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Το πρόγραμμα «Αισθητική και Ιστορική προσέγγιση των Ιωαννίνων» 

αναπτύχθηκε με την μέθοδο project και συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές 

της Α΄ γυμνασίου του σχολικού έτους 2018 -2019 των εκπαιδευτηρίων 

Αθηνά: Αθανασιάδη Δανάη-Σοφία,Αμπράζη Μιρέλλα, Βατής Γιώργος, 

Βούζας Τριαντάφυλλος,Βράντζας Αχιλλέας, Γεωργούλας Γιώργος, Γιουβρή 

Κωνσταντίνα, Γούσιος Κωνσταντίνος, Διακοδημήτρη Κατερίνα, Ερωτοκρίτου 

Μαρία,Ζαχαράκης Άγγελος, Ζησοπούλου Μαριέττα, Καββαδίας Λεωνίδας, 

Καλύβας Γιάννης, Καμινιώτης Ανδρόνικος, Καραθάνος Δημήτρης, Κατσάλης 

Τηλέμαχος, Κοκκίνης Κωνσταντίνος, Κόνερτ Άγγελος, Βούζας Χρήστος 

Κ΄κκαλη Ζωή, Κοτσάφτης Χρήστος, Κύργιας Δημήτρης, Κύρκου Μαρία, 

Κωνσταντίνου Νικόλαος, Κωστάκης Θανάσης, Κωστοπούλου Ανδριαννή, 

Κωστούλης Άκης, Λώλης Κωσταντής, Μαγαλιός Άρης, Μπάλιας 

Κωνσταντίνος,Μπάλτος Γιώργος, Μπαμπανάρα Μαρκέλλα, Νικολάου 

Βασίλης, Ντάσιου Χριστίνα, Παζαίτης Γιάννης, Παϊταρίδου Λίνα, Πάλλας 

Βάιος,Παπαβασιλείου Βαγγέλης, Παπαγεωργίου Λουκάς Παπαδόπουλος 

Νικόλας, Παρθένη Μαρίλια, Πελεκάνης Άρης, Πέτρου Λευτέρης, 

Πουλιανίτης Χρήστος, Ρο΄στας Γιώργος, Σακκάς Θωμάς, Σιούτας Γιώργος, 

Στεργίου Βασίλης, Στουρνάρας Αποστόλης, Τασιοπούλου Ναντίνα, Τρύπας 

Παναγιώτης, Τσεν Νίνι,Τσεν Σίσι, Φαμίσης Σωτήρης, Φραγκιαδουλάκης 

Γιάννος, Φραγκιαδουλάκης Μάριος.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και εργάστηκαν με κέφι 
υπό την καθοδήγηση των συντονιστών καθηγητών τους. Αρχικά, 
ερεύνησαν τις πηγές που τους είχαν υποδειχθεί. Στη συνέχεια, 
έγινε επιλογή του υλικού που συγκεντρώθηκε και συγκροτήθηκαν 
ομάδες, θεματικές αυτή τη φορά. Τα παιδιά οργάνωσαν το υλικό 
που είχαν συγκεντρώσει, ώστε να προκύψει το πόνημα που έχετε 
στα χέρια σας.  

Ο ενθουσιασμός – παρά τις δυσκολίες και το χρόνο που 
σπαταλήθηκε - δεν μειώθηκε, διότι τα παιδιά ήξεραν πως όλες 
αυτές οι προσπάθειες θα κατέληγαν σ΄ ένα διήμερο ταξίδι στα 
Ιωάννινα!  

Πριν κλείσουμε το μικρό αυτό σημείωμα θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
για την πολύτιμη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του 
προγράμματος. 

Όσο για την έκδοση αυτού του βιβλίου, προορισμό έχει τη 
σχολική κοινότητα, ώστε όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα να 
δουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους συγκεντρωμένα 
και όσοι δεν συμμετείχαν να ωφεληθούν από τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες των προηγουμένων.  

Τρίκαλα, 16 Μαΐου 2019 

Υπεύθυνη επιμέλεια ύλης εντύπου: Κούκου Ειρήνη Φιλόλογος 
 

Συνοδοί καθηγητές 

Σακκάς Παναγιώτης 

Γεωργίου Σάκης 

Νταγιάντας Πάρη 

Κατσαρού Σωτηρία 

Κούκου Ειρήνη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Τα Ιωάννινα είναι η πόλη των θρύλων και των 

παραδόσεων όπως και η πόλη του 

Αλή Πασά και της κυρα-Φροσύνης. 

Αποτελεί οικονομικό και πνευματικό 

κέντρο πανευρωπαϊκής ακτινοβολίας, 

όπου πιστοί όλων των θρησκειών 

έζησαν και δημιούργησαν μαζί επί 

αιώνες. Η σημερινή ζωντανή και ευημερούσα πόλη καλεί 

τον καθέναν να εξερευνήσει κάθε γωνιά της, να γνωρίσει 

τους θησαυρούς της, να προσεγγίσει τις μαρτυρίες του 

παρελθόντος! 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Τα Ιωάννινα βρίσκονται περήφανα στο 

Βορειοδυτικό κομμάτι της Ηπειρωτικής 

Ελλάδας και είναι η πρωτεύουσα του νομού 

Ιωαννίνων. Συνορεύει Βόρεια με την 

Αλβανία, Νότια με τον νομό Πρεβέζης και 

τον νομό Άρτας, Ανατολικά με την Θεσσαλία 

και την Μακεδονία και Δυτικά με τον νομό 

Θεσπρωτίας. Σπουδαιότερα ποτάμια του νομού είναι ο 

Η πόλη των Ιωαννίνων 

Χάρτης των Ιωαννίνων 
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Αθώος, ο Σαρανταπόταμος, o Ζαγορίτικος ,  ο Άραχθος,   o 

Θύαμις και ο Καλαμάς. 

Τα Ιωάννινα έχουν ορεινό έδαφος. Τα ψηλότερα βουνά 

είναι ο Σμόλικας, ο Γράμμος και το Μιτσικέλι. Ανάμεσα 

στα βουνά αυτά σχηματίζονται μικρές κοιλάδες και στο 

κέντρο υπάρχει το οροπέδιο των Ιωαννίνων, μεγάλου 

υψομέτρου. Μεγάλη έκταση του καλύπτεται από τη λίμνη 

Παμβώτιδα.   

 

ΚΛΙΜΑ 

Τα Ιωάννινα έχουν Μεσογειακό κλίμα που μετριάζεται 

από το υψόμετρο. Το 

καλοκαίρι είναι θερμό και 

ξηρό ενώ ο χειμώνας είναι 

υγρός και ψυχρότερος από τις 

παραθαλάσσιες περιοχές της 

Ηπείρου. Τα Ιωάννινα είναι η 

πιο βροχερή πόλη της 

Ελλάδας. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί 

είναι 42,4°C και η χαμηλότερη -13°C.   

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
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ΙΣΤΟΡΙΑ 
Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης ζωής στην περιοχή των 

Ιωαννίνων εντοπίζονται πριν 38.000 χρόνια κατά τη 

διάρκεια της Παλαιολιθικής εποχής. 

Αυτό έχει αποδειχθεί από τα λίθινα 

εργαλεία που βρέθηκαν στο σπήλαιο 

της Καστρίτσας. Η πόλη ιδρύθηκε τον 

6ο αιώνα από το Βυζαντινό 

Αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Η ονομασία 

της πιθανότατα προέρχεται από τη Μονή του Αγίου 

Ιωάννη του Προδρόμου ή επειδή ήταν υπό την προστασία 

του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου. Ο ιστορικός Προκόπιος 

ήταν αυτός που ανέφερε πρώτος την πόλη το 527 μ.Χ. με 

την ονομασία Ευροία .  

Τα Ιωάννινα με 30.000 

περίπου κατοίκους 

γίνονται από τις 

μεγαλύτερες και 

πλουσιότερες πόλεις 

της Ελλάδας ιδίως επί 

Αλή- Πασά ο οποίος 

δημιουργεί ένα σχεδόν 

ανεξάρτητο κράτος στους κόλπους της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Ο Αλή –Πασάς αν και αμείλικτος έναντι 

των Ελλήνων υπηκόων του, τους εκτιμούσε απεριόριστα. 

Αλή Πασάς 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
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Η εμπορική επαφή των Ηπειρωτών με τη Δύση συντέλεσε 

να γίνουν τα Ιωάννινα ένα από τα κέντρα του 

Διαφωτισμού στην Ελλάδα.  

Το 1828 ιδρύεται  η Ζωσιμαία 

Σχολή με χορηγία των αδελφών 

Ζωσιμά σε δύσκολη περίοδο για 

την πόλη. Τα Ιωάννινα δεν 

περιήλθαν εντός της επικράτειας 

του νεοσύστατου ελληνικού κράτους (1832). Το 1869 

μεγάλο μέρος της πόλης καταστράφηκε από πυρκαγιά, 

όμως ανακατασκευάστηκε γρήγορα. Στις 21 Φεβρουαρίου 

1913 τα Ιωάννινα απελευθερώθηκαν κατά 

τους Βαλκανικούς Πολέμους και ενσωματώθηκαν στο 

Ελληνικό Κράτος. Το 1943, κατά την διάρκεια της 

Γερμανικής κατοχής, σχεδόν το σύνολο της Εβραϊκής 

κοινότητας της πόλης (Ρωμανιώτες), εστάλησαν σε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Πολωνία και τη Γερμανία, 

από τους οποίους ελάχιστοι επέστρεψαν. Διατηρείται η 

Εβραϊκή Συναγωγή Ιωαννίνων. Από τα Ιωάννινα ήταν και ο 

επίσκοπος Διονύσιος ο Φιλόσοφος. Ήταν αρχηγός σε ένα 

από τα σημαντικότερα επαναστατικά κινήματα στην 

περίοδο της Τουρκοκρατίας. Αργότερα ονομάστηκε 

Σκυλόσοφος εξαιτίας των συνεπειών του αποτυχημένου 

κινήματος του εναντίον των Τούρκων. Πέθανε με 

μαρτυρικό θάνατο στα Ιωάννινα, ενώ το κίνημά του 

καταπνίχτηκε. Παρά την αποτυχία του, κατάφερε να 

ξεσηκώσει αρκετούς αγρότες εναντίον των Οθωμανών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οι κάτοικοι του νομού ασχολούνται με την κτηνοτροφία, 

την αλιεία, την γεωργία και την βιοτεχνία. Τα κύρια 

γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα του νομού είναι: το 

σιτάρι, το κριθάρι, η βρώμη, η σίκαλη, το καλαμπόκι, τα 

φασόλια, οι φακές, ο καπνός, οι πατάτες, οπωρικά , γάλα, 

τυρί και βούτυρο. Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος, αν 

και αξιόλογος, μένει σχεδόν ανεκμετάλλευτος. Στο 

υπέδαφος του νομού κρύβεται αλάτι, γύψος, μάρμαρο και 

υδρογονάνθρακες. Στο νομό δεν υπάρχουν βιομηχανικές 

μονάδες, παρά μόνο μικρές βιοτεχνίες που δημιουργούν 

είδη λαϊκής τέχνης. Οι Γιαννιώτες είναι περήφανοι για 

αυτήν. Πολύ διαδεδομένες είναι η χαλκουργική και η 

ξυλουργική. Επίσης, βλέπουμε πολλά βυρσοδεψία στην 

όχθη της λίμνης.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η πόλη των Ιωαννίνων, με πλούσια ιστορία και παράδοση, 

σήμερα  αποτελεί σύγχρονη μεγαλούπολη, παραμένει 

σημαντικό οικονομικό, διοικητικό και πνευματικό κέντρο 

της Ηπείρου. Τα Ιωάννινα «φιλοξένησαν» κατά καιρούς 

λαούς με διαφορετικούς πολιτισμούς, οι οποίοι άφησαν 

ανεξίτηλα σημάδια στην αρχιτεκτονική και τη 

φυσιογνωμία της πόλης. Αυτό που γοητεύει σήμερα τον 

επισκέπτη ίσως να είναι η ανάμειξη των πολιτισμών και 

παραδόσεων! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η Πάργα 
   Η Πάργα ανήκει στο Νομό Πρέβεζας και βρίσκεται 
νοτιοδυτικά της Ηπείρου, κοντά στον ποταμό Αχέροντα, το 
Νομό Θεσπρωτίας και έχει απέναντι του τα γραφικά νησιά 
των Παξών και Αντίπαξων. Αποτελείται από την Δημοτική 
Ενότητα Φαναρίου όπου είναι και η έδρα του Δήμου και 

την Δημοτική 
Ενότητα Πάργας. 

Το νησάκι της 
Παναγιάς, τα 
στενά λιθόστρωτα 
σοκάκια που 
ανηφορίζουν προς 
το λόφο με το 

κάστρο,τα 
παραδοσιακά «κα

ντούνια», τα καλαίσθητα διώροφα και τριώροφα 
σπίτια με τους ξύλινους εξώστες και τις 
κεραμοσκεπές σύμφωνα με τη ντόπια λαϊκή 
αρχιτεκτονική, ο μυθικός ποταμός Αχέροντας και 
το Νεκρομαντείο από την Εποχή του Όμηρου 
συνθέτουν το ειδυλλιακό τοπίο της Πάργας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ  

Η λίμνη Παμβώτιδα (αρχαίο όνομα Παμβῶτις), βρίσκεται 

σε υψόμετρο 470 μέτρων από την επιφάνεια 

της θάλασσας. Έχει μήκος 8 περίπου χιλιόμετρα, πλάτος 

1,5 ως 5,4 χιλιόμετρα, μέσο βάθος 4 - 5 μέτρα και 

επιφάνεια 19,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μέγιστο βάθος 

της είναι 11 μέτρα. Στο μέσο  περίπου της Λίμνης 

βρίσκεται μια μικρή νησίδα, στην οποία είναι χτισμένος 

ο ομώνυμος οικισμός, ο οποίος έχει σήμερα 347 

κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Στη 

νησίδα υπάρχει το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα. 

Εκεί δολοφονήθηκε 

ο Αλή-Πασάς. Η 

πανέμορφη λίμνη 

στεφανώνεται από 

τα όρη Μιτσικέλι και 

τη λεκάνη της 

γεμίζουν τα νερά 

κυρίως τριών πηγών, της Ντραμπάντοβας, του Σεντενίκου 

και της Κρύας, που αναβλύζουν και οι τρεις από τους 

πρόποδες του Μιτσικελίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Το Κάστρο των Ιωαννίνων είναι από τα παλαιότερα 
κάστρα που έγιναν επί Ιουστινιανού το 528 μ.Χ. Από την 

αρχική αυτή Βυζαντινή 
οχύρωση σήμερα 
σώζεται ο πύργος του 
Δεσπότη Θωμά και 
μικρό τμήμα στη 

βορειοδυτική 
ακρόπολη. 

Στα ερείπια των 
Βυζαντινών 

οχυρώσεων, ο Νορμανδός Βοημούνδος Δεσποτάτου της 
Ηπείρου του Τάραντος το 1082 συμπληρώνει τις δύο 
ακροπόλεις και δημιουργεί οχυρωματική τάφρο που 
άρχιζε από τον Αγ. Νικόλαο Κοπάνων. Μέχρι το 1788 που 
ανέλαβε τη διοίκηση ο Αλή πασάς, οι Φράγκοι Δεσπότες 
το άφησαν ερείπιο. Ο Αλής ανακατασκευάζει τα τείχη και 
χτίζει δεύτερο εσωτερικό τείχος για προστασία του 
ανακτόρου του και του Διοικητικού Κέντρου . 

Η διάταξη των τειχών 
μήκους 2 χιλιομέτρων περιέκλειε έκταση 10 στρεμμάτων 
και περιελάμβανε : εξωτερικό περίβολο, τη Βορειοδυτική 

Το Κάστρο των Ιωαννίνων 
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ακρόπολη με το Ασλάν τζαμί και την Βορειοανατολική 
ακρόπολη με την καστροπολιτεία. 

Με το πάχος των τειχών που έφθαναν μέχρι δέκα μέτρα, 
τα 250 κανόνια που έβαλε και 
τους πολυγωνικούς πύργους 
που έφτιαξε το κατέστησε 
απόρθητο.  

Το Κάστρο των Ιωαννίνων 
αποτέλεσε την απαρχή της 
πόλης των Ιωαννίνων και για 
αιώνες αποτέλεσε τον αστικό 

πυρήνα της περιοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κάστρο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Το Αρχαιολογικό μουσείο Ιωαννίνων, βρίσκεται στη θέση 

Λιθαρίτσια και κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1963 - 

1966 από τον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, ενώ 

λειτούργησε για πρώτη φορά για το κοινό την 1η 

Αυγούστου 1970. Την τελευταία πενταετία ήταν κλειστό 

λόγω ανακαίνισης. Ήδη το έτος 2011 άρχισε να λειτουργεί 

το ανακαινισμένο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. 

Τα εκθέματα καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο, από 

την πρώτη εμφάνιση του  ανθρώπου στην Ήπειρο, πριν 

από 250.000 χρόνια, έως και τη δύση της όψιμης 

αρχαιότητας κατά τους ύστερους 

ρωμαϊκούς χρόνους (3ος αι. μ.Χ.).  Το 

ιερό της Δωδώνης έχει ξεχωριστή 

θέση στο μουσείο, καθώς τα 

εκθέματά του έχουν τοποθετηθεί σε 

μια αίθουσα αφιερωμένη 

αποκλειστικά σε ένα από τα σπουδαιότερα μαντεία του 

ελληνικού κόσμου. 

Αγγεία πολλών ειδών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ 
Το Μέτσοβο είναι μια ορεινή κωμόπολη του 
νομού Ιωαννίνων σε υψόμετρο 1.160μ. Παραδοσιακός 
οικισμός, βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του νομού, 
κοντά στα όρια με το νομό Τρικάλων, ανάμεσα στα 
βουνά της μεγαλύτερης οροσειράς 
της Ελλάδας, της Πίνδου. Οι κάτοικοί 
του, που σύμφωνα με την απογραφή 
του 2001 ανέρχονται σε 3.195 , είναι 
κυρίως βλάχικης καταγωγής, 
ασχολούνται περισσότερο με την 
κτηνοτροφία από ότι με την γεωργία. 
Στο Μέτσοβο έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία 
το μοναστήρι της Θεοτόκου, κοντά στο Μετσοβίτικο 
ποταμό, το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου νότια της 

κωμόπολης και το μοναστήρι της 
Ζωοδόχου πηγής στη θέση Κιάτρα 
Ρόσσια (που σημαίνει στα βλάχικα 
κόκκινος βράχος). Το σύνολο των 
ιστοριογραφικών πληροφοριών και 
των αρχαιολογικών ευρημάτων της 

επαρχίας Μετσόβου ενισχύει την 
άποψη ότι πρόκειται για μια 

περιοχή που κατοικείται διαρκώς από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα. Μεγάλη καταστροφή υπέστη στις 27 
Μαρτίου 1854 από τα τουρκικά στρατεύματα του Αβδή 
Πασά μετά τον ξεσηκωμό των Μετσοβιτών, με 

Το κέντρο του Μετσόβου 

Αναπαράσταση του μεγάλου 

 θηλαστικού των δασών του Μετσόβου 
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οπλαρχηγό τον Θεοδωράκη Γρίβα , που κράτησε τρεις 
μέρες. Μετά τη μάχη το Μέτσοβο λεηλατείται και πολλά 
σπίτια καίγονται.  Η πρόοδος που σημειώθηκε στο 
Μέτσοβο μετά την καταστροφή του Γρίβα οφείλεται 
στους πολλούς ευεργέτες που ανέδειξε η πόλη, οι οποίοι 
με τα πλούσια κληροδοτήματα που άφησαν, το στήριξαν 
οικονομικά. Το Μέτσοβο απελευθερώθηκε από τον 
τουρκικό ζυγό στις 31 Οκτωβρίου του 1912 από δυνάμεις 
του τακτικού ελληνικού στρατού, των Κρητών και 
Ηπειρωτών εθελοντών. Αρκετοί είναι και οι εθνικοί 
ευεργέτες, όπως οι Γεώργιος Αβέρωφ, Νικόλαος 
Στουρνάρας, Μιχαήλ Τοσίτσας, Τριαντάφυλλος 
Τσουμάγκας, Κυριάκος Φλόκας και ο Βαρόνος Μιχαήλ 
Τοσίτσας. Τέλος, σημαντικοί ήταν και οι εθνικοί 
αγωνιστές Δημήτριος Ίπατρος, Αναστάσιος Μανάκης, 

Ιωάννης Γκαδέλος, Αποστόλης 
Χατζής, Δημήτριος Ζαμάνης καθώς 
και ο πολιτικός και ευεργέτης 
Ευάγγελος Αβέρωφ Τοσίτσας.  

 

  

Άγαλμα του Αβέρωφ, ιδρυτής της 
μυστικής οργάνωσης ‘’Ελευθερία ή 

Θάνατος’’ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 

Tα Ζαγοροχώρια είναι σαράντα έξι πανέμορφα χωριά, 

σκαρφαλωμένα στα βουνά βορειοανατολικά των 

Ιωαννίνων. Μαγεύουν τον επισκέπτη, τόσο με τη 

μοναδική, φυσική ομορφιά 

τους όσο και με την 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική 

τους. Πλαισιωμένα από 

καταπράσινες βουνοπλαγιές, 

τρεχούμενα νερά, επιβλητικά 

φαράγγια και μαγευτικές 

λίμνες, καθώς αποτελούν ιδανικό προορισμό όλο το 

χρόνο.  

Με έκταση χιλίων περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, το 

Ζαγόρι χωρίζεται στο 

δυτικό, ανατολικό και 

κεντρικό τμήμα, καθένα 

με τα δικά του, ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, τη δική 

του ιστορία και, βέβαια, 

τα δικά του, μοναδικά 

χωριά. Βορειοδυτικά των 

Ζαγοροχώρια 

Η ομορφιά της περιοχής 



 

19 

Ιωαννίνων, το δυτικό Ζαγόρι περιλαμβάνει ορισμένα από 

τα δημοφιλέστερα, και ίσως ομορφότερα χωριά της 

περιοχής.  

Το Πάπιγκο, η Αρίστη, ο Βίκος, 

ο Άγιος Μηνάς και το 

Μεσοβούνι, έχουν αποκτήσει 

φανατικούς θαυμαστές που 

επιστρέφουν εδώ κάθε χρόνο 

για να θαυμάσουν τη 

μοναδική αρχιτεκτονική, να 

περιηγηθούν στα λιθόστρωτα 

σοκάκια, να απολαύσουν τη μοναδική θέα και να 

αισθανθούν κοντά στη φύση. 

 

Βωβούσα 

  

Το Πάπιγκο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Ο Αχέροντας ποταμός 
     Το μυθικό ποτάμι της Ηπείρου,ποταμός της λύπης∙ 

προθάλαμος του Κάτω Κόσμου∙ η τελευταία 

διαδρομή των ανθρώπινων ψυχών… Ο Αχέροντας 

κουβαλάει στα νερά του 

πλήθος μυθολογικών αναφορών. Τραγική περίπτωση 

η απέλπιδα προσπάθεια του Ορφέα να διεκδικήσει 

από τους υποχθόνιους θεούς του σκότους την 

αγαπημένη σύζυγό του Ευρυδίκη και να την οδηγήσει 

ξανά στη γη του φωτός. Στα βουνά του Σουλίου, σε 

υψόμετρο 1.600 μέτρων, 2 μόλις χλμ. από το χωριό 

Γλυκή συναντάμε τις πηγές του Αχέροντα.    

        Δημιουργώντας στο πέρασμά του τοπία 

απέραντης γαλήνηςκαι μοναδικού φυσικού κάλλους, 

ο μυθικός ποταμός συνεχίζει απτόητος το αέναο 

ταξίδι του προς τη θάλασσα εκβάλλοντας στο Ιόνιο 

Πέλαγος, στην περιοχή της Αμμουδιάς. 

Με αφετηρία τη Γλυκή, εκεί που τους κανόνες του 

«πάνω κόσμου» ορίζει η φύση και η ξεγνοιασιά, τα 

ζωηρά, κρυστάλλινα νερά του – πολύ ορμητικά τον 

χειμώνα, απόλυτα προσβάσιμα το καλοκαίρι – 

διασχίζουν φαράγγια∙ σχηματίζουν νερόλακκους και 

μικρές λίμνες∙ φιλοξενούν ένα πολυσύνθετο 
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οικοσύστημα προστατευμένο, μάλιστα, από το 

Δίκτυο Natura 2000.  
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Κεφάλαιο 9 

Νεκρομαντείο Αχέροντα 
     Το αρχαίο Νεκρομαντείο του Αχέροντα  βρίσκεται 

στο χωριό Μεσοπόταμος, του Νομού Πρεβέζης, στο 

σημείο όπου κατά τον Όμηρο  "έσμιγε ο 

ποταμός Αχέρων με τον Κωκυτό και τον Πυριφλεγέθοντα, 

στις βορειοδυτικές όχθες της Αχερουσίας Λίμνης, η οποία 

αποτελούσε την είσοδο του κόσμου των ψυχών". Το 

Νεκρομαντείο είναι χτισμένο στην κορυφή ενός λόφου, 

στον οποίο κατέληγαν οι επισκέπτες από το Ακρωτήρι 

Χειμέριο του χωριού Αμμουδιά, για να επικοινωνήσουν με 

τις ψυχές των αγαπημένων τους προσώπων.  
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     Ο Όμηρος στην Οδύσσεια περιγράφει αναλυτικά την 

περιοχή κατά την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη. Μετά 

την αποξήρανση της λίμνης Αχερουσίας τη δεκαετία του 

50, η όλη γεωγραφία της περιοχής έχει αλλάξει και το 

μόνο που παραμένει είναι η ήρεμη συμβολή Αχέροντα και 

Βωβού ποταμού στην πεδιάδα, λίγα μέτρα κοντά στό 

λόφο του Νεκρομαντείου. Η πρώτη λειτουργία και 

κατασκευή του Νεκρομαντείου ανάγεται στούς 

Μυκηναϊκούς χρόνους (1200 πΧ), όμως πολλά από τα 

σημερινά ερείπια φαίνεται να είναι Ελληνιστικής Εποχής 

(323 πΧ και μετά) . 
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