
Γιάννινα, "η πόλη των θρύλων και των παραδόσεων" που 
"ήταν πρώτα στ' άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα". 

Η πόλη είναι δική σας για να ανακαλύψετε όμορφες ιστορικές, 
πολιτισμικές γωνιές,  παραδοσιακές γεύσεις 

και υπέροχες δραστηριότητες. Μπορείτε:

 Να επισκεφθείτε την παλιά πόλη

 Να μαγευτείτε από τους θρύλους και την ιστορία του κάστρου

 Να ανακαλύψετε τις παραδοσιακές ομορφιές του νησιού

 Να γνωρίσετε την πολιτιστική κληρονομιά 

 Να περιηγηθείτε στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης

 Να έρθετε σε επαφή με τη λαϊκή μας τέχνη, και τα ασημικά

 Να περπατήσετε στην παραλίμνια περιοχή

 Να βρεθείτε σε ειδυλλιακά τοπία

 Να γευτείτε τοπικά εδέσματα και γλυκίσματα

 Να ακούσετε και να γλεντήσετε με ηπειρώτικη παραδοσιακή μουσική

Μια μικρή γεύση...   https://www.youtube.com/watch?v=qg-iCIzsAbA 

https://www.youtube.com/watch?v=qg-iCIzsAbA


Θέλετε να γνωρίσετε τα παλιά Γιάννενα; 
Ξεκινώντας από το περίφημο Ρολόι και 
κατευθυνόμενοι προς το κάστρο θα 
συναντήσετε παραδοσιακά κτίσματα 
και μαγαζάκια, όπου συνυπάρχει το 
βυζαντινό, το μουσουλμανικό και το
εβραϊκό στοιχείο και θα περπατήσετε σε 
λιθόστρωτα δρομάκια.
 

                 Θρύλοι και Ιστορία του Κάστρου
                 Ο αιωνόβιος πλάτανος ψιθυρίζει 
                 για τον Αλή Πασά και την κυρά Φροσύνη,
                 για τη λίμνη των στεναγμών και το
                 γραφικό νησάκι.

Νησί
Φτάνοντας με το πλοιάριο από το Μώλο
στο μικρό λιμανάκι ξεκινά το κεντρικό 
καλντερίμι, που θα σας φέρει στην πλατεία 
του νησιού και θα σας οδηγήσει στα δύο από 
τα επτά επισκέψιμα μοναστήρια, τη Μονή 
Φιλανθρωπινών με τις εντυπωσιακές 
αγιογραφίες και τη Μονή Αγίου Νικολάου. 
Στη Μονή Παντελεήμονος φιλοξενείται το 
μουσείο του Αλή Πασά, όπου έμελλε να 
γραφτεί ο επίλογος της ταραχώδους 
ζωής του.

 

Μια μικρή γεύση...  https://www.youtube.com/watch?v=XzwUR84K_-U

https://www.youtube.com/watch?v=XzwUR84K_-U


Αξιοθέατα
Ανακαλύψτε στα μουσεία αξιόλογες
συλλογές και εκθέματα που αποτελούν
την πολιτιστική κληρονομιά μας.
Επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό,
το Βυζαντινό και το Δημοτικό Μουσείο 
Ιωαννίνων, το Μουσείο Αργυροτεχνίας, 
το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, τη Δημοτική 
Πινακοθήκη και το Σπήλαιο Περάματος.

                                                                                    
                                                                                     Μια μικρή γεύση... 
                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=5e8lkIUdv1Q

  http://www.amio.gr/index.php   http://odysseus.culture.gr/h/1/eh155.jsp?obj_id=16601

  https://museumfinder.gr/item/dimotiko-moyseio-ioanninon-tzami-aslan-pasa/   http://www.ioannina.gr/pinakothiki/

  https://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Argyrotexnias/Istoriko.aspx
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                                                                       Αρχαίο θέατρο Δωδώνης

                                                                 Το θέατρο της Δωδώνης είναι από τα 
             μεγαλύτερα και καλύτερα σωζόμενα 
             αρχαία ελληνικά θέατρα, με χωρητικότητα 
             περίπου 18.000 ατόμων.  Κατασκευάστηκε 
             τον 3ο π.Χ. αιώνα, στο πλαίσιο του 
             φιλόδοξου οικοδομικού προγράμματος
             που πραγματοποίησε ο Πύρρος, βασιλιάς
             της Ηπείρου, προκειμένου να αναμορφώσει 
              το πανελλήνιο ιερό και να του δώσει 
              μνημειακό χαρακτήρα.

Λαϊκή Τέχνη και Ασημικά
Στην πόλη των ασημουργών
θα μαγευτείτε από τις περίτεχνες
ασημένιες δημιουργίες καλλιτεχνών
και τα είδη λαϊκής τέχνης.

  https://www.vrellis.gr/

Μια μικρή γεύση...  https://www.youtube.com/watch?v=oxWKWY650Qc

https://www.vrellis.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=oxWKWY650Qc


Μην ξεχάσετε, πριν φύγετε από τα Ιωάννινα, να περπατήσετε στο παραλίμνιο,
 να επισκεφθείτε ειδυλλιακές περιοχές, να γευτείτε τοπικά εδέσματα και γλυκίσματα 
(γιαννιώτικο μπακλαβαδάκι, τσουμπέκι, βατραχοπόδαρα, ποικιλίες κρεατικών και 
πιτών)…. 

    

...Να ακούσετε και να διασκεδάσετε με ηπειρωτική παραδοσιακή μουσική
 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ!

Φεγγαροπρόσωπη  https://www.youtube.com/watch?v=ZyFy0Vd0wcY

Βασιλαρχόντισσα https://www.youtube.com/watch?v=5QjhyXqjFf8

Αλεξάνδρα https://www.youtube.com/watch?v=anzl7KFltsk

Γιάννη μου το μαντήλι σου https://www.youtube.com/watch?v=7q5aWK8hYhw
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Πηγές - Διαδίκτυο

https://epirusforallseasons.gr/perioches/dimoi/ioanniton/

https://www.tripadvisor.com.gr/Attractions-g189453-Activities-
Ioannina_Ioannina_Region_Epirus.html

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD
%CE%B9%CE%BD%CE%B1

http://www.visit-ioannina.gr/blog/destination/ta-10-koryfaia-pragmata-pou-prepei-na-
kanete-sta-ioannina/

https://infomust.gr/%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE
%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B8%CF%81%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CE
%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE
%B7%CF%82/
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