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8ο Δ.Σ. ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ   ΤΜΘΜΑ Ε’1 
 

ΤΟ ΓΕΩΓΑΦΛΚΟ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑ ΤΘΣ ΘΡΕΛΟΥ  

 

 Το γεωγραφικό διαμζριςμα τθσ Θπείρου βρίςκεται ςτο βορειοδυτικό άκρο τθσ Ελλάδασ. 

Θ ονομαςία προζρχεται από το επίκετο άπειρος, δωρικι προφορά του επικζτου ήπειρος. Ζτςι 
ονόμαηαν οι Κερκυραίοι τθ γθ απζναντί τουσ καυμάηοντασ τθ μεγάλθ ζκταςι τθσ. 

ΣΥΝΟΑ 
ΒΟΕΛΑ: Αλβανία, Μακεδονία 
ΝΟΤΛΑ: βρζχεται από το Λόνιο Ρζλαγοσ, Αμβρακικό κόλπο και ςυνορεφει με τθ Στερεά Ελλάδα 
ΑΝΑΤΟΛΛΚΑ: Μακεδονία, Κεςςαλία 
ΔΥΤΛΚΑ: βρζχεται από το Λόνιο Ρζλαγοσ, ςυνορεφει με τθν Αλβανία 
  

ΝΟΜΟΛ ΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΑ  

ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ ΘΓΟΥΜΕΝΛΤΣΑ  

ΡΕΒΕΗΑΣ ΡΕΒΕΗΑ 

ΑΤΑΣ ΑΤΑ 

  

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΔΛΑΛΕΣΘ 
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Μαρία Κουνέλη 

 

 Θ Ιπειροσ διοικθτικά ανικει ςτθν περιφζρεια Θπείρου. Ρρωτεφουςα και μεγαλφτερθ πόλθ τθσ 
περιφζρειασ είναι τα Λωάννινα. 

ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΛ ΟΥΚΤΟΣ ΡΛΟΥΤΟΣ ΤΘΣ ΘΡΕΛΟΥ 
Δθμθτριακά, εςπεριδοειδι, ελιζσ, ακτινίδια, ςταφφλια, κτθνοτροφία, ψάρια, καλαςςινά, ξυλεία, 
μάρμαρο. 
  
 Το ζδαφοσ τθσ Θπείρου είναι πολφ ορεινό.  Αυτό ςυμβαίνει, γιατί το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ζκταςισ τθσ 
καλφπτεται από τθν οροςειρά τθσ Ρίνδου. 
 
ΒΟΥΝΑ 
Τφμφθ 
Σμόλικασ 
Γράμμοσ 
Πρθ Σουλίου 
Ακαμανικά Πρθ (Τηουμζρκα) 
 
Ανάμεςα ςτισ οροςειρζσ πθγάηουν και ρζουν ποτάμια  που ομορφαίνουν το τοπίο: 
ΡΟΤΑΜΛΑ 
Καλαμάσ 
Άραχκοσ 
Λοφροσ 
Αχζροντασ 
 
Το ορεινό τοπίο που κυριαρχεί ςτθν περιοχι δίνει χϊρο για λίγεσ πεδιάδεσ:  
ΡΕΔΛΑΔΑ ΑΤΑΣ 
 Κυλάει ανάμεςα ςτισ καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ τθσ ο ποταμόσ Λοφροσ, ενϊ βρζχεται από τον 
Αμβρακικό κόλπο. 
 
ΛΛΜΝΕΣ 
Λίμνθ των Λωαννίνων ξεχωρίηει ςτθν Ιπειρο. Αποτελεί ςτολίδι για τθν πόλθ των Λωαννίνων, κακϊσ 
είναι χτιςμζνθ δίπλα τθσ. 
Δρακολίμνθ τθσ Τφμφθσ 
Δρακολίμνθ του Σμόλικα 
  

ΑΞΛΟΚΕΑΤΑ ΘΡΕΛΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

ΕΚΝΛΚΟΣ ΔΥΜΟΣ ΒΛΚΟΥ-ΑΩΟΥ: 
Ρροςτατευμζνθ από τθν πολιτεία περιοχι που ο επιςκζπτθσ μπορεί να καυμάςει εντυπωςιακά 
φαράγγια, πανφψθλεσ κορυφζσ, ςπιλαια, λίμνεσ, κά. Στθν περιοχι υπάρχει πλοφςια πανίδα (ηϊα: 
αρκοφδεσ, λφκοι) και χλωρίδα (φυτά), όπωσ πολλά φαρμακευτικά φυτά. 
ΗΑΓΟΟΧΩΛΑ: 
Μια περιοχι ςπάνιασ ομορφιάσ που περιβάλλεται από επιβλθτικά βουνά και αποτελείται από 46 
χωριά, βορειανατολικά των Λωαννίνων. Θ λζξθ «Ηαγόρι» ςθμαίνει «πίςω από τα βουνά». 
ΛΛΜΝΘ ΤΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ: Από τισ αρχαιότερεσ λίμνεσ ςτον κόςμο, θλικίασ 7 εκατομμυρίων ετϊν. Το 
νθςάκι τθσ λίμνθσ ζχει ςυνδζςει το όνομά του με τθ ηωι και τον κάνατο του Αλι παςά. 
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ΔΩΔΩΝΘ: Το μαντείο τθσ Δωδϊνθσ αφιερωμζνο ςτο Δία, είναι το αρχαιότερο μαντείο τθσ Ελλάδασ. Εδϊ 
είναι χτιςμζνο και το αρχαίο κζατρο το οποίο μπορεί να φιλοξενιςει 18.000 άτομα και 
καταςκευάςτθκε τον 3ο αιϊνα πΧ. από τον Ρφρρο, το βαςιλιά τθσ Θπείρου. 
ΣΡΘΛΑΛΟ ΡΕΑΜΑΤΟΣ: Από τα πιο εντυπωςιακά ςπιλαια ςτθν Ελλάδα με εντυπωςιακοφσ 
ςχθματιςμοφσ ςταλακτιτϊν και ςταλαγμιτϊν. 
ΔΑΚΟΛΛΜΝΘ (Τφμφθσ, Σμόλικα): Οι Δρακολίμνεσ είναι λίμνεσ ψθλά ςτα βουνά τθσ Θπείρου, ςε 
περιοχζσ χωρίσ δζντρα και ςτα νερά τουσ ηει ο αλπικόσ Τρίτωνασ. Μοιάηει με μικρό δράκο, είναι 
αμφίδιο (ηει και ςτθν ςτεριά και ςτο νερό), 8 με 12 εκατοςτά. Ξεχειμωνιάηει μζςα ςτο νερό ι κάτω από 
πζτρεσ , ρίηεσ, κά. 
ΜΟΥΣΕΛΟ ΚΕΛΝΩΝ ΟΜΟΛΟΜΑΤΩΝ ΑΚΑΝΑΣΛΟΥ ΒΕΛΛΘ 
Βρίςκεται λίγο ζξω από τα Γιάννενα ςτον δρόμο για τθν Άρτα. Ρεριζχει μία ςπάνια ςυλλογι κζρινων 
ομοιωμάτων από τθν ελλθνικι ιςτορία. 
ΜΕΤΣΟΒΟ  
Το Μζτςοβο είναι μια ορεινι κωμόπολθ τθσ Ρίνδου 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ 
ΤΟ ΓΕΦΥΛ ΤΘΣ ΑΤΑΣ: 
Λικόκτιςτθ γζφυρα του 17ου αιϊνα ςτον ποταμό Άραχκο. Σφμφωνα με τθ λαϊκι μασ παράδοςθ, όπωσ 
ακοφγεται και ςτο δθμοτικό ποίθμα, το μζροσ ιταν ςτοιχειωμζνο. Το πρωί ζχτιηαν τθ γζφυρα και το 
βράδυ γκρεμίηονταν. Οι Θπειρϊτεσ μάςτορεσ ιταν τόςο ξακουςτοί που καταςκεφαςαν τζτοια γεφφρια 
και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 
ΣΟΥΛΛ: 
Το Σοφλι αποτελείται από ζνα ςφνολο χωριϊν. Ζγινε γνωςτό από τουσ αγϊνεσ των Σουλιωτϊν ενάντια 
ςτουσ Τοφρκουσ. Κορυφαία θρωικι ςτιγμι, όταν οι Σουλιϊτιςςεσ μαηί με τα παιδιά τουσ προτίμθςαν να 
πζςουν ςτον γκρεμό παρά ςτα χζρια των Τοφρκων (χορόσ του Ηαλόγγου) 

 ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΗΑΣ 

ΝΕΚΟΜΑΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΧΕΟΝΤΑ:  

Ιταν το πιο φθμιςμζνο νεκρομαντείο του αρχαίου ελλθνικοφ κόςμου. Στο νεκρομαντείο πιγαιναν να 
ςυναντιςουν τισ ψυχζσ των νεκρϊν ςυγγενϊν τουσ και να επικοινωνιςουν μαηί τουσ. 
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