
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΜΑΚΡΑΙΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

 



      10 λόγοι για να απολαύσετε την εκλεπτυσμένη ομορφιά των Ιωαννίνων 

1. Για να αγοράσετε μοναδικά ενθύμια, που σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της 

πόλης 

2. Για να εντυπωσιαστείτε από τη μαγευτική θέα του κάστρου  

3. Για να εξερευνήσετε το γραφικό νησάκι που βρίσκεται στη λίμνη Παμβώτιδα 

4. Για να επισκεφθείτε ένα αξιοθέατο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, το Σπήλαιο του 

Περάματος 

5. Για να γνωρίσετε την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής  

6. Για να απολαύσετε τις ανέσεις που προσφέρουν τα ξενοδοχεία των Ιωαννίνων  

7. Για να θαυμάσετε τη χαρακτηριστική γιαννιώτικη τέχνη της ασημουργίας 

8.Για να περιπλανηθείτε στα μουσουλμανικά και εβραϊκά μνημεία της πόλης που είναι 

άρρηκτα δεμένα με την ιστορία της περιοχής 

9.Για να γευτείτε την πεντανόστιμη ντόπια κουζίνα  

10.Για να ζήσετε τη νυχτερινή ζωή μιας πανέμορφης φοιτητούπολης που καλύπτει κάθε 

γούστο 

        



 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Αναμφισβήτητα, η πόλη των Ιωαννίνων διαθέτει 

ένα απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα, περιστοιχίζεται από ορεινούς 

όγκους, ενώ η οροσειρά της Πίνδου αποτελεί 

φυσικό φρούριο για την πόλη. Το στολίδι της 

όμως είναι η λίμνη Παμβώτιδα. 

 

 

 

   ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Τα Ιωάννινα είναι μια πόλη που συνδυάζει το παλιό και το 

σύγχρονο. Το παλιό βρίσκεται κυρίως κοντά στη λίμνη και 

μέσα στο κάστρο, όπου υπάρχει η καστροπολιτεία με τα 

λιθόστρωτα σοκάκια και τα παραδοσιακά ξενοδοχεία και 

κτήρια. 



 Αντιθέτως,  έξω από το κάστρο συναντά κανείς  το 

σύγχρονο, με τα γυάλινα κτήρια, τις πολυώροφες 

πολυκατοικίες και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική. 

 

 

 

ΤΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ: 

Μουσείο Αρχαιολογικό: Το κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων βρίσκεται στο 

κέντρο της πόλης. Η νέα μόνιμη έκθεση περιλαμβάνει αντικείμενα από όλη την Ήπειρο, ενώ η 

διάρθρωσή της βασίζεται σε τρεις άξονες: ένα χρονολογικό, ένα γεωγραφικό και ένα 

θεματικό.  

 

 

 

 



Μουσείο Αργυροτεχνίας: Το μουσείο Αργυροτεχνίας είναι μέσα στο κάστρο των Ιωαννίνων 

και συγκεκριμένα στο δυτικό προμαχώνα της νοτιανατολικής ακρόπολης (Ιτς Καλέ).  

 

                          

 

 



ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΒΡΕΛΛΗ: Το μουσείο βρίσκεται λίγο έξω 

από την πόλη και φιλοξενεί περίπου 150 κέρινα ομοιώματα και 36 ιστορικά θέματα 

εμπνευσμένα από σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι  είναι 

έργο ενός και μόνο ανθρώπου, του Παύλου Βρέλλη, που εργάστηκε ακατάπαυστα για αυτό . 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1


ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 

Σε μικρή απόσταση από τα Ιωάννινα βρίσκονται τα Ζαγοροχώρια, 46 οικισμοί διάσπαρτοι 

στους πρόποδες της Πίνδου, που αποτελούν έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς, 

καθώς άνθρωποι από όλο τον κόσμο τα επισκέπτονται χειμώνα και καλοκαίρι για να 

απολαύσουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τοπία απαράμιλλου φυσικού κάλλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82


Βίντεο 

 https://www.youtube.com/watch?v=tgAispxe7Xc 

 

  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tgAispxe7Xc


ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=tgAispxe7Xc 

https://www.google.com/search?q=%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%

BD%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82&client=firefox-b-

d&sxsrf=AOaemvKPAly9fWlFMsgC29IaB0HADCQebQ:1636057640224&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=2ahUKEwjZmejTxf_zAhVhSfEDHc8qCnIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=643

&dpr=1 

https://www.google.com/search?q=ζαγοροχωρια+εικονες&client=firefox-b-

d&sxsrf=AOaemvIAA6stiwigfj87WeGfJMiRVUswY 

https://www.google.com/search?q=μουσειο+αργυροτεχνιας+εικονες&tbm=isch&ved=2ahUKE

wjaoZbmxf_zAhWC 

https://www.google.com/search?q=μουσειο+αρχαιολογικο+εικονες&tbm=isch&ved=2ahUKE

wjMxbz3xf_zAhWa5bsIHcta 

https://www.google.com/search?q=μουσειο+του+βρελλη+εικονες&tbm=isch&ved=2ahUKEwi

NruuExv_zAhXT4bsIHQqZATkQ2-cCegQIABAA&oq 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tgAispxe7Xc
https://www.google.com/search?q=%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvKPAly9fWlFMsgC29IaB0HADCQebQ:1636057640224&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZmejTxf_zAhVhSfEDHc8qCnIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=643&dpr=1
https://www.google.com/search?q=%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvKPAly9fWlFMsgC29IaB0HADCQebQ:1636057640224&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZmejTxf_zAhVhSfEDHc8qCnIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=643&dpr=1
https://www.google.com/search?q=%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvKPAly9fWlFMsgC29IaB0HADCQebQ:1636057640224&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZmejTxf_zAhVhSfEDHc8qCnIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=643&dpr=1
https://www.google.com/search?q=%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvKPAly9fWlFMsgC29IaB0HADCQebQ:1636057640224&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZmejTxf_zAhVhSfEDHc8qCnIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=643&dpr=1
https://www.google.com/search?q=%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvKPAly9fWlFMsgC29IaB0HADCQebQ:1636057640224&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZmejTxf_zAhVhSfEDHc8qCnIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=643&dpr=1
https://www.google.com/search?q=ζαγοροχωρια+εικονες&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvIAA6stiwigfj87WeGfJMiRVUswY
https://www.google.com/search?q=ζαγοροχωρια+εικονες&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvIAA6stiwigfj87WeGfJMiRVUswY
https://www.google.com/search?q=μουσειο+αργυροτεχνιας+εικονες&tbm=isch&ved=2ahUKEwjaoZbmxf_zAhWC
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