Πρόλογος
Απο την πορτουλάνα του Ηπειρώτη (Παργινού) ∆ηµήτρη Τάγια στα 1573

Γιατί πολλοί τον είχασι κρυµµένον, φυλαµµένον,
εις την κασέλλα δυνατά και κατακλειδωµένον.
Πως να τον έχουν µόνο αυτοί να φαίνονται µεγάλοι,
να τον κρατούσινε ψηλά, τάχα πως είν’ κεφάλι.
Μα , ως ήρθεν εις το χέρι µου, λέγω : ας τονε δώσω
‘ς την στάµπα να τον ‘ποκτησθή καθ΄ άνθρωπος ως τόσο.
Μον’ να ηξέρη γράµµατα ώστε που να διαβάζη αν έχη και το φίλο του,
κοντά του ας τον κράζη...

«Προς εκείνους οπού θελούν να γενούν τέλιοι ναύταις... τα κοπέλλια, .. πρώτα µαθένουν να λάµνουν
και να κάµνουν σκαρµούς και τροπωτήραις εις την βάρκα και απέκει µαθένει νά ανεβένει απάνω εις
τα κατάρτια και εις ταις αντένες και εις τα σκυνία... και απόληγο αρχίζη να γνορίζη τους ανέµους,
τους κερούς και να κυβερνά»

Aναπαράσταση χάραξης Πορτολάνας. Κέρινο οµοίωµα του χαρτογράφου Visconte Maggiolo

Οι Πορτολάνες / Λιµενοδείκτης

Τον 13ο αιώνα εµφανίστηκε στην ναυσιπλοΐα ένας νέος οδηγός για τους ναύτες, ο οποίος
πέρασε στην ιστορία σαν Πορτολάνα ή Πορτουλάνα, στην ελληνική “ λ ι µ ε ν ο δ ε ί κ τ η ς
“.
Η Πορτουλάνα ήταν ένα είδος βιβλίου και χάρτη µε πλοηγικό χαρακτήρα όπου αναγράφονταν
τα γνωστά λιµάνια της εποχής, άνεµοι, ρεύµατα, όρµοι, κόλποι, περιγράφονται τα βάθη των
θαλασσών καιη µορφολογία των ακτών η οποία έχει πολλές φορές διάφορα χρώµατα.
Η εµφανισή τους για πρώτη φορά στην ιστορία γίνεται από Βενετσιάνους και Γενοβέζους
ναυτικούς τον 13ο αιώνα. Βέβαια µια ακριβής ηµεροµηνία δεν υπάρχει. Σαν παλαιότερη
πορτολάνα θεωρείται η χάρτα της Πίζας “Carta Pisane“ γύρω στα τέλη του 13ου αιώνα και
είναι σχεδόν ταυτόχρονη µε την άλλη πορτολάνα “ Compaso de navegare“. Οι πρώτες
Πορτολάνες βασίζονταν βασικά σε αρχαίες ναυτικές περιγραφές τις λεγόµενες “Περίπλοοι” ή
στους “λιµένες” . Βασικό περιεχόµενο των πρώτων πορτουλάνων είναι η Μεσόγειος και η
Μαύρη Θάλασσα και ήταν χαραγµένες σε περγαµηνές και δεµένες είτε σαν άτλαντες είτε σαν
απλοί χάρτες.
Χαρακτηριστικό των Πορτολάνων είναι το ορατό δίκτυο µε τις ρότες που πρέπει να
ακολουθούν τα πλοία και δεν έχει να κάνει µε αισθητικούς λόγους. Βέβαια κάθε χαρτογράφος
είχε τα δικά του χαρακτηριστικά. Οι πορτουλάνες δεν έδειχναν µια συγκεκριµένη
κατεύθυνση ούτε και ήταν έτσι φτιαγµένες που να δείχνουν πάντα τον βορά. Αντίθετα, ήταν
έτσι χαραγµένες που ο κάθε ναύτης να µπορεί να προσανατολίζεται ανάλογα µε την ρότα που
τραβούσε. Για τον καθορισµό της πορείας του πλοίου, σε µια σειρά σηµείων του χάρτη
σχεδιάζονταν άξονες συντεταγµένων, που έδειχναν τα σηµεία του ορίζοντα και τις
κατευθύνσεις του πλου, ενώ για πρώτη φορά εµφανίζονταν, επίσης, γραµµικές κλίµακες
Στενά που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνα ή νερά που ήταν ιδιαίτερα βαθιά ήταν χαραγµένα πάνω
στον χάρτη. Απο το τέλος του 15ου αιώνα άρχισαν σιγά σιγά να χάνουν την σηµασίας τους
και να αντκαθεστούνται µε νέους χάρτες που είχαν δίκτυο µεσηµρινών και παραλλήλων.
Υπολογίζεται ότι έχουν χαραχτεί περίπου 100 πορτουλάνες

Πληροφορίες και αντιγραφές

Σχεδόν το µεγαλύτερο ποσοστό των Χαρτογράφων δεν είχε επισκεφτεί όλα τα λιµάνια τα
οποία κατέγραφαν ή σχεδόν κανένα. Οι πληροφορίες τους βασίζονταν κυρίους σε ναυτικούς
που είχαν ταξιδέψει σε αυτούς τους τόπους ή σε προηγούµενους άλλους χάρτες, τους οποίους
αντέγραφαν και γι΄ αυτό βλέπουµε ότι οι Πορτολάνες απο τον 13ο ως τον 16ο αιώνα µοιάζουν
µεταξύ των , µάλιστα µερικά δεν ξεχωρίζουν. Αυτός ο οποίος έδωσε µια άλλη νότα σε
χρώµατα και τέχνη ήταν ο Οθωµανός ναύαρχος Περί Ρέις αν και ό ίδιος όπως και οι
περισσότεροι δεν είχε περάσει τα στενά του Γιβραλτάρ. Παρ' όλο αυτά άφησε αξιόλογο έργο.
Όπως προανέφερα µιας και οι ίδιοι οι χαρτογράφοι δεν είχαν επισκεφτεί όλα τα αναφερόµενα

λιµάνια και εργάζονταν µε πληροφορίες πολλές φορές έχουµε το φαινόµενο ιδιαίτερα σε
µικρά λιµάνια να µην είναι χαραγµένα ακριβώς εκεί που θα έπρεπε.

Πορτολάνες και ιστορικά γεγονότα στην Ηπειρο

Η εµφάνιση της Πορτολάνας, αν θεωρήσουµε , ότι η πρώτη Πορτολάνα είναι η Χάρτα της
Πίζας, είναι στα 1275. Έχει προηγηθεί άλωση της Κωνσταντινούπολης απο τους Φράγκους
και η δίωξη των Φράγκων απο την Πόλη. Στον Ελλαδικό χώρο υπάρχουν ένα σωρό βασίλεια
και δουκάτα. Βενετσιάνοι και Γενοβέζοι είναι οι κύριοι της Μεσογείου. Στην Ήπειρο ανθεί
το ∆εσποτάτο των Αγγελοκοµνηνών και η Άρτα γίνεται το εµπορικό κέντρο ή µάλλον
συνδετικός εµπορικός κρίκος µεταξύ Ιωαννίνων, Θεσσαλίας και κεντρικού ελλαδικού χώρου.
Όπως γράφουν στην κοινή τους εργασία «ο Αµβρακικός κόλπος στον όψιµο µεσαίωνα» η
Ευστρατία Συγκέλλου και ο Σπύρος Ασωνίτης:

Πριν κάνω κάποιες σύντοµες αναφορές στα τότε Ηπειρωτικά λιµάνια νότια στην Ήπειρο και
νοτιοδυτικά, εκτός από την Άρτα που στο τοπωνύµιο δεν άλλαξε τίποτα, θα προσπαθήσω να
δώσω µια µικρή ιστορική περιγραφή καθώς και µια ετυµολογική εξήγηση στα τοπωνύµια των
άλλων λιµανιών/οικισµών. Στην συγκεκριµένη όψιµη βυζαντινή περίοδο είναι καλό να
γνωρίζουµε τα τοπωνύµια των οικισµών, γιατί από αυτά µπορούµε να καταλάβουµε και την
εθνική συγκρότηση του πληθυσµού στην περιοχή. Από τον 9ο και µετά αιώνα µέχρι εν µέρει
τον 15ο την περιοχή της Ηπείρου την χαρακτηρίζει ένα ιστορικό κενό. Οι γραπτές µαρτυρίες
που έχουµε είναι λίγες και διασκορπισµένες και βασίζονται σε περιγραφές δυτικών
περιηγητών.
Πολλά πράγµατα έφτασαν σε µας µέσω της προφορικής παράδοσης διαστρεβλωµένα µέσα στο
χρόνο. Απ΄ ότι παρακολουθώ πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι τελευταία σε διδακτορικές
διατριβές, σε διπλωµατικές εργασίες , σε έρευνες κάνουν αναφορές στην Ήπειρο. Κάθε
κοµµατάκι από το σκορπισµένο πάζλ της Ηπείρου είναι πολύτιµο για να συγκεντρωθεί µια
εικόνα αυτού του τόπου.
Θα αρχίσω την περιληπτική µου αναφορά µε την Άρτα.
Η Χαρτογράφιση της Άρτας
Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός, ότι παρόλο που η Άρτα δεν ήταν παραθαλάσσιο λιµάνι
χαρτογραφείται στις Πορτολάνες σαν λιµάνι. Ότι τα µεγάλα εµπορικά πλοία δεν µπορούσαν
να φτάσουν µέχρι την Άρτα όσο πλωτός και να ήταν ο Άραχθος αυτό είναι φυσικό. Υπήρχε
το πρόβληµα του βάθους και της µανούβρας. Υπήρχαν όµως µικρότερα πλοία όπως οι
φελούκες που έπλεαν άνετα τον Άραχθο και έφταναν µέχρι την Άρτα. Όπως είναι γνωστό

σκάλες τις Άρτας ήταν η Κόπραινα και η Σαλαώρα. Η Κόπραινα κοντά στις εκβολές του
Αράχθου σίγουρα βόλευε καλύτερα απο την Σαλαώρα. Η Κόπραινα ήταν το σηµείο που τα
προϊόντα προορίζονταν για την Άρτα ενώ στην Σκάλα της Σαλαώρας και αργότερα απο την
Πρέβεζα έµπαιναν τα µικρότερα πλοία στον Λούρο µέχρι τους Ρωγούς. Μιάς και οι
συγκεκριµένες σκάλες δεν αναγράφονται στις πορτολάνες δεν θα κάνουµε ιδιαίτερο λόγο για
αυτές. Άλλωστε αυτά τα πόρτα δεν απέκτησαν ποτέ ιδιαίτερο οικιστικό χαρακτήρα παρά µόνο
εµπορικό, νοµικοπολιτικό και στρατιωτικό.

Η εξέλιξη της Άρτας σε πόλη
Αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν οικιστικούς χώρους στην Άρτα ήδη
πρίν τον 11ον αιώνα. Αυτοί οι οικισµοί υπολογίζονται από τον 8ο και
µετά αιώνα.Με την οριστική εγκατάλειψη της Νικόπολης και τις
καταστροφές που υπέστη από του Βούλγαρους ο πληθυσµός της
περιοχής άρχισε να συγκεντρώνεται πρός την Άρτα. Εν τω µεταξύ στην
περιοχή είχαν εγκατασταθεί διάφορα φύλα: Έλληνες, Σλάβοι, Αλβανοί
και ίσως και Ούζοι που έρχονταν µαζί µε τους Βούλγαρους και κατα
περιόδους Βλάχοι κτλ. Όλοι αυτοί ήταν στρατιώτες, γεωργοί ή
κτηνοτρόφοι. Για την προέλευση του ονόµατος της Άρτας έχουν γραφτεί
πάρα πολλά. Μερικοί θέλουν το όνοµα να σχετίζεται µε τα σιτηρά της
Άρτας απ΄ όπου και ο άρτος. Ἀλλοι ποάλι το θέλουν να είναι σλαβικής προέλευσης. Εγώ
ανήκω στην οµάδα που πιστεύει, ότι προέρχεται από το λατινικό Artus- artum= στενός /
στενή. Η παλιά πόλη έχει ακόµη αυτό το χαρακτηριστικό των στενών. Κάπως έτσι είναι και
η παλιά πόλη της Άρτας στην Μαγιόρκα. Επίσης τον καιρό που εργαζόµουν στην αυτόνοµη
περιφέρεια της βορειοανατολικής Ιταλίας Φρίουλι Βενέτσια Τζούλια επισκέφθηκα ένα χωριό
µε το όνοµα Arta Terme (Λουτρά της Άρτας), το οποίο βρίσκεται σε µια στενή κοιλάδα. Η
χαρτογράφηση της Άρτας σαν Άρτα έχει να κάνει κατα την δική µου γνώµη µε το ιταλικό
άρθρο λά (La Arta => L'Arta => Larta). Η Ήπειρος αυτό το διάστηµα ήταν εξαντληµένη απο
τους νορµανδικούς πολέµους του Γουϊσκάρδου και των Κοµνηνών. Ο αυτοκράτορας του
Βυζαντίου Μανουήλ Άγγελος Κοµνηνός αφού κατάλαβε τη στρατηγική θέση της πόλης,
προκειµένου να ενισχύσει το εµπόριο και το τραπεζικό σύστηµα κάλεσε στην πόλη
Εβραίους. Πέρα απο αυτό η Άρτα και τα λοιπά ηπειρωτικά λιµάνια ήταν οι πύλες πρός την
δύση, µιας και οι Κοµνηνοί συνέχιζαν να έχουν βλέψεις στην Ιταλική Χερσόνησο. Έτσι
Μεταξύ 1150 και 1170 έφτασαν στην Άρτα οι πρώτες οικογένειες Εβραίων. Λαµβάνοντας
υπόψιν το οδοιπορικό του Βενιαµίν εκ Τουδέλης, ότι µε την πόλη Λακτάρ εννοεί την Άρτα
και όχι την Λευκάδα όπως την ερµηνεύουν κάποιοι ερευνητές, τότε στα 1160 η εβραϊκή
κοινότητα είχε 100 Εβραίους υπο την καθοδήγηση των Ραβίνων Σαλαχία και Ηρακλή. Οι
Εβραίοι στην δυτική Ευρώπη, παρ όλες τις διώξεις εναντίων τους, είχαν αναπτύξει ένα
τεράστιο εµπορικό δίκτυο. Γρήγορα φρόντισαν να αναπτυχθεί το εµπόριο στην Άρτα. ∆εν
είναι συµπτωµατικό ότι οι περισσότεροι χαρτογράφοι της εποχής ήταν Εβραίοι. Ειδικά στην
Μεσόγειο πολλοί ιδιοκτήτες πλοίων στην δύση ήταν επίσης Εβραίοι ή Εβραίοι που είχαν
ασπαστεί (έστω και εικονικά) τον χριστιανισµό. Τις περισσότερες φορές αναγκαστικά για να
αποφύγουν διώξεις. Έτσι είχαν λοιπόν κάθε λόγο να αναγράφουν τις κοινότητες τους.
Γρήγορα οι υπόλοιπες εβραϊκές κοινότητες ήρθαν σε επαφή µε την εβραϊκή κοινότητα της
Άρτας, προκειµένου να ενισχυθεί η κοινότητα, πράγµα που διέκρινε τους εβραίους για το
συλλογικό τους πνεύµα. Όταν άρχισαν να βγαίνουν οι Πορτολάνες η Άρτα ήταν ήδη
πρωτεύουσα ενός Κράτους του ∆εσποτάτου της Ηπείρου και το εµπόριο ανθούσε ήδη. Οι
χαρτογράφοι των Πορτολάνων θα χαρτογραφούν την Άρτα µέχρι σχεδόν τον 17ο αιώνα.

Όσον αφορά τις σκάλες της Κόπραινας και Σαλαώρας (Σαλαγοράς) αυτές είναι ήδη γνωστές και
αναφέρονται σαν λιµάνια στον 14ο αιώνα όταν στρατός απο την Κεφαλλονιά µε επικεφαλής
τον Ιωάννη άραξε στην Κόπραινα προκειµένου να λάβει µέρος στον Πόλεµο εναντίον της
Άννας Παλαιολογίνας. Επίσης στην σκάλα της Σαλαώρας ήταν αραγµένα τα πλοία τα οποία
είχαν προµήθειες του στρατού του στρατάρχη Ραϋµούνδου που πολιορκούσε τους Ρωγούς.

Τα άλλα λιµάνια
Κιούρτα / Κιούρτη / Κιβιτa ή Σίβιτα (Civita)=> Σύβοτα - Πολυνέρι
Σύµφωνα µε τους J. B. Harley, D.Woodward και ∆ηµήτρη Κατηνιώτη η Κιούρτα είναι ο
όρµος των Συβότων. Αν και στην ουσία η ονοµασία πρέπει να πρόσκειται στο κάστρο στο
σηµερινό Πολυνέρι, το οποίο ακόµη και σήµερα είναι γνωστό µε την ονοµασία Κούτσι. Οι
ντόπιοι ακόµη και σήµερα λένε, ότι του Κούτσι ήταν αλβανικό τοπωνύµιο. Σε αλβανικές
διαλέκτους το Κάστρο ονοµάζεται , όπως µου έλεγε ο φίλος και συνάδελφος Bayram Velia,
και “ κ ι ο ύ ρ σ ι” ή “ κ ι ο ύ ρ σ α “ ακόµη και “ κ ι ο ύ ρ τ η “ που πιστεύω ότι µε την
σειρά του προέρχεται από το λατινικό „ C u r t i s “ που έχει την σηµασία της βασιλικής
αυλής. Με παραφθορά έφτασε σε µας του Κούτσι. Το Πολυνέρι σύµφωνα µε αρχαιολογικές
και ιστορικές έρευνες αποτελεί παγκόσµιο φαινόµενο µιας και κατοικείται αδιάκοπα απο την
παλαιολιθική εποχή ως σήµερα. Αν και ανήκει στις πόλεις που κατέστρεψαν οι Ρωµαίοι τον
µεσαίωνα φαίνεται να κατοικήθηκε και πάλι . Αν και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες πληροφορίες
για το κάστρο στο Κούτσι είναι όµως γνωστό, ότι τα Σύβοτα είχαν δοθεί προίκα στην Θαµάρ
την σύζυγο του Φίλιππου του Ανδεγαυού. Το συγκεκριµένο κάστρο, όπως και η Άρτα αν όχι
παραθαλάσσιο χαρτογραφείται σαν λιµάνι προφανώς µε σκάλα τα Σύβοτα ή την Πλαταριά την
οποία µπορεί άνετα να ελέγξει απο την θέση που βρίσκεται. Ενδεχοµένως η Κιούρτα να είχε
την τύχη της ευρύτερης περιοχής . Αργότερα τον 16ο αιώνα ο Μερκάτορ θα την
χαρτογραφήσει σαν Cittela (Τσιτέλα) παραφθορά της ιταλικής Cittadella που στις Γερµανικές
Γλώσσες έχει την έννοια της Ακρόπολης, του φρουρίου.

Το λιµάνι µε το τοπωνύµιο Logus-Logoi – Logoli => Ρινιάσα πρφ. σηµ. Λυγιά
Ένα αντίγραφο του Άτλα της Καταλoνίας (Αtlas Catalan) ήταν το πρώη πορτουλάνα που
συµπτωµατικά είδα, το οποίο είχε µια παρέα φοιτητές Ισπανοί, Γερµανοί και Αµερικάνοι στο
εστιατόριο ενός τρένου. Τότε είδα για πρώτοι φορά το τοπωνύµιο του πόρτου Λογγού ...
Τους εξήγησα ότι δίπλα στο χωριό µου υπάρχει µια παρόµοια ονοµασία αλλά λέγεται Ρωγούς.
Ο Ισπανός µου εξήγησε ότι όπως και στην ελληνική κια σε άλλες γλώσσες τα ρινικά
σύµφωνα αντικαθιστούνται µεταξύ τους. Όσο για το j στο τέλος, ίσως πρόκειται για κάποια
τοπική προφορά στη Μαγιόρκα. Αυτό ήταν. Αργότερα ξαναβρήκα τον χάρτη συµπτωµατικά
που µόλις είχα διαβάσει στην σελίδα ενός βιβλίου στο KolovatsiosBlog, όπου οι Ρωγοί
αναφέρονται σαν Λογοί (αναφέρεται στην εκστρατεία του Χουρσίτ εναντίον του Αλί πασά) και
συµπτωµατικά το βρήκα και σε ένα δεύτερο κείµενο του 19ου αιώνα. Ο ∆ε συνάδελφος µου
και σλαβολόγος Βλάντιτζ αν και ασχολήθηκε µε την Ήπειρο µόνο όσον αφορά τα σλαβικά
τοπωνύµια και τους Βλάχους µου είπε πώς ίσως πραγµατικά πρόκειται για τους Ρωγούς µιας
και οι Σλάβοι έδωναν ονόµατα που είχαν σχέση µε ζώα ή τόπο. Ετσι, υπάρχει η πιθανότητα,
απο τα πολλά νερά που είχε ο τόπος και τα δάση να ονόµασαν τους Ρωγούς Λογγούς που
σηµαίνει τα δάση στα νερά. Σε µας έµεινε η λέξη Λόγγος. Έτσι δέχτηκα αρχικά την θεωρία
ότι πρόκειται για τους Ρωγούς. Οταν για πρώτη φορά ανάρτησα τον χάρτη ο κύριος
Καράµπελας µου είπε ότι η τοποθεσία είναι προς το Φανάρι τότε θεώρησα πράγµα που εν
µέρει πιστεύω ακόµη ίσως πρόκειται για παρεξήγηση καθότι αρκετοί χαρτογράφοι
τοποθετούν το αρχαίο Βουχέτιο στην ίδια περιοχή όπως οι Κρεσκουέ στον Άτλα της
Καταλονίας. Αν πιστέψουµε ότι η Ρινιάσα δεν υπήρχε στον καιρό που χαράχτηκε η χάρτα της
Πίζας ενώ γνωρίζουµε ότι υπήρχαν οι Ρωγοί , οι οποίοι ήταν παραποτάµιο λιµάνι ίσως
πρόκειται όντως για τους Ρωγούς. Άλλωστε τα πορτολάνες είχαν αρκετά λάθη, τα οποία και
αντιγράφονταν από χαρτογράφο σε χαρτογράφο. ∆ιαβάζοντας την Acta Albaniae Veneta θα
δούµε ότι η Ρινιάσα (Θωµόκαστρο) είχε λιµάνι και το ονόµαζαν “τόπος που µαζεύονται τα
σιτηρά” Σε µια ανάλυση του Ισπανικού όρου βρήκα ότι
Logu = τόπος
j = συντοµογραφία του juantar = συλλογή, συλλέγω
κτλ.
Άρα θα µπορούσε να είναι όντως η Ρινιάσα αλλά και οι Ρωγοί ήταν τόπος συνάθροισης,
παροχής βοήθειας κτλ. Παραπέρα δε στην πορτολάνa της Πίζας το λιµάνι φέρνει το
τοπωνύµιο Logoli Gora προφανώς σλάβικο τοπωνυµιο που σηµαίνει «το βουνό µε τους
Λόγγους » ή «το βουνό µε τα δασάκια» που και αυτό ταιραιάζει και µε τις δύο πόλεις. Θα
µπορούσε το τοπωνύµιο αυτό να είναι και η περιγραφή µιας σκάλας, όπως η Σαλαώρα, χωρίς
να είναι υφίσταται πόλη ή οικισµός. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι τόσο το αρχαίο
Βουχέτιο όσο και οι µεσαιωνικοί Ρωγοί ήταν παραποτάµια λιµάνια που έλεγχαν το εµπόριο
της περιοχής.

2.Ρινιάσα
Ονοµαστή καστροπολιτεία σε ύψωµα-φυσικό οχυρό κοντά στο χωριό Ριζά της Πρέβεζας.
Ονοµαζόταν και Θωµόκαστρο από το όνοµα του ιδρυτή του κάστρου, Θωµά, δεσπότη της
Ηπείρου. Επίσης είναι πολύ γνωστή και η ονοµασία κάστρο της ∆έσπως (βλέπε την ιστορία
πιο κάτω).
Το 1338 στην επανάσταση κατά της Βυζαντινής επικυριαρχίας, στο κάστρο είχε καταφύγει ο
δεσπότης της Ηπείρου Νικηφόρος Β’ Ορσίνι. Ο Ιωάννης Καντακουζηνός (πριν ακόµα γίνει
αυτοκράτορας) µετά την κατάληψη των κάστρων της Άρτας και των Ρωγών, έπεισε τον
Νικηφόρο να παραδώσει το κάστρο. Ο Νικηφόρος παντρεύτηκε την κόρη του
Καντακουζηνού και µετακόµισε στην Κωνσταντινούπολη. Οι Βυζαντινοί το διατήρησαν
µέχρι το 1350 οπότε κατελήφθη από τους Σέρβους (του Στέφανου ∆ουσάν) και στη συνέχεια
από τους Αλβανούς του Μουρίκη Σπάτα. Αν το όνοµα Ρινιάσα είναι αλβανικό είναι µια
πιθανότητα. Επικρατεί όµως και η άποψη ότι ίσως να προέρχεραι απο το λατινικό “ a r e n u
s “ που σηµαίνει “άµµος” λόγω της αµµώδες ακτής. Απο δω προέρχεται το όνοµα
Arenassa=>Ρινιάσα. Επίσης συναντάµε το Θωµόκαστρο σαν Arneaça, λέξη που φαίνεται να
είναι περισσότερο αλβανικής προέλευσης. Ο Ιταλός ηγεµόνας Κάρολος Τόκκο αργότερα,
βελτίωσε την οχύρωση, βάζοντας κανόνια (Λουµπάρδες). Οι Τούρκοι κατόπιν πολιορκίας
κατέλαβαν τη Ρινιάσα το 1451. Επανήλθε για λίγο στούς Τόκκους αλλά την ίδια χρόνια
επανήλθε και πάλι στους Τούρκους. Το 1803, η Σουλιώτισσα ∆έσπω µε την φάρα της (µε
νύφες και εγγόνια όπως λέει το ποιήµα), µάχεται τους Τουρκαλβανούς στου ∆ηµουλά τον
Πύργο (στα Ριζά) και βάζει φωτιά στο µπαρούτι, για να µην πέσουν στα χέρια των εχθρών.
Ακολουθεί η κατάληψη του κάστρου από τους Σουλιώτες και µάχες για απελευθέρωση της
Πάργας. Τέλος µε την αποτυχία των ελληνικών στρατευµάτων στη µάχη του Πέτα και της
Πλάκας, η Ρινιάσα εγκαταλείπεται οριστικά από τους Έλληνες.
3.Πάργα *αν και στις εδω Πορτουλάνες παραδόξως δεν αναφέρεται
Η Πάργα φαίνεται να είναι η αρχαία Τορύνη του Πτολεµαίου. Η Τορύνη κατείχε µια πολύ
επίκαιρη θέση τόσο από γεωσυγκοινωνιακή όσο κι από γεωοικονοµική άποψη.
Συγκεκριµένα έλεγχε τον χερσαίο ρωµαϊκό δρόµο, που οδηγούσε από τις θεσπρωτικές ακτές
στην ενδοχώρα (στην πεδιάδα Μαργαριτίου). Έπειτα είχε τον έλεγχο των δυο όρµων, του
Βάλτου και του Κρυονερίου, απ' όπου περνούσαν υποχρεωτικά τα πλοία που ακολουθούσαν
τον διεθνή θαλάσσιο δρόµο Απολλωνίας-Βουθρωτού-Νικόπολης. Το όνοµα Πάργα φαίνεται
να είναι σλαβικής προέλευσης και λιγότερο Αρβανίτηκης ‘η Αλβανικής, όπως έχω διαβάσει και
σύµφωνα µε τον σλαβολόγο
Max Vasmer σηµαίνει όχθη, λιµάνι και να είναι
αναγραµµατισµός του Πράγκ. Τον Μεσαίωνα φαίνεται να την κατάλαβαν οι Νορµανδοί ενώ
στο ∆εσποτάτο της Ηπείρου θα είναι κέντρο ανθενωτικών. Στα 1387 ο Καντακουζηνός κάνει
αναφορά στην Πάργα σαν φρουριούπολη που κατέφυγαν εκεί κάτοικοι της Πωγωγιανής για
να αποφύγουν επιδροµές Αλβανών. Η επέλαση Αλβανών και Σλάβων στην Βαγενεντία
ανάγκασε επίσης πολλούς κατοίκους από την Θεσπρωτία να καταφύγουν εδώ και το 1401
έχτισαν το σηµερινό κάστρο. Πειρατεία και ληστεία ήταν ένα από τα πλήγµατα που δέχονταν
η πόλη. Απο το 1401 ως το 1799 ήταν βενετική κτήση. Το 1538 ο Χαρεϊντίν Μπαρµπαρόσα
κατέστρεψε το Κάστρο και την πόλη αλλά οι Βενετοί την ανασυγκρότησαν γρήγορα.

4. Gomenizza / Porto dela Gomenιzε / Gomenitsa d. Rotando => Ηγουµενίτσα
Η Ηγουµενίτσα συναντάται µε αυτό το όνοµα για πρώτη φορά το 1285 όταν δόθηκε προίκα
µαζί µε το νησί των Συβότων και τον Βουθρωτο, στην γυναίκα του Φιλίππου Τάραντα
,Θαµαρ. Το όνοµα είναι σλαβικής προέλευσης και δεν έχει να κάνει µε την παρερµηνεία από
του ουσιαστικό Ηγουµένη αλλά στα σλαβικά
σηµαίνει Αλώνι (gumno). Αργότερα τα παράλια της
Ηπείρου κατακτήθηκαν από τους Βενετούς
δηµιουργώντας κύριες βάσεις στη Σαγιάδα και το
Φανάρι. Στην περιοχή της Ηγουµενίτσας οι
Βενετοί έχτισαν ένα οµοιόµορφο κάστρο µε
βυζαντινή αρχιτεκτονική. Αρχικά στο κάστρο
εγκαταστάθηκαν λίγοι Βενετοί και ίσως και
κάποιοι Έλληνες. Γύρω απο το κάστρο
σχηµατίστηκαν µικρή οικισµοί. Πιστεύω ότι το
κάστρο ή αλλιώς η ίδρυση του λιµανιού είχε
περισσότερο στρατιωτικό χαρακτήρα και είχε κατάλληλη θέση για “ ρ ε µ έ τ ζ ο “ δηλ. να
σταθερoποιούν/ να δένουν τα πλοία. Το Porto delle Gomeniza ή αλλιώς Gomenize d.
Rotando είχε το πλεονέκτηµα να βρίσκεται µεταξύ των δαλµατικών και Ιλλυρικών κτήσεων
της Βενετίας και της νοτίου Ηπείρου. Απέναντι η Κέρκυρα η µεγάλη βάση των Βενετών στο
Ιόνιο θα µπορούσε ανα πάσα στιγµή να προσφέρει ή και να δεχτεί βοήθεια. Τον ίδι0
διάστηµα κοντά στην Gomenize οι Οθωµανοί είχαν φτιάξει ένα χώρο τον λεγόµενο “ yeri
demirleme “ δηλ. κάτι σαν µικρό λιµάνι. Στον Τουρκοβενετικό πόλεµο στα 1685 ο Μοροζίνι
ανατίναξε το κάστρο. Οι Οθωµανοί κατέλαβαν την περιοχή και στους ντόπιους πληθυσµούς
προστέθηκαν µουσουλµάνοι Αρβανίτες της περιοχής
5. Λα Μπάστια (La Bastia) – Σιαγιάδα (µόνο στην Καρτα Πισάνα)
Η Σαγιάδα είναι το τελευταίο λιµάνι των πορτολάνων στα σηµερινά σύνορα της και
χαρτογραφείτε σαν Λα Μπάστια που σηµαίνει φρούριο. Σαγιάδα το ονοµάτης το οφείλει σε
Άραβε που είχαν έρθει εδω για να ενίσχυση σε κάποια εκστρατεία και σηµαίνει Ψαρότοπος. Η
σηµερινή Σαγιάδα είναι νεώτερο χωριό, στο οποίο κατέβηκαν µετά απο καταστροφές οι
κάτοικοι της παλιάς Σαγιάδας.

Τα εµπόριο στα Ηπειρωτικά λιµάνια στον καιρό των Πορτλάνων
Ας δούµε τώρα µερικά απο τα προϊόντα τα οποία εξάγονταν τότε απο τα λιµάνια για τα ποία
γίνεται λόγος.
1.Αρτα (Σκάλα Κόπραινας)
Σιτηρά
Αυγοτάραχο
παστά ψάρια
µέλι

κερί
αλάτι
µαλί

2.Logus
α).Ρωγοί (Σκάλα Σαλαώρα αλλά και απο τους Ρωγούς)
Σιτηρά
Αυγοτάραχο
Ξυλεία
δέρµατα
µάλλινες κουβέρτες
κάπες
αλάτι
βελανίδι
β).Ρινιάσα
Σιτηρά
3. Κιούρτα
Ελιές
Λάδι
4. Ηγουµενίτσα (Porto delle Gomenize)
Η εµπορική κίνηση στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας ήταν µικρή αλλά πιστεύω ότι αν έφευγε
κάτι απο δώ , ίσως ήταν λάδι, κερί και µέλι, Προϊόντα που υπήρχαν στην περιοχή.
Στα χρονικά των Εβραίων έχω διαβάσει ότι απο τη δύση έφτανε στην Ήπειρο γυαλί,
υφάσµατα και σαπούνι απο λάδι στο οποίο τεχνίτες ήταν οι Βενετσιάνοι.

Μερικά πλοία της συγκεκριµένης περιόδου στον Αµβρακικό και Ιόνιο.
Θα αναφέρω περιληπτικά µερικά είδη πλοίων που έπλεαν τις συγκεκριµένες εποχές τον

Αµβρακικό κόλπο.
O ∆ρόµων ή ∆ρόµωνας

Ο ∆ρόµων ή ∆ρόµωνας υπήρξε ο επικρατέστερος τύπος πλοίου του βυζαντινού πολεµικού
ναυτικού. Ήταν πολύ γρήγορο και ευκίνητο πλοίο, επιθετικό αλλά και αµυντικό. Η διήρης

και η τριήρης θεωρούνται πρόγονοί του. Από τη λέξη "δρόµων" προέρχεται ο όρος " ε ύ δ ρ ο
µ ο " που χαρακτηρίζει ένα νεότερου τύπου πολεµικό ιστιοφόρο.Ο ∆ρόµων έφερε δύο σειρές
50 κουπιών ανά πλευρά, µε δυο κωπηλάτες ανά κουπί (ήταν δηλαδή σύµφωνα µε την αρχαία
ναυτική ορολογία δίκροτη τετριήρης) µε πλήρωµα περίπου 200 ερέτες (κωπηλάτες). Έφερε
επίσης ιστίο (πανί) στον κύριο ιστό του (κατάρτι).
Οι Γαλέρες

Κωπήρες πλοίο, τυπικό της Μεσογείου, που έφερε όµως και πανιά ως βοηθητικά της
πρόωσης και το χρησιµοποιούσαν για πολεµικούς σκοπούς κυρίως κατά τον Μεσαίωνα. Η
γaλέρα προήλθε από τον βυζαντινό δρόµωνα και διατήρησε σχεδόν αµετάβλητα τα
χαρακτηριστικά της από τον 9ο έως τον
18ο Είχε επικατάστρωµα τουλάχιστον
κατά ένα µέρος, µέγιστο µήκος 40-50 µ.
και πλάτος 6-7 µ., 22-30 κουπιά σε κάθε
πλευρά και δύο κατάρτια µε τριγωνικά
πανιά (λατίνια)

Φελούκα

ΗΦε
λούκ
α(πλ
ηθυν
τικός: φελούκες) ήταν τύπος µικρού ξύλινου πλιαρίου
στη περιοχή κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου,
χαµηλού και άφρακτου (χωρίς κατάστρωµα) που
κινούταν µε κουπιά και ιστία(πανιά), φέροντας τρία
λατίνια και αρτεµόνια.Ήταν ελαφρύ και µπορούσε να
πλεύσει άνετα τον Άραχθο µέχρι την Άρτα ή τους Ρωγούς. Αργόετρα εµφανίτηκαν τα Καϊκια
Γατζάο.

Η πειρατεία στον καιρό των Πορτολάνων
Ελάχιστες ελληνικές πηγές αναφέρουν το θέµα της
πειρατείας πριν τον διαµελισµό της βυζαντινής
κυριαρχίας και την ίδρυση των νέων κρατών. Οι
δυτικές πηγές/πληροφορίες που έχουµε και κάνουν
λόγο για πειρατική δράση αναφέρονται σε περιοχές του ελληνικού χώρου, της Ρωµανίας όπου
είχαν ιδρυθεί τα ξένα βασίλεια, δουκάτα κτλ. Εξαίρεση αποτελούν τα εκκλησιαστικά έγγραφα
που συντάχτηκαν από διάφορους µοναχούς ή ιερείς και διάφορες εµπορικές συναλλαγές ή
συνθήκες. Οι αναφορές αυτές είναι κυρίως του 14ου αιώνα. Η πειρατεία, η οποία υπήρχε απο

τα αρχαία χρόνια αλλά την είχαν πατάξει εν µέρει οι βυζαντινοί άρχισε να εµφανίζεται και πάλι
έντονα µε την παρακµή της βυζαντινής αυτοκρατορίας στο 11ο και 12ο αιώνα. Ο
κατακερµατισµός της βυζαντινής αυτοκρατορίας βοήθησε φυσικά περισσότερο στην ανάπτυξη
αυτής. Σαρακηνοί και δυτικοί πειρατές από δω και µπρος θα αλωνίζουν την ανατολική
Μεσόγειο. Απο τον 12ο µέχρι και τον 16ο αιώνα, ανεξάρτητοι πειρατές που δρουν ατοµικά,
αλλά και εξουσιοδοτηµένοι από πολιτικές δυνάµεις της εποχής έχουν έντονη δράση στην
περιοχή του Αµβρακικού και Ιονίου υποκινούµενοι από ποικίλα κίνητρα, ατοµικά ή
συλλογικά, όπως το κέρδος εµπορικοπολιτικό ανταγωνισµό, Κοινό κίνητρο όλων των
πειρατών ανα τους αιώνες ήταν βέβαια η λεηλασία και το άµεσο κέρδος που απέρρεε από
αυτήν. Γενικά ο 13ος και 14ος αιώνας είναι ο „χρυσός αιώνας” της πειρατείας στη Μεσόγειο,
Μιας και ο κίνδυνος της πειρατείας όλο και περισσότερο αυξάνονταν και οι συνθήκες στην
ναυσιπλοΐα γίνονταν πιο δύσκολες έχουµε µια νέα εξέλιξη: Σχεδόν ελάχιστοι έµποροι
άρχισαν να ταξίδευαν πλέον άοπλοι, γεγονός που προκάλεσε σύγχηση στη διάκριση µεταξύ
ειρηνικού εµπόρου και πειρατή. Έτσι λοιπόν την περίοδο αυτή εµφανίζεται στις αγορές ένας
νέος τύπος εµπόρου, ο «πειρατής-έµπορο», ο οποίος γνώριζε καλά τα λιµάνια και τα
περάσµατα και διέθετε το “απαραίτητο υλικό” είτε για πόλεµο είτε για εµπόριο. Αυτός ο νέος
τύπος εµπόρου είχε µόνο έναν στόχο: Τον γρήγορο πλουτισµό και αποδέχονταν κάθε
κίνδυνο προκειµένου να πετύχει τον σκοπό του. Από αυτήν την εποχή και µετά είχαµε έναν
“γάµο” µεταξύ εµπορίου και πειρατείας το οποίο αποτέλεσε και µέρος του
πολιτικοοικονοµικού συστήµατος στον Αµβρακικό και στο Ιόνιο, ενώ γίνεται όλο και πιο
πολύ δύσκολη η διάκριση εµπόρα-πειρατή και κουρσάρου. Τέλη του 13ου αιώνα τα παραλία
της Ιλλυρίας µαστίζονται από κουρσάρους της νέας βυζαντινής αυτοκρατορίας µιας και αυτά
γίνονται τόπος αντιπαράθεσης µεταξύ των βυζαντινών αυτοκρατόρων και των Anjou. Στην
περιοχή του Αµβρακικού κόλπου και Ιονίου οι πειρατές που θα κάνουν όνοµα είναι αυτοί της
Ραγούζας και του ∆ουλτσίνου. Αργότερα από τα τέλη του 17ου αιώνα προστέθηκαν στις
πειρατικές δράσεις και οι Μαργαριτιώτες. Η πειρατεία αναπτύχθηκε για αρκετό διάστηµα και
στους ποταµούς Άραχθο και Λούρο.
Οι πειρατές έµποροι και κουρσάροι είχαν πάντα στην διαθεσή τους τους πιο µοντέρνους
χάρτες. Πέρα απο αυτό αρκετοί πρώην πειρατές στάθηκαν πολύτιµη βοήθεια για διάφορους
χαρτογράφους.

Carta Pisana – Χάρτης της Πίζας 1275 / 1300
Όπως προανέφερα, η παλιότερη πορτολάνα πιθανολογείται ότι είναι αυτή που ονοµάζεται
carta Pisana δηλ. ο χάρτης της Πίζας. Ονοµάζεται έτσι όχι γιατί χαράχτηκε στην Πίζα αλλά
απλώς γιατί βρέθηκε εκεί. Αλλες πόλεις που πιστεύεται ότι µπορεί να χαράχτηκε είναι η
Βενετία και η Γένουα. Ο χάρτης της Πίζας (carta Pisana ) δείχνει την Μεσόγειο , την Μαύρη
Θάλασσα και λιµάνια στον Ατλαντικό . Υπολογίζεται ότι χαράχτηκε γύρω στα 1375 µε 1300.
Η κάρτα παρουσιάζει κάποιες όχι ακριβές τοποθεσίες . Το µεγαλύτερο παράδειγµα είναι η
πόλης του Λονδίνου ( civitate Londra) η οποία παρουσιάζεται στο κέντρο της νότια ακτής
της Βρετανίας.
Όπως ισχρίζονται διάφοροι έχει διαπιστωθεί ότι ο χαρτογράφος είχει συλλέξει, όσον αφορά
τα τοπωνύµια, ποικίλες πληροφορίες γι΄ αυτό και τα ονόµατα πολλών πόλεων βρίσκονται σε
τοπικές διαλέκτους.

Στην νότια Ήπειρο ο χάρτης παρουσιάζει την Άρτα, το Λιµάνι Longu...(Λογγούς) Παραπέρα
βλέπουµε το λιµάνι της Ηγουµενίτσας (Gomenize) και στα Σύβοτα κάποιο λιµάνι µε το όνοµα
Ciurta – Kiούρτα ή Σιούρτα. Κατα πάσα πιθανότητα εννοείται η µεσαιωνική πόλη στο
σηµερινινό Πολυνέρι Συβότων. Βόρεια µετά την Ηγουµενίτσα έχουµε την Σαγιάδα σαν Λα
Μπάστια.
Σύντοµα ιστορικά Γεγονότα της Εποχής στην Ηπειρο
∆εσπότης της Άρτας αυτής της εποχής είναι ο Νικηφόρος ο Α΄ απο το γέννος Κοµνηνών∆ούκα. Το 1276 το Βυζάντιο έρχεται σε σύγκρουση µε τον Κάρολο της Σικεκλιας. Ο
∆εσπότης της Άρτας συµµαχεί µε τον Κάρολο καθώς και µε τον ετεροθαλή αδελφό του
Ιωάννη ∆ούκα άρχοντα της Θεσσαλίας. Μια περίεργη συµφωνία γιατί και οι δύο ∆εσπότες
υποστήριζαν τις ανθενωτικές κινήσεις του Βυζαντίου, των οποίων οι οπαδοί διώκονταν από
τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ και έβρισκαν καταφύγιο στην Θεσσαλία και Άρτα και από την
άλλη συµµάχησαν µε έναν καθολικό βασιλιά. Η συµµαχία αυτή είχε σαν αποτέλεσµα να
καταλάβει ο Νικηφόρος τον Βουθρωτό τον οποίο αφού αργότερα αναγνώρισε υποτέλεια
απέναντι στον Κάρολο τον παραχώρησε πίσω. Το 1285 δίνεται προίκα στην γυναίκα του
Φίλιππα του Τάραντα η Ηγουµενίτσα και το νησί Σύβοτα. Τον Νικηφόρο διαδέχτηκε ο
Θωµάς ο οποίος συγκρούστηκε νικηφόρα στους Ρωγούς µε τον Φίλιππα από τον Τάραντα.
Εργα της εποχής: Η βασίλισσα Θεοδώρα ανακαίνισε τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου και
άρχισε η ανέγερση της εκκλησίας της Παρηγορίτισσας.

Αναπαράσταση της βυζαντινής Άρτας από την ΕΦΑ Αρτας, YPPO, έργο του Σ. Φρίγγα

Carta Pisana – Χάρτης της Πίζας

Τµήµα του Χάρτη της Πίζας µε την Αρτα και τα λοιπά Ηπειρωτικά λιµάνια

Ανάλυση της Κάρτας Πιζάνα

Τµήµα απο την ανάλυση του χάρτη Πιζάνα µε την Αρτα και τα λοιπά Ηπειρωτικά λιµάνια

Η πορτουλάνα του Angelino Dulcert η Angelino Dolerto
O χάρτης Πορτολάνο του Angelino Dulcert η Angelino Dolerto είναι ο πρώτος που
χαράχτηκε στην Πάλµα της Μαγιόρκας προφανώς µεταξύ 1330 και 1339 . Στην Ηπειρο µας
δείχνει τα ίδια λιµάνια όπως και και ο χάρτης της πίζας..

Ο Χαρτογράφος Angelino Dulcert η Angelino Dolerto
Ο κατάγεται Angelino Dulcert η Angelino Dolerto από την Πάλµα της Μαγιόρκας όπου και
χαρτογράφησε το πρώη πορτουλάνα. Οι χάρτες του σε αντίθεση µε τα πορτολάνες των
Βενετών και των Γενοβέζων γιατί δείχνει τα περισσότερα λιµάνια στα Λατινικά. Σαν χάρτης
απο ιστορικής σηµασίας είναι ο πρώτος που στον Ατλαντικό δείχνει το νησί Λαντσαρότε
στους Κανάριους νήσους, το οποίο ονόµασε έτσι προς τιµή του πλοηγού και εξερευνητή
Λαντσελοττε Μαλοτσέλλο (Lancelotte Malocello). Προφανώς να µαθήτευσε στην εκεί
εβραϊκή σχολή της οικογένειας Κρεσκουέ.
Σύντοµα ιστορικά Γεγονότα της Εποχής στην Ηπειρο
Στην Αρτα έχει προηγηθεί η δολοφονία του Ανδρόνικου του β΄ από τον ανιψιό του τον Ιταλό
κόµη Νικόλαο Ορσίνι, ο οποίος βαφτίστηκε στην Άρτα ορθόδοξος προκειµένου να γίνει
αποδεκτός από τον Λαό. Θ πρεπει να γνωρίζουµε ότι η Άρτα είχε εξελιχθεί σε “ κ ΄ε ν τ ρ ο
“ των ανθενωτικών. Από δω και µπρος το ∆εσποτάτο χάνει τον ελληνικό του χαρακτήρα και
οδεύει προς κατάρρευση. ∆εσπότης της συγκεκριµένης περιόδου είναι ο Νικηφόρος β΄
Ορσίνι. Από εµπορικής πλευράς η Άρτα παραµένει το εµπορικό κέντρο στην νότια Ήπειρο.

Το βυζαντινό τείχος της Άρτας

Η πορτουλάνα του Angelino Dulcert η Angelino Dolerto

Τµήµα του Πορτολάνου του Angelino Dulcert η Angelino Dolerto µε τα Ηπειρωτικά λιµάνια

Atlas Catalan - Ατλας της Καταλονίας
Ο Άτλας της Καταλονίας , ο οποίος θεωρείται παγκόσµιος για την εποχή του χαράχτηκε απο
τους Εβραίους Αβραάµ και Κρεσκουέ (πατέρας κια γιός) στη Μαγιόρκα της Ισπανίας το 1375
και προοριζόνταν για τον διάδοχο του Θρόνου Πέτρο τον 4ο της Αραγωνίας. Ο χάρτης έχει
µέγεθος 64 χ 50 εκατοστά και ανήκει στην κατηγορία των Πορτολάνων. Βασίζεται σε
παλαιότερες και νέες πληροφορίες ναυτικών που αγκυροβολούσαν στην Πάλµα. Ο άτλας της
Καταλονίας δείχνει τον τότε γνωστό κόσµο απο τον Ατλαντικό ως την Κίνα. Στα 1380 ο
Πέτρος της Αραγωνίας χάρισε τον χάρτη στον Βασιλιά της Γαλλίας Κάρολο τον 5ο και σήµερα
βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι.

Οι χαρτογράφοι Κρεσκουέ
Ο εβραϊκής καταγωγής Αβραάµ Κρεσκουέ (1325 – 1387) ασχολήθηκε σε
όλη του τη ζωή µε την χαρτογραφία , κατασκεύαζε πυξίδες και ωρολόγια.
Τις πληροφορίες για τους χάρτες τις αντλούσε πάντα από του ναυτικούς
που είχαν ενδιάµεσο σταθµό την Πάλµα της Μαγιόρκας ενώ για τον
ασιατικό χάρτη βασίστηκε και σε πληροφορίες από το βιβλίο του Μάρκου
Πόλο. Μαζί µε τον γιό του τον Γιεχούντα χάραξε τον πιο γνωστό
πορτολάνο τον λεγόµενο άτλα της Καταλονίας.
Ο Γιεχούντα Κρεσκουέ (* 1350Μαγιόρκα † 1427 Σαγρές Πορτογαλίας) Κ. Αργότερα µετέτρεψε
το ονοµά του σε Jacobus Ribus. Ήταν γιός του Αβραάµ Κρεσκουέ και αυτός µαθητής της
καταλάνικης σχολής για χαρτογραφία. Θεωρείται δάσκαλος µε µείκτης των σχολών
χαρτογραφίας της Καταλωνίας και του Σαγρές της Πορτογαλίας υπό την διεύθυνση του
Ιωάννη του Θαλασσοπόρου. Όταν στην Αραγωνία το 1391 ο ∆οµενικάνος ιερέας Βιτζέντσο
Φερέρ κύρηξε ιερό πόλεµο στους Εβραίους αναγκάστηκε να µετακοµήσει στην Πορτογαλία
όπου ασπάστηκε τον χριστιανισµό και πήρε το όνοµα Jacome Ribas στα λατινικά Jacobus
Ribus.

Τα Ηπειρωτικά λιµάνια στον άτλα της Καταλονίας
Στον άτλα της Καταλονίας βλέπουµε στα Ηπειρωτικά λιµάνια την Άρτα, το λιµάνι Λογκούι /
Λογκοί το λιµάνι της Πάργας σαν Κιούρτα και στη θέση της Ηγουµενίτσας διαβάζουµε το G.
που σίγουρα δηλώνει το Gomeniza και παράλληλα την εξήγηση des rotanto. Βόρεια της
Ηγουµενίτσας ο Βουθρωτός
Σύντοµα ιστορικά Γεγονότα της Εποχής στην Ηπειρο
Την εποχή που χαράχτηκε ο Atlas Catalan είχαν προηγηθεί τα παρακάτω γεγονότα στην
Ήπειρο: Εχει προηγηθεί η επανάσταση σε Ρωγούς και Άρτα εναντίων της Αυτοκρατίας.
Ακολούθησε η παράδοση των Ρωγών στον κατακουζηνό και της Άρτας στν Αυτοκράτορα
Ανδρόνικο. Ο Συµεών Ουρέσης γίνεται κύριος της Ηπείρου αλλά αδυνάτουσε να επιβληθεί
παντού και έτσι έχρησε διάφορους αλβανούς δεσπότες στην περιοχή της Άρτας. Αυτοί οι
τοπάρχες δεν κατάφεραν να αξιολογήσουν την θέση τους και η περιοχή µαστίζωνταν από
επιδροµές ληστών. Έτσι µια αντιπροσωπεία στο Συµεών παρακάλεσε αυτόν να εγκαταστήσει

στην Ήπειρο έναν ικανό άνδρα. Αυτόν τον βρήκε στ πρόσωπο του Θωµά Πρελιούµπο.Νότια
της Πάργας χτίστηκε το Κάστρο της Ρηνιάσσας ή Θωµόκαστρο. Μιας και οι αλβανικές
επιδροµές γίνονταν όλο και πιο συχνές και επικύνδυνες ο Θωµάς Πρελιούµπο κάλεσε τους
τούρκος για ενίσχυση και έτσι αυτοί στα 1382 κατάφεραν να αποτρέψουν τους Αλβανούς.

Atlas Catalan – Χάρτης της Καταλονίας

Τµήµα του χάρτη της Καταλωνίας µε τα Ηπειρωτικά λιµάνια

Η πορτουλάνα του Albino di Canepa
Η πορτουλάνα του Albino di Caneppa χαράχτηκε το 1489 τρία χρόνια πρίν την αναχώρηση
του Κολόµβου. Βασίζεται σε πληροφορίες ναυτικών απο την Γένονβα και Βενετία. Ο χάρτης
είναι έγχρωµος και οι ακτές έχουν χρώµα κοκκινoκαφέ. Λέγεται ότι το συγκεκριµένο
Πορτολάνο έχει πετύχει πολύ καλά την Μεσόγειο και τις ακτές της βόρειας Αφρικής αλλά η
µεγάλη επιτυχία του είναι στα ελληνικά νησιά και την Κύπρο.
Ο Κανέπα δεν µα δίνει κάποια νέα πληροφορία για τα Ηπειρωτικά λιµάνια.
Ο Χάρογραφος Κανέπα
Ο Χαρτογράφος Κανάπα είναι σχεδόν άγνωστος. Το µόνο που είναι γνωστό είναι ότι
κατάγονταν από την Γένοβα, πράγµα που σηµάδεψε τον χάρτη του παρουσιάζονταν την
Γένοβα µεγαλύτερη από την Βενετία.
Σύντοµα ιστορικά Γεγονότα της Εποχής στην Ηπειρο
Απο τα λιµάνια της Ηπείρου στάλθηκαν ενισχύσεις και τρόφιµα στον οθωµανικό στρατό που
πολιορκούσε το Οτράντο της Ιταλίας. Προφανώς Πρέβεζα και Άρτα. Μετα τον Φαήκ πασά η
Άρτα υπάγονταν κατευθείαν στην Σατραπεία των Ιωαννίνων. Το ίδιο διάστηµα κατακτήθηκε
και η Βόνιτσα.

Τµήµα τη πορτουλάνας του Κανέπα όπου η Γένοβα εµφανίζεται µεγαλύτερη της Βενετίας

Πορτολάνα του Albino di Canepa 1489

Τµήµα του Χάρτη του Κανέπα µε την Ηπειρο

Η πορτολάνα του Jorge de Aguiar

Η πορτουλάνα του Jorge de Aguiar είναι παρόµοιο µε αυτό του Κανέπα καλλιτεχνικά κάπως
διαφορετικό και η µόνη διαφορετική πληροφορία είναι το τοπωνύµιο στους Λογκούς όπου
εδώ αναφέρεται σαν Logulime σε σύγκριση µε η πορτουλάνα του Canepa όπου αναφέρεται
σαν longolugus. Η πορτουλάνα είναι χαραγµένο στα 1492.

Η πορτουλάνα του Jorge de Aguiar βρίσκεται σήµερα στο Κογκρέσο των Η.Π.Α. Ενας
ακόµη όµορφος χάρτης.

Για τον Jorge de Aguiar δεν υπάρχουν ιδιαίτερες πληροφορίες

Σύντοµα ιστορικά Γεγονότα της Εποχής στην Ηπειρο
Τα επαναστατικά κινήµατα στην Ήπειρο µε τον Κλαδά και χρηµατοδοτούµενα από τον
Φερδινάρδο της Νεάπολης έλαβαν τέλος. Ο Βαγιαζίτ ο β΄ επιβλήθηκε στην διαδοχή και έγινε
Σουλτάνος. Στα 1492 ανάγκασε τος Χειµαριώτες να εξισλαµιστούν προκειµένου να τους
χαρίσει τη ζωή. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής τράβηξαν προς τις περιοχές της Άρτας.

Ελληνες Stradioti που µάχονται εναντίων των Οθωµανών

Η πορτολάνα του Jorge de Aguiar

Τµήµα της πορτολάνας του Jorge de Aguiar

Η πορτολάνα του Andrea Beninchasa στα 1508
Η πορτουλάνα του Andrea Beninchasa χαράχτηκε στα 1508 στην Αγκόνα της Ιταλίας σε
µέγεθος 93, 3 χ 64,2 εκατοστά. Ως αναφορά τα λιµάνια δεν δίνει κάποιες καινούριες
πληροφορίες αλλά είναι η πρώτη πορτουλάνα που χαρτογραφεί την Ήπειρο σαν Αλβανία. Το
φαινόµενο αυτό θα το ακολουθήσουν πολλοί χαρτογράφοι και έχει να κάνει µε τίς
πληροφορίες που είχαν για τους τοπάρχες.
Ο χαρτογράφος Andrea Beninchasa
Ο Andrea Beninchasa κατάγονταν απο την Αγκόνα της Ιταλίας και ήταν γιός του Gratiosus
Beninchasa ο οποίος ήταν επίσης χαρτογράφος. Την τέχνη την διδάχτηκε απο τον πατέρα
του. Ο ίδιος άφησε δύο άτλαντες και ένα πορτολάνο. Το συγκεκριµένο Πορτολάνο
φυλάσσεται στην αποστολική βιβλιοθήκη του Βατικανού στη Ρώµη.
Σύντοµα ιστορικά Γεγονότα της Εποχής στην Ηπειρο
Την περίοδο που χαράχτηκε η πορτουλάνα του Beninchasa τα νότια λιµάνια της Ηπειρου
βρσίσκονται σχεδόν πάνω απο 5ο χρόνια υπο οθωµανική διοίκηση. Η Πάργα και η
Ηγουµενίτσα είναι ακόµη υπο βενετική κυριαρχία. Στην Άρτα και την περιοχή συνεχίζεται το
εµπόριο. Στην περιοχή της Άρτας όλο και περισσότερο να αναπτύσσονται οι σκάλες της
Σαλαώρας και της Κόπραινας. ∆υτικά της Άρτας µε του φρούριο στο Νεώριο που έχτισε ο
σουλτάνος Μωάµεθ ο πορθητής και την σταδιακή ερήµωση της Ρινιάσας θα αρχίσει να
αναδεικνύεται σαν λιµάνι και πόλη η Πρέβεζα. Οι τοπικές επαναστάσεις έχουν τερµατιστεί.
στον Μύτικα Άρτας υπάρχει εγκατεστηµένη οθωµανική φρουρά, η οποία ελέγχει τις ακτές
απο την πειρατεία ενώ στην πόλη πέρα απο την οθωµανική φρουρά δεν είναι γνωστόν αν
κατοικούν ακόµη Τούρκοι Μωαµεθανοί.

Ελληνες άρχοντες της εποχής. Μουσείο Βιέννης Αυστρία

Η πορτολάνα του Andrea Beninchasa στα 1508

Τµήµα της πορτολάνας του Andrea Beninchasa στα 1508

Η πορτολάνα του Anonymus περ. στα 1600
Η πορτουλάνα του ανόνυµου υπολογίζεται ότι χαράχτηκε γύρω στα 1600. Βρίσκεται στο
πανεπεστήµιο της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α στο Barkley και αντίγραφο αυτού βρίσκεται στην
εθνική βιβλιοθήκη στο Παρίσι. Αποτελείται απο 6 τµήµατα και το συγκεκριµένο τµήµα το
οποίο παρουσιάζω εδώ αναγράφεται σαν ανατολική Μεσόγειος / Αιγαίον Πέλαγος. Είναι ένα
όµορφο έργο τέχνης και καλλιτεχνίας. Στην συγκεκριµένη Πορτολάνα δεν αναγράφεται
πλέον η Άρτα σαν λιµάνι αλλά η Πρέβεζα. Ο δέ Αµβρακικός χαρτογραφείτε σαν κόλπος της
Πρεβεζας. Τα υπόλοιπα λιµάνια παραµένουν. Το Τοπονύµιο Logus δεν χαρτογραφείται και
δεν µπορώ να γνωρίζω πόσο συµπτωµατικό είναι, το ότι συµπίπτει µε την παρακµή των
Ρωγών ή ακόµη και µε αυτήν της Ρινιάσας. Παράλληλα ενώ η Πάργα απο το 1600
χαρτογραφείται σε πολλούς χάρτες σαν Πάργα ακόµη και σε αυτή την πορτουλάνα
χαρτογραφείται σαν Ciurta.
Σύντοµα ιστορικά Γεγονότα της Εποχής στην Ηπειρο
Tι έχει συµβεί εν τω µεταξύ στην Ήπειρο. Οι Βενετσάνοι έχουν ξεσηκώσει τους ελληνικούς
πληθυσµούς εναντίων των Τούρκων. Στο στόµιο του Αµβρακικού και στο Ιόνιο
συγκρούονται οι ναυτικές δυνάµεις της ιεράς συµµαχίας του πάπα µε επικεφαλής τον Andrea
Doria και ο τουρκικός στόλος µε επικεφαλής τον Khair ad – Din Barbarossa (Xaρεντιν
Μπαρµπαρόσα), όπου οι ενωµένες χριστιανικές δυνάµεις θα υποστούν ήττα. Στην Ακαρνανία
Οι αδερφοί Μπούα σφάζουν τις Οθωµανικές φρουρές. Στην Άρτα επαναστατούν ο Πούλιος
∆ράκος και ο Μαλάµος καταλαµβάνουν την Άρτα και προχωρούν µέχρι τα Γιάννινα. Η
Οθωµανική κυβέρνηση χτυπά πίσω , νικά τους επαναστάτες και ρίχνεται εναντίων του
ντόπιου πληθυσµού. Ιδιαίτερα υποφέρουν οι πληθυσµοί του Κάµπου. Οι κάτοικοι
προκειµένου να αποφύγουν διωγµούς καταφεύγουν στα ορεινά. Έτσι έχουµε την πρώτη
αλλαγή πληθυσµού στον κάµπο. Τα τείχη των Ρωγών εν µέρει γκρεµίζονται απο φόβο µην
οχυρωθούν οι Βενετοί. Στα ορεινά χωριά στα ∆ερβίζιανα κάποια χωριά, κανείς δεν έχει κάποια
ιδιαίτερα στοιχεία γι΄ αυτό το θέµα, οι κάτοικοι εξισλαµίζονται αλλά έρχονται σε σύγκρουση
µε τα χωριά του Σουλίου και αναγκάζονται να µετακοµίσουν στην Άρτα . Έτσι έχουµε το
πρώτο κύµα Μωαµεθανών στην πόλη της Άρτας. Ο Khair ad – Din Barbarossa (Xaρεντιν
Μπαρµπαρόσα) βοµβαρδίζει και καταστρέφει το κάστρο της Πάργας. Ο Ιωάννης Θιακογιάννης
ονοµαζόµενος
και
Γυφτοφάγος
µεγαλοέµπορας της Άρτας χρηµατοδοτεί
το χτίσιµο του Γεφυριού. Σε µια από τις
εκδοχές λέγεται ότι στα πιθάρια µε λάδι
που αγόρασε από πειρατές βρήκε µέσα
χρυσό. Η Άρτα σαν λιµάνι χάνει πλέων
τον χαρακτήρα της και παραδίδει την
σκυτάλη στην Πρέβεζα. Απο τα
στατιστικά στοιχεία που του 16oυ αιώνα
που υπάρχουν για την Πρέβεζα θα δούµε
ότι η Πρέβεζα αργά και σταθερά θα
αναπτυχθεί σε πόλη, σηµαντικό λιµάνι και
θα γίνει το µήλο της έριδος µεταξύ
Οθωµανών και Βενετών.

Το φρούριο της Πρέβεζας. Τµήµα απο τον Χάρτη του Coronelli.

Η κυρία Melek Delilbasi στην µελέτη της µε τίτλο « Η Πρέβεζα τον 16ο αιώνα» µας δίνει για
τον Καζά (νοµό) της Άρτας την συγκεκριµένη εποχή τις παρακάτω πληροφορίες:
Ο καζάς της Αρτας ήταν διαιρεµένος ως εξής

1- Nahiye-i Bobolyani (σήµερα περιοχή Ξηροβουνίου,θέση καστρί, το κάστρο των
Βοµπλιανών)

2-

Nahiye-i Radoviz ( ∆ήµος Ραδοβιζίου)

3-

Nahiye-i Cemernik (∆ήµος Τσουµέρκων)

4-

Nahiye-i Roguz (∆ήµος Ρωγών)

5-

Nahiye-i Girebene (άγνωστο πια περιοχή)

Παραπέρα δε, µας λέει ότι η Πρέβεζα αυτή την εποχή ήταν µια πόλη που εξαρτώταν από την
Ρινιάσα, άνηκε στην ∆ήµο της Άρτας και ήταν τιµάριο (τσιφλίκ)ι της εκεί οθωµανικής
στρατιωτικής βάσης

Εµπόριο της εποχής

Ηπειρώτης άρχοντας ή έµπορας, ό οποίος παρουσιάζεται απο τον χαράκτη σαν Αλβανός και
έλληνας στρατιωτικός στην Ηπειρο. Μουσείο Βιέννης – Ξυλογραφία 15ου αιώνα

Η πορτολάνα του Anonymus περ. στα 1600

Τµήµα της πορτολάνεςς του Anonymus περ. στα 1600 µε τα Ηπειρωτικά λιµάνια

Υπάρχουν µια σειρά από Πορτολάνες από τον 14ο ως τον 16ο αιώνα στα οποία είναι
χαρτογραφηµένη η Άρτα και τα λιµάνια της Ηπείρου αλλά όπως έχω ήδη αναφέρει το καθένα
είναι αντιγραφή του προηγούµενου µε κάποιες διαφορές που στην δική µας περίπτωση δεν
παίζουν ρόλο. Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι µέσα από την Χαρτογραφία µπορούµε να
διαβάσουµε ιστορία. Οι Πορτολάνες, είχαν την εποχή εκείνη καθαρά εµπορικό και
στρατιωτικό χαρακτήρα πολλές φορές όµως σύµφωνα µε τον Γερµανό Heigl ήταν και ένα
είδος κρατικού µυστικού. Σύµφωνα µε την αγγλική βιβλιοθήκη για χαρτογραφία το τελευταίο
Πορτολάνο χαράχτηκε περίπου στα 1670 αλλά σε αντίθεση µε τα προηγούµενα που
αναφέρονταν στην Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα το συγκεκριµένο αναφέρεται στα
λιµάνια της βόρειας Αµερικής. Βέβαια σκοπός αυτής της Μελέτης δεν ήταν η πορτουλάνα
αλλά µέσα απο αυτό το συγκεκριµένο είδος χαρτογραφίας να γνωρίσουµε την σπουδαιότητα
της Άρτας και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά λιµάνια στον εµπορικό τοµέα στο τέλος του
Μεσαίωνα.
Το τέλος των Πορτολάνων δείχνει και το τέλος µιας εποχής. Οι σκάλες της Άρτας Σαλαώρα
και Κόπραινα λειτούργησαν ώς και τον 19ο και 20ο αιώνα. Το ξένα προξενεία της Άρτας
φρόντιζαν να υπάρχει ένταση στο εµπόριο. Η Άρτα δεν θα εκλείψει της χαρτογραφίας. Οι
Ρωγοί και η Ρινιάσα εξαφανίστηκαν και το παράδοξο είναι ότι οι Ρωγοί συνέχισαν να
χαρτογραφούνται ώς και αργά στον 19ο αιώνα. Την θέση της Κιούρτας διαδέχτηκε η Πάργα
και η Πρέβεζα αναδείχτηκε σαν το µεγαλύτερο λιµάνι της Ηπείρου µέχρι τον 20ο αιώνα αλλά
η Ηγουµενίτσα θα κυριαρχήσει στην νέα εποχή του 20ου και 21ου αιώνα.

Ο πλωτός Άρχθος µε την Άρτα στο βάθος

Ο Αµβρακικός Κόλπος τον 18ο αιώνα

Μερικά οικόσηµα και εµβλήµατα που κυριάρχησαν τις συγκεκριµένες περιόδους
στην Άρτα

Το οικόσηµο της αυτοκρατορικής οικογένειας
Κοµνηνών. Ενας απλός δικέφαλος αετός.

Πιθανόν έµβληµα του ∆εσποτάτου της Ηπείρου.
Με αυτό οι ∆εσπότες δείχναν την συνέχεια της
Αυροκρατορίας. Αργότερα τον ενσωµάτωσαν και
οι Ορσίνι στο δικό τους οικόσηµο.

Το οικόσηµο των Παλαιολόγων έκανε την
εµφανισή του στην Άρτα και Ηπειρο όταν ο
Ανδρόνικος προσπάθησε να ενσωµατώσει και
πάλι την Ήπειρο στην Αυτοκρατορία. Σικέφαλος
αετός µε µια κορώνα στην δύση και µια στην
ανατολή αλλά όλες υπό την κορώνα του
αυτοκράτορα. ∆ιακρίνεται και το Μονόγραµµα
των Παλαιολόγων.

Ο Θυρρεός του Κατακουζηνού που διαδάεχθηκε
τον Ανδρόνικο αφού πρώτα ενσωµάτωσε την
Ήπερο για λογαριασµό του Ανδρόνικου για
µικρό διάστηµα στην Αυτοκρατορία.Και πάλι ο
χρυσός αετός αυτή τη φορά χωρίς τα
µονογράµµατα των Παλαιολόγων.

Το Οικόσηµο της Οικογένειας Ορσίνι.
∆ιακριτικό στοιχείο των Ορσίνι είναι το ρόδο.
Αργότερα στην Ηπειρο ενσωµάτωσαν και τον
αετό. Η οικογένεια Ορσίνι έπαιξε ανα τους
αιώνας σηµαντικό ρόλο στην ιταλική πολιτική
και έβγαλε πολιτικούς µέχρι τον 20ο αιώνα.

Το οικόσηµο των Μπούα που µαζί µε την
οικογένεια Σπάτα κυριάρχησαν στην περιοχή της
Άρτας τον 14ο αιώνα. Απο τίς οικογένειες Μπούα
/ Σπάτα κατάγονται οι Γριβαίοι της Ακαρνανίας.

Το οικόσηµο της Οικογένειας των Τόκκων των
τελευταίων χριστιανών αρχόντων στην Άρτα και
Γιάννενα

Οι τρείς ηµισέλινοι πράσινο φόντο ήταν το
άρχικό έµβλµα των Σουλτάνων όταν ή Άρτα, οι
Ρωγοί, η Ρινιάσα και η Πρέβεζα πέρασαν στην
οθωµανική κυριαρχία. Η σηµερινή κόκκινη
σηµαία της Τουρκίας ήρθε αργότερα. Το
Οθωµανικό έµβληµα άλλαξε και αυτό τον 16ο
αιώνα

Σκηνές από το όψιµο µεσαίωνα
(Γερµανικές Ξυλογραφίες και λιθογραφίες του 150υ αιώνα µε θέµα τον ελλαδικό χώρο)

Αγρότης µε την γυναίκα του στον Μεσαίωνα που
πάνε στο παζάρι. Χαρακτηριστικό όπλο των
αγροτών ήταν το µαχαίρι ή και δρεπάνι και το
ρόπαλο προκειµένου να αµυνθούν στον δρόµο
από άγρια ζώα ή ληστές. Γερµανική µεσαιωνική
ξυλογραφία αναφερόµενη στους Έλληνες της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Έλληνες προύχοντες, αξιωµατούχοι και
κληρικός στα τέλη του 14ου αιώνα. Στην Άρτα
ονοµάζονταν Βαλιόσι (Valiosi)

.

Έλληνες προύχοντες, έµποροι και κληρικός στα
τέλη του 14ου αιώνα.

Αγρότης που αποδίδει το φόρο της δεκάτης. Το
πιο βαρύ πλήγµα για την αγροτική οικονοµία.
Ιδίως στα σιτηρά.

Αναπαράσταση Σκάλας (λιµανιού) στον όψιµο µεσαίωνα µέχρι τον 17ο αιώνα

Λεπτοµέρειες:
1,2,3 =Βίγλες (Παρατηρητήρια)
4=∆ογάνα (τελωνείο) και εµπορικό κέντρο
5=αγκυροβόλι
6=φάρος
7=ψαράδες
8=δρόµος προς την ενδοχώρα

Γιατην παρούσα µελέτη βασίστηκα σε πηγές – εργασίες - πληροφορίες των

1. Μυρτώ Βέϊκου
2. Ευστρατία Συγκέλου
3. Σπ. Ασωνίτης
4. Χριστίνα Παπακώστα
5. Λέοντας ο σοφός
6. Τρανταφυλόπουλος
7. Soustal & Koder
8. Νικήτας Χωνιάτης
9. Χρυσοβαλάντω Κουτσοτόλη 10. Κυριάκος Αγκωνίτης (Ciriaco Pizetoli)
11. Χρονικό των Τόκκων
12. Acta Albaniae Veneta
13. Έγγραφα από την National Bibliothek München
14.
15. Έγγραφα από την National Bibliothek Wien
16. Βικεπέδια
17. Wiesman & Zachos
18. ∆ηµήτρης Κατηνιώτης
19. J. B. Harley
20. D. Woodward
21. Melek Delilbasi

Σηµ: Σ΄αυτή την µελέτη - παρουσίαση δεν συµπεριέλαβα το λιµάνι του
Βουθρωτού το οποίο χαρτογραφείται σαν La Bastia καθότι ο Βουθρωτός
αποτελεί ιδιαίτερο αντικείµενο µελέτης.

ΤΕΛΟΣ

Εργασία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άτυπου Συλλόγου “Φίλοι της Ιστορίας”

