
 

Θεωρείται η πιο σημαντική λίμνη της Ηπείρου και η 

δεύτερη πιο παλιά λίμνη της Ευρώπης. 

Πού είναι: Στην πόλη των Ιωαννίνων 

 

Μέγεθος: Εκτείνεται σε επιφάνεια 23 τετραγωνικών χιλιομέτρων, 470 μ. πάνω 

από την επιφάνεια της θάλασσας. Η λίμνη σχηματίστηκε το 10.000 π.Χ. Το 

βάθος της κυμαίνεται από 3 - 13 μέτρα και έχει περίμετρο 33 χιλιόμετρα. Το 

μεγαλύτερο πλάτος της είναι 5 χιλιόμετρα και το μήκος της είναι 7,9 

χιλιόμετρα. 

 

Λίγα λόγια: Αν οι Γιαννιώτες μιλήσουν υποκειμενικά, η λίμνη Παμβώτιδα είναι 

η ομορφότερη λίμνη της Ελλάδας. Αντικειμενικά πάντως, θεωρείται η πιο 

σημαντική λίμνη της Ηπείρου και η δεύτερη πιο παλιά λίμνη της Ευρώπης 

(μετά τη λίμνη της Οχρίδας). Χρονολογείται από το 100.000 πχ ενώ τα νερά 

της προέρχονται από φυσικές πηγές και χειμάρρους. Οι πυκνόφυτες όχθες 

της κυριαρχούν σε ένα κομμάτι ενός αξιόλογου οικοσυστήματος που έχει 

αποκτήσει φήμη στην περιοχή για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα που της 

προσφέρει. Κι από νόστιμα ψάρια, άλλο τίποτα. Η Παμβώτιδα είναι γνωστή 

για τα χέλια,τις καραβίδες και το χαβιάρι, αλλά και τον a class ποιότητας γόνο 



που παράγεται στον ιχθυογενετικό της σταθμό και εμπλουτίζει τις λίμνες και τα 

ποτάμια της Ελλάδας. 

 

 

 

Αν είσαι λάτρης των σπορ στις διακοπές, εκεί θα βρεις τον παράδεισό σου. Η 

λίμνη Παμβώτιδα αποτελεί κέντρο διεξαγωγής διεθνών αθλητικών 

διοργανώσεων, όπως θαλάσσιου σκι, κωπηλασίας, καγιάκ-κανό κ.α (ίσως 

κάπου έχει πάρει το αυτί σου τον "γύρο των Ιωαννίνων). Τα τελευταία χρόνια, 

η επιφάνεια της έχει παγώσει κάποιες φορές, και φυσικά λίγοι, αλλά τολμηροί 

δεν πτοήθηκαν να περπατήσουν ή να κάνουν μέχρι και ποδήλατο! 



 

 

Το μυστήριο του αριθμού 12 

Ένα σημείο της λίμνης, γνωστό ως σημείο 12, (ντόπιοι λένε ότι πήρε το όνομά 

του από την 12η μοίρα πυροβολικού, άλλοι επειδή το βάθος εκεί φτάνει τα 12 

μέτρα) είναι αυτό που ο Αλή Πασάς έπνιξε την Κυρά Φροσύνη, σύμφωνα με 

τους μύθους. Αιώνες μετά, το σημείο προκαλεί ακόμα ανατριχίλα, αν 

αναλογιστεί κανείς πόσοι άνθρωποι έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά της, 

αλλά με τη διαφορά ότι οι τελευταίοι το κάνουν οικειοθελώς. 

 

 

Το νησάκι 

Στο μέσο περίπου της Λίμνης βρίσκεται ένα μικρό νησάκι, όπου είναι 

χτισμένος ο ομώνυμος οικισμός. Στενά πλακόστρωτα σοκάκια, γραφικά σπίτια 

που το χειμώνα γεμίζουν με περίπου 100 οικογένειες και πανέμορφοι 

ανθισμένοι κήποι. Κάνε το γύρο του νησιού και πάρε μια γερή δόση πρασίνου, 

αφού κάθε γωνία του είναι πλημμυρισμένη από πεύκα, πλατάνια και 

κυπαρίσσια που δίνουν μια σπάνια ομορφιά στο τοπίο. 

 

 



Δοκίμασε 

Σκέψου το καλά πριν απορρίψεις δύο από τους πιο ασυνήθιστους τοπικούς 

μεζέδες, τα βατραχοπόδαρα και το χέλι, που θα βρεις στα ταβερνάκια της 

περιοχής. Δεν το έχω τολμήσει, αλλά ίσως το κάνεις εσύ. 

 

 

Δες 

Στο Νησάκι βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπου το 1822 

δολοφονήθηκε ο Αλή Πασάς. Εκεί μπορείς να δεις τον οντά του Πασά και τις 

τρύπες στο πάτωμα από τις σφαίρες που τον σκότωσαν,τοπικές ενδυμασίες 

και έγγραφα της εποχήςαλλά και συλλογή από προσωπικά αντικείμενα του 

Αλή Πασά και της κυρά-Φροσύνης. Μην παραλείψεις και μια βόλτα από το 

μοναστήρι που υπάρχει στο νησάκι. Λειτούργησε ως Κρυφό Σχολειό και 

στους τοίχους του μαζί με τις εικόνες των Αγίων υπάρχουν και εικόνες των 

Αρχαίων Συγγραφέων και Φιλοσόφων (Πλάτων, Αριστοτέλης κ.α.) 

 

 

Πώς θα πας 

Η Πρόσβαση στο Νησάκι γίνεται με καραβάκια, τα οποία ξεκινούν από το 

Μώλο στα Γιάννενα κάθε μισή ή μια ώρα (αναλόγως την εποχή). Η διαδρομή 

διαρκεί δέκα λεπτά. 

 

extra info: Η Παμβώτιδα είναι η μοναδική λίμνη με νησί που κατοικείται κι έχει 

κοινότητα. 

 


