ Λάκκασ του ζςτειλαν μία επιςτολι που του ζλεγαν
να προτιμιςει τθ διαδρομι, Ρζτα, ωμιά, Τςερόπολθ , Ρριάλα, Καςτρί
,Λζλοβα,Κρανιά και μζςω Ηερμισ να φτάςει ςτο Σοφλι. Ο δρόμοσ αυτόσ ιταν πιο
ςφντομοσ και πιο αςφαλισ. Αυτόσ όμωσ προτίμθςε το δρόμο από τθ γζφυρα τθσ
Ρλάκασ όπου ςτισ 29 Λουνίου ζπακε πανωλεκρία και τραυματίςτθκε ο ίδιοσ.
Πταν όμωσ επζςτρεψαν οι κάτοικοι τθσ Λάκκασ ςτα χωριά τουσ, τον
Σεπτζμβριο του 1822 βρικαν άλλο κακεςτϊσ δουλείασ. Τα κτιματά τουσ περιιλκαν
ςτο Τοφρκικο δθμόςιο. Τα τζςςερα μεγαλφτερα χωριά τθσ Λάκκασ , Λζλοβα,
Ροδογόρα, Ραπαδάτεσ και Νικολίτςι ζγιναν τότε ιμλιάκια. Στα ιμλιάκια οι
καλλιεργθτζσ είχαν τθ νομι και τθν επικαρπία των κτθμάτων ενϊ αυτά δεν τουσ
ανικαν. Τα χωριά αυτά, αργότερα τουσ επετράπθ να ζχουν δφο προεςτοφσ
(μουχτάρθδεσ).
Ζτςι τα κτιματα των χωριϊν αυτϊν δεν πζραςαν από τουσ Τοφρκουσ ςτον
μεγαλοτςιφλικά Ηωγράφο και ςτον γαμπρό του Καραπάνο. Πμωσ το 1878 το
τουρκικό κράτοσ ποφλθςε παράνομα τα κτιματά τουσ προκειμζνου να
εξοικονομιςει χριματα για τον ωςοτουρκικό πόλεμο. Ρλειοδότθσ και νζοσ
ιδιοκτιτθσ ο Γεϊργιοσ Ηαρίφθσ ζμποροσ από τθν Κωνςταντινοφπολθ. Οι κάτοικοί
τουσ μαηί με αυτοφσ τθσ Φιλιππιάδασ και του Ελευκεροχωρίου ξεκίνθςαν αμζςωσ
δικαςτικοφσ αγϊνεσ. Δεν γνωρίηουμε αν δικαιϊκθκαν ι αν εξαγόραςαν τα κτιματά
τουσ. Για το ςκοπό αυτό πιγαν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ο Μιχάλθσ και ο Μιλτιάδθσ
Λογοκζτθσ, ο Κων/νοσ Τςεκοφρασ και ο Αναγνϊςτθσ Γιάννοσ ενϊ επίτροποσ τθσ
Ροδογόρασ ιταν ο Χριςτοσ Ραπαγεωργίου.
Το ζτοσ 1835 ζπεςε χολζρα μόνο ςτθν Ροδογόρα και ο πλθκυςμόσ τθσ
αποδεκατίςτθκε. Ρροφορικζσ παραδόςεισ λζνε ότι θ χολζρα ζπεςε ςτον οικιςμό
Ραλιοχϊρι ςτο Κακοφρι ,από τθν οποία επζηθςε μόνο μία οικογζνεια. Οι κάτοικοι
του χωριοφ, για να αντιμετωπίςουν το κακό, πιγαν ςτθ Κεςςαλία και ζφεραν τθν
κάρα του Αγίου Βθςςαρίωνα γα βοικεια. Τθν εποχι εκείνθ χτιηόταν θ κεντρικι
εκκλθςία τθσ Φιλιππιάδασ θ οποία αφιερϊκθκε ςτον Άγιο Βθςςαρίωνα ενϊ αρχικά
ιταν αφιερωμζνθ ςε άλλον Άγιο. Ζνασ κάτοικοσ του χωριοφ, που δεν είναι γνωςτό
το όνομά του, δϊριςε ζνα κτιμα ςτον Άγιο Βθςςαρίωνα. Ρολλά χρόνια αργότερα,

πρόςφατα, το κτιμα αυτό περιιλκε ςτθν εκκλθςία μασ. Ιταν το κτιμα λιοτόπι που
ςιμερα βρίςκεται το κοιμθτιριο του χωριοφ.
Στον πόλεμο του 1897, οι κάτοικοι του χωριοφ, όπωσ και των άλλων χωριϊν τθσ
Λάκκασ, αρχικά, ζδιωξαν όλουσ τουσ Τοφρκουσ από τθν περιοχι. Ιταν Απρίλιοσ του
1897. Τον Σεπτζμβριο όμωσ ο Ελλθνικόσ ςτρατόσ υπζςτθ ατιμωτικι ιττα και τότε
τουρκικό τάγμα υπό τον Κανίμπεθ ςτρατοπζδευςε μζςα ςτθν Ροδογόρα. Από εδϊ
ο Κανίμπεθσ ζςτειλε Τοφρκουσ ςτρατιϊτεσ ςε όλα τα χωριά όπου ςυνζλαβαν
ομιρουσ, άρπαξαν ό,τι μποροφςαν και ζβαλαν φωτιά ςε ςπίτια και αποκικεσ. Τότε
ζκαψαν και το κοτςζκι ςτθν Αγία Τριάδα και αυτό των Ραππαδατϊν.
Το χωριό ελευκερϊκθκε ςτισ 13 Οκτωβρίου 1912 όταν εμφανίςτθκε ς ’αυτό
τμιμα ζφιππων ςτρατιωτϊν με προοριςμό τα Λζλοβα. Είχε προθγθκεί θ
απελευκζρωςθ τθσ Φιλιππιάδασ ζπειτα από τθν κατάλθψθ των Ρζντε Ρθγαδίων
από τουσ Ανωγειάτεσ. Κατά τθν αποχϊρθςι τουσ οι Τοφρκοι απζφυγαν να
περάςουν μζςα από τα χωριά τθσ Λάκκασ από το φόβο μθν αφανιςτοφν. Πμωσ ςτισ
22 Οκτωβρίου επανιλκαν από τθν περιοχι των Δερβιηιάνων με ςκοπό να
καταλάβουν τισ Ραπαδάτεσ , το ιηοβοφνι και το Κεςπρωτικό. Ζγκαιρα όμωσ οι
χωριανοί μασ και οι κάτοικοι των άλλων χωριϊν ζπιαςαν τα υψϊματα τουσ
απζκρουςαν και απζτρεψαν τθν είςοδό τουσ ςτθ Λάκκα. Λζγεται ότι τθν
απελευκζρωςθ των Λωαννίνων ςτισ 21Φεβρουαρίου 1913 τθν ζμακαν πρϊτοι οι
κάτοικοι του χωριοφ μασ, οποίοι χτφπθςαν αμζςωσ τισ καμπάνεσ και διζδωςαν το
χαρμόςυνο νζο και ςτα άλλα χωριά.
Οι αγϊνεσ όμωσ των κατοίκων του χωριοφ δεν ςταμάτθςαν εκεί. Θ Λάκκα ςτο
αμζςωσ επόμενο διάςτθμα ζγινε κζντρο δραςτθριότθτασ του Μεικτοφ Θπειρωτικοφ
Αποςπάςματοσ που αρικμοφςε 3.500 εκελοντζσ και ιταν ζτοιμο να αναχωριςει για
τθ Βόρεια Ιπειρο να πάρει μζροσ ςτον Βορειθπειρωτικό αγϊνα του 1912-1914. Το
χωριό μασ ςτον αγϊνα αυτό ανζδειξε δφο ςπουδαίουσ οπλαρχθγοφσ που
ςυγκρότθςαν εκελοντικά τάγματα με πάνω από 200 ςτρατιϊτεσ το κακζνα. Ο ζνασ
ιταν ο Νικόλαοσ Σουλιϊτθσ που πιρε μζροσ ςτισ μάχεσ ςτθν Αρζηα ,ςτθ Χάτοβα και
ςτθν απελευκζρωςθ τθσ Ρρεμετισ , και ο άλλοσ ιταν ο θγοφμενοσ τθσ μονισ
Ρροφιτθ Θλία Λωακείμ Νάκιοσ ι Ραπα Γιάννθσ. Θ ςυμβολι και των δφο ςτθν
ζκβαςθ του αγϊνα ιταν κακοριςτικι.
Στθ ςυνζχεια οι Ροδογορίτεσ ι ιηοβουνιϊτεσ πιραν μζροσ ςτον πρϊτο
παγκόςμιο πόλεμο, ςτθ Μικραςιατικι εκςτρατεία και ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ.
Και, ενϊ το χωριό είχε ελευκερωκεί από το 1912 τα κτιματά του δεν του είχαν
ακόμα αποδοκεί. Τελευταίοσ ενοικιαςτισ αυτϊν ιταν ο Κωνςταντίνοσ Νίκασ από τα
Γιάννενα. Πμωσ το 1917 οι κάτοικοι του χωριοφ αντζδραςαν, και δεν πλιρωςαν το
ενοικιαςτιριο. Ιταν θ δεφτερθ φορά που αντιδροφςαν γιατί και το ζτοσ 1898

αρνικθκαν να παραδϊςουν το γεϊμορο (μίςκωμα) ςτον ενοικιαςτι Κωνςταντίνο
Τόλια, και το απζδωςαν ςτισ εκκλθςίεσ τον Άγιο Νικόλαο και τθν Αγία Ραραςκευι.
ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕ ΣΗ ΛΑΚΚΑ
Ξζνοι και Ζλλθνεσ περιθγθτζσ δεν επιςκζφτθκαν το χωριό μασ . Και αυτό γιατί
αυτό βριςκόταν λίγο ζξω από τισ κφριεσ διαδρομζσ τθσ εποχισ εκείνθσ. Μζχρι το
1893 ο κφριοσ οδικόσ άξονασ Ρρζβεηασ –Λωαννίνων ιταν: Ρρζβεηα-Λοφροσ –Κατηάσ
– Κομμζνο- Φοφρκιηα- Σκαλί- Ρριάλα- Τςερόπολθ – γζφυρα Ραντάναςςασ –
Αμμότοποσ. Αυτι τθ διαδρομι ακολοφκθςε ο Γάλλοσ Ρουκεβίλ το 1813
κατεβαίνοντασ από τα Γιάννενα. Ο Ρουκεβίλ περνϊντασ τθ γζφυρα τθσ Ράςαινασ
ζφταςε ςτο Ηθρό . Εκεί ,λζει, κινδυνεφεισ από τα άγρια κθρία και τουσ λθςτζσ. Για
τθν φπαρξθ λθςτϊν ςτθν περιοχι κάνει λόγο και ο μθτροπολίτθσ Ξενόπουλοσ
αναφερόμενοσ ςτθ ωμιά…… <<Υπιρχε χωρίον ωμιά, το οποίον κατεςτράφθ υπό
λθςτϊν>> .Μια προφορικι μαρτυρία ςχετικι με τθν φπαρξθ λθςτϊν ςτθν ευρφτερθ
περιοχι-όπωσ μου τθ μετζφερε ο ςεβαςτόσ παπά-Αντρζασ Μότςιοσ- λζει ότι οι
Μοτςαίοι αντιμετϊπιςαν λθςτζσ ςτα υψϊματα μεταξφ Καςτριοφ και Μουλιάσ και
γλφτωςαν ζτςι το χωριό που κινδφνευαν από αυτοφσ. Οι χωριανοί ςε ανταπόδοςθ
αυτοφ τουσ ζδωςαν τα κτιματα ςτθ κζςθ Ραρίςι. Ο Ρουκεβίλ ςτθ ςυνζχεια είδε το
Κεφαλόβρυςο, τουσ τρείσ μφλουσ και μζςα από τον κάμπο όπου είδε ανάχωμα
,αγωγό νεροφ, ζφταςε ςτθν Ρριάλα. Από κει πζραςε κάτω από το Καςτρί, και από
τθν Μπόιδα, αφοφ άφθςε δεξιά τθν Ροντγόριανθ κατζλθξε ςτα Λζλοβα. Μια άλλθ
διαδρομι ιταν Καντηάσ-Τφρια- Λζλοβα- Δερβίηιανα – Γιάννενα. Αυτιν ακολοφκθςε
ο Άγγλοσ Λικ τον Λοφνιο και τον Λοφλιο του 1805. Ζμεινε και αυτόσ ςτα Λζλοβα ζνα
βράδυ. Εκείνοσ ο περιθγθτισ όμωσ που πζραςε μζςα από το χωριό ιταν ο Άγγλοσ
Λθρ που ιταν πολφ καλόσ ηωγράφοσ. Και αυτόσ πιγε από τθν Ραντάναςςα ςτο
Ηθρό το 1849. Ηωγράφιςε τθ λίμνθ παρατθρϊντασ τθν από τισ δφο άκρεσ τθσ. Στθ
ςυνζχεια διζςχιςε τθν Ροδογόρα και ζφταςε ςτα Λζλοβα. Από εκεί παρατθρϊντασ
ηωγράφιςε τθν οροςειρά τθσ Ροδογόρασ. Στα Λζλοβα, και οι τρεισ περιθγθτζσ
ζμειναν ςτο ςπίτι του Ραπανικόλα.
ΕΚΚΛΗΙΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Από τα ςτοιχεία που ζχουμε για τισ εκκλθςίεσ του χωριοφ μασ ,οδθγοφμαςτε ςτο
ςυμπζραςμα ότι πρϊτθ χτίςτθκε θ Αγία Σοφία που ιταν παλαιοχριςτιανικόσ ναόσ.
Θ Αγία Ραραςκευι χτίςτθκε το 1025 και το 1038 ζγινε μονι. Κάθκε το 1822. Το 1838
ζγινε μετόχι τθσ Ραναγίασ του Καςτριοφ. Ανακαινίςτθκε το 1856 από τον θγοφμενο
Λεόντιο. Ο ναόσ τθσ Ραναγίασ ςτο Καςτρί χτίςτθκε το1045 ι το 1095 επεκτάκθκε και
αγιογραφικθκε το 1670. Μονι με πλοφςιο ζργο. Χρθματοδότθςε ςχολεία, 10.000
γρόςια ζδωςε ςε ςχολζια τθσ Λάκκασ το 1872, ζχτιςε γεφφρια, εκκλθςίεσ ,κοτςζκια ,
ενϊ το κοινωφελζσ ζργο τθσ ιταν τεράςτιο. Ζπαψε να λειτουργεί ςαν μονι το 1927.
Το 1848 χτίςτθκε ο παλιόσ Αϊ Νικόλασ και το 1869 ο καινοφριοσ. Το 1880 ο Αθ

Γιάννθσ ,το 1881 θ ςθμερινι Αγία Σοφία και θ Ελεοφςα και το 1884 ο Ρροφιτθσ
Θλίασ. Και οι τζςςερισ αυτζσ εκκλθςίεσ είναι ιδιωτικζσ. Τον 19 αιϊνα χτίςτθκε θ
Αγία Μαρίνα και θ Αγία Ραραςκευι ςτον Μαχαλά. Νεότερεσ εκκλθςίεσ είναι ο
Άγιοσ Ευςτάκιοσ το 1998 και θ Ανάλθψθ. Δεν υπάρχουν ςτοιχεία για τθν παλιά
Ανάλθψθ που βρίςκονταν κοντά ςτθ βρφςθ Κουραϊμάδι.
Πςον αφορά το ςχολείο , δεν γνωρίηουμε πότε λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά. Το
1872 είχε αλλθλοδιδακτικό ςχολείο με 118 μακθτζσ και μιςκό δαςκάλου 3.000
γρόςια. Το 1915 το ςχολείο αρζνων λειτουργοφςε ςε κτίριο ςτθν αυλι τθσ
εκκλθςίασ με 60 μακθτζσ και το κθλζων ςτο ςπίτι του Β. Δόςθ με 45 μακιτριεσ. Το
ιςόγειο του παλιοφ πζτρινου ςχολείου χτίςτθκε το 1916 και ο επάνω όροφοσ το
1925. Γκρεμίςτθκε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ60 , διαμορφϊκθκε ο αφλειοσ
χϊροσ και χτίςτθκε το νζο διδακτιριο ςτο οποίο λειτοφργθςε το ςχολείο μζχρι το
2014.Ρρϊτοι δάςκαλοι του χωριοφo ο Ραπανικολάου Ευάγγελοσ ιερζασ Ραππα
Βαγγζλθσ, ιταν παπαδάςκαλοσ, ο Γεϊργιοσ Μπαηάτθσ (αμφίβολο αν ιταν από το
ιηοβοφνι), ο μετζπειτα θγοφμενοσ ςτθ μονι Ρροφιτθ Θλία Ραππα-Γιάννθσ που
ιταν και αυτόσ, παπαδάςκαλοσ , o Νικόλαοσ Δθμθτριάδθσ, ο Ραπανικολάου
Νικόλαοσ του Ευκυμίου, και ο Χριςτοδοφλου Ευκφμιοσ . Στο δθμοτικό ςχολείο
Κρανιάσ αναφζρεται δάςκαλοσ από τθν Ροδογόρα το 1907 χωρίσ ονοματεπϊνυμο
αλλά με τον χαρακτθριςμό << ςτραβοκζφαλοσ>>. Πλοι αυτοί από τισ αρχζσ του
1900.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΧΩΡΙΟΥ
Το ιηοβοφνι ι Ροδογόρα είχε ανζκακεν ςχεδόν ςτακερό πλθκυςμό. Το 1854
ςφμφωνα με τον Αραβαντινό είχε 68 οικογζνειεσ, το 1877, 120 και το 1884 είχε
118.
Στθν πρϊτθ απογραφι το 1913 ο πλθκυςμόσ του ιταν 833 κάτοικοι και το 1920
863. Τον μεγαλφτερο πλθκυςμό είχε το χωριό το ζτοσ 1961 . Είχε 1386 κατοίκουσ.
Τότε όμωσ ξεκίνθςε θ εςωτερικι και εξωτερικι μετανάςτευςθ και ο πλθκυςμόσ
άρχιςε να μειϊνεται .Ζτςι το χωριό το 1971 είχε 1009 κατοίκουσ ,το 1981 981, το
1991 845, το 2001 742 και το 2011 748.
Διοικθτικά το χωριό από το 1912 ανικει ςτον νομό Ρρεβζηθσ. Μζχρι τότε ανικε
ςτον νομό Άρτασ.
Αναγνωρίςτθκε ςαν κοινότθτα το 1919 μαηί με το Γαλατά και το Ηερβό. Τότε του
αποδόκθκαν και τα κτιματά του. Στισ 13/11/1927 με το ΦΕΚ 76/5/2/1927
μετωνομάςτθκε από Ροδογόρα ςε ιηοβοφνι. Με τον νόμο 4019/1929
αποςπάςτθκαν τα χωριά Γαλατάσ και Ηερβό τα οποία αποτζλεςαν μαηί ξεχωριςτι
κοινότθτα. Το 1982 αναγνωρίςτθκε ωσ οικιςμόσ θ Τςερόπολθ.

Σαν κοινότθτα το ιηοβοφνι ιταν ανζκακεν μία από τισ μεγαλφτερεσ και πιο
ηωντανζσ κοινότθτεσ του νομοφ. Το 1998 με τον νόμο Καποδίςτριασ ενϊκθκε με τα
άλλα χωριά τθσ Λάκκασ ςτο διμο Κεςπρωτικοφ. Από το 2010 με το νομοςχζδιο
Καλλικράτθσ αποτελεί δθμοτικό διαμζριςμα του διμου Ηθροφ με ζδρα τθ
Φιλιππιάδα.
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