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                   ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΙΣΒΟΡΟΥ (ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ)
Το χωριό βρίσκεται ΒΔ της Κόνιτσας Ιωαννίνων σε υψόμετρο περίπου 960μ.
Νότια, φυσικό σύνορο του  με το χωριό Αγ.Βαρβάρα(Πλάβαλη)είναι το 
ποτάμι,που πηγάζει απ’του Ζιάσιακα,νοτιοδυτικά του χωριού κοντά στο Μύλο.
Από την Πλάβαλη ξεκινάει μονοπάτι, περνάει πάνω από την πέτρινη μονότοξη 
γέφυρα του ποταμιού και πηγαίνει βόρεια προς το χωριό. 
Ακριβώς δίπλα στο ποτάμι και προς τα πάνω βρίσκεται το Βολόντερο,καλλιεργή
σιμη περιοχή με κήπους και χωράφια. Στο κέντρο του βολόντερου, αριστερά και 
δίπλα στο μονοπάτι υπάρχει πέτρινος λόφος, η Τσιούκα, από όπου αγναντεύεις 
τη γύρω περιοχή και την Πλάβαλη.
Ανηφορίζοντας συναντάμε τον Κάτω μαχαλά, που από τον Λάκκο, χωρίζεται 
σε δυο γειτονιές: δεξιά της κεντρικής Βρύσης του μαχαλά και αριστερά του
 Αη-Δημήτρη.
 Παίρνοντας το μονοπάτι, πάνω από τη Βρύση περνάμε  τα Χουχέϊκα, τόπος των 
χουχέων,(από τα πρώτα σόγια που εγκαταστάθηκαν στο χωριό), τη Λίμνη, 
περιοχή που μάζευε νερό και φθάνουμε στον Γκουβράτη(1) μαχαλά στον οποίο 
υπάρχει η κεντρική εκκλησία του χωριού Άγιος Γεώργιος.
Αριστερά του Γκουβράτη υπάρχει ο Τσιεραπάτης(2) μαχαλάς, και τους χωρίζει 
ο ίδιος λάκκος που χωρίζει και τον Κάτω μαχαλά.
Ανατολικά και δεξιά του Κάτω μαχαλά υπάρχουν τα Αμπέλια,  κάτω και πάνω.
Δεξιά και ανατολικά του Γκουβράτη, κοντά στα τελευταία σπίτια είναι οι 
περιοχές:της Ντρόζγκας, προς τα πάνω του Γκαλιούση, της Οβύρας (βγαίνει  
vερό), του Τσιάμου και του Πούλιου. Απέναντι από τις περιοχές αυτές βρίσκεται 
ένας μακρόστενος λόφος με κορυφή μια μεγάλη αλμυρή πέτρα, την Αλατόπετρα. 
Ο λόφος χωρίζεται από τις παραπάνω περιοχές από  ένα λάκκο. Ο λάκκος αυτός 
περνάει από τα Αμπέλια, από το Βολόντερο και καταλήγει στο ποτάμι.
Πάνω από την Αλατόπετρα είναι τα Μπεγαλίστρια,δεξιά τους και στην κορυφο-
γραμμή του λόφου είναι το εξωκλήσι Αϊ-Θανάσης και νοτιότερα η Ραμνίτσα.
Πίσω από τον Αϊ-Θανάση και την Ραμνίτσα ,δεξιά στο βάθος είναι η Σπέλα(3) 

και παραπέρα ο λάκκος της Όρλας, που καταλήγει στο ποτάμι. Ανατολικά του 
λάκκου της Όρλας και ανηφορικά είναι η Σιούκλα το Μελίσσι( προφανώς θα 
έβγαζαν μέλι)και πιο πάνω είναι τα σύνορα με το χωριό Πύργος(Στράτσιανη).
Βορειοανατολικά της Σπέλας και της Όρλας είναι το εξωκλήσι Αϊ-Γιάννης. Πριν
και αριστερά από τονΑϊ- Γιάννη, βρίσκεται ο Βρωμόλακκος, ο οποίος αρχίζει 
κάτω από τα Λουτρά(εκεί έριχναν τα ετοιμοθάνατα ζώα, σάπια κρέατα και άλλα)
και πίσω άλλος λάκκος, με νερό που έρχεται από το Σιαφάρι.
Από τον Αϊ-Γιάννη ανηφορίζοντας για το Σιαφάρι συναντάμε την Κρυγιονίτσα
και λίγο δεξιά τις Σκαμιές.Ο λάκκος του Σαφαριού και ο βρωμόλακκος ενώνο-
νται λίγο πιο κάτω από τον Άι Γιάννη και χύνονται στον λάκκο της Όρλας.
Από τον Αϊ- Θανάση μέχρι τον Αϊ-Γιάννη υπάρχει δασικός χωματόδρομος που 
περνάει από τα Παλιάμπελα,τα Λιθάρια,τις Αρίστρες,το Λάκκο της 
Πασχάλιαινας και του Νταή τ’Αλώνι.



Αριστερά από τον δρόμο αυτόν υψώνεται κατακόρυφα ο όγκος της Μπάμπας.
Πάνω από του Πούλιου είναι το Κουσιονέρι και το Ριζό. Βορειοανατολικά του 
χωριού,πάνω από το Ριζό και τα Μπεγαλίστρια βρίσκεται η Μπάμπα(βραχοβούνι),
πέτρινος όγκος ύψους1265μ. που καταλήγει στον οικισμό των Λουτρών. Βορειο-
ανατολικά της Μπάμπας υπάρχουν οι Λουτήρες, πηγές από τις οποίες βγαίνουν 
θεραπευτικοί ατμοί (ατμοθέρμες Αμαράντου).Λίγο πιο κάτω από τους Λουτήρες 
είναι οι Μπέιζντανες, ζεστά κοιλώματα, και σπηλιές στο βράχο της Μπάμπας.
       Ο συνοικισμός των Λουτρών βρίσκεται στον λαιμό (αυχένα) της Μπάμπας, 
βόρεια από το χωριό και εκεί υπάρχουν ξενοδοχεία κυρίως για τους λουόμενους 
και παραθεριστές των καλοκαιρινών μηνών.Δεξιά των Λουτρών είναι το Κακό. 
Περιοχή με μεγάλες πέτρες που έχουν ξεκοπεί.Παρακάτω από το Κακό 
υπάρχει πηγή με πόσιμο νερό,το Σιαφάρι και το νερό του δημιουργεί τον αντί-
στοιχο λάκκο.Δεξιότερα από το Κακό υπήρχε το Πριόνι του Λιωνίδα, πιο πέρα το 
Γκουρχωτό και ανατολικότερα η περιοχή του Μπανιώτη σύνορο με το χωριό
Πυρσόγιαννη. 
Πάνω και βόρεια από το Γκουρχωτό είναι η μεγάλη περιοχή ο Μακρύκαμπος.
Είναι  καλός βοσκότοπος που αρχίζει από την Ζαμπάτικη Λακιά, τη Λακιά
του Κώστα,το Λειβάδι του Τζιώτζη,το Λιανοτόπι και φθάνει μέχρι την πηγή
που βγάζει πολύ και καλό πόσιμο νερό.Το νερό αυτό τροφοδοτεί τα Λουτρά και 
το χωριό.Το νερό του Μακρύκαμπου δημιουργεί τονΛάκκο του Μακρύκαμπου
 που είναι και το φυσικό σύνορο με την Πυρσόγιαννη.
Από τα Λουτρά αρχίζει δασικός δρόμος που περνάει από το Κακό,το Γκουρχω-
το,διασχίζει όλη την περιοχή του Μακρύκαμπου, περνάει τον Λάκκο και φθάνει 
στην Πυρσόγιαννη.
Βόρεια και πάνω από την πηγή του Μακρύκαμπου βρίσκεται το βουνό Γκόλιο,
με κορυφή το Καρδάρι (1950μ.)γυμνό από δέντρα αλλά πολύ καλός βοσκότο-
τοπος. Η περιοχή κοντά  στην πηγή ανήκει στο χωριό  και η υπόλοιπη στη Βούρ-
μπιανη όπου είναι και το φυσικό σύνορο.
 -Γυρίζουμε ξανά στον Κάτω Μαχαλά και παίρνουμε τώρα τον δρόμο αριστερά
προς τη γειτονιά του  Αϊ-Δημήτρη. Στον Αϊ-Δημήτρη παλιά λέγεται, ότι ήταν 
μοναστήρι με την αντίστοιχη εκκλησία που ήταν κεντρική εκκλησία του χωριού 
πριν κτιστεί ο Άγιος Γεώργιος στον Γκουβράτη μαχαλά.  
Προς τα πάνω και βόρεια του Αϊ-Δημήτρη υπάρχει μονοπάτι που περνάει από 
την περιοχή της Εκσιάς(μάλλον θα ήταν της εκκλησίας) ίσιος τόπος με χωράφια 
που ανήκουν στο Γερασάτικο σόι. Πάνω από της  Εκσιάς υπάρχουν γερασάτικα
 σπίτια του Τσιεραπάτη μαχαλά όπου και καταλήγει  και το μονοπάτι.
Δυτικά από τον Αϊ-Δημήτρη φθάνει ασφαλτόδρομος που έρχεται από τη διασταύ-
ρωση του Μύλου με τον κεντρικό δρόμο του χωριού. Παίρνοντας τον δρόμο 
αυτόν,δεξιά μας,βρίσκουμε διασταύρωση με χωματόδρομο σε πλαγιά λόφου που
οδηγεί στο νεκροταφείο του χωριού και λέγεται στου Μάρκου τη Ράχη (προφα-
νώς περιοχή κάποιου Μάρκου). Αριστερά είναι το ποτάμι.
Από το νεκροταφείο μέχρι τον Μύλο υπάρχει και το παλιό μονοπάτι.Παίρνοντας
το μονοπάτι αμέσως μετά την Μάρκου Ράχη και αριστερά είναι ο Λάκκος του 



Γραβάνη, δεξιά στο πλάι είναι η Μούζγκα, (τόπος με σκληρό χώμα), συνεχίζο-
ντας περνάμε από το πλάι της Αγ.Παρασκευής με το ομώνυμο εξωκλήσι και 
κατηφορίζοντας φθάνουμε στον Μύλο. Στην περιοχή της Αγ.Παρασκευής και
νοτιοανατολικά της εκκλησίας ήταν το παλιό νεκροταφείο.
Το νεκροταφείο του χωριού, βρίσκεται στα νότια αυτού, από την είσοδό του 
οποίου αρχίζει ανηφορικός δρόμος, περνάει από Τσιωχάτικα Αλώνια συναντά 
το μονοπάτι από τον Άι-Δημήτρη, μετά τα Γερασάτικα Αλώνια, διασχίζει τον
Τσιεραπάτη μαχαλά περνώντας από το Σταυροδρόμι (με Πλάτανο στο κέντρο)
 και ανταμώνει με τον κεντρικό δρόμο που έρχεται δυτικά από τον Μύλο, στη 
 θέση Γκούγκα.
           Ο κεντρικός δρόμος συνεχίζει ευθεία, περνάει τον λάκκο που χωρίζει τον 
Τσιεραπάτη από τον Γκουβράτη μαχαλά και πηγαίνει στα Λουτρά.
Ο λάκκος στη θέση αυτή λέγεται ο Λάκκος του Ζγκούρη, διότι εκεί κοντά είχε 
το σπίτι του κάποιος Ζγκούρης. Μετά τον Λάκκο του Ζγκούρη η περιοχή λέγο-
νταν Βαγγελάτικα, μετά Παπαδάτες  τώρα Παναγιωτάτικα, Κωστάτικα και 
αναφέρονται προφανώς σε σπίτια για τα  παραπάνω σόγια. Λίγο πιο πέρα από-
κλίνοντας δεξιά και ελαφρώς κατηφορικά από τον κεντρικό δρόμο φθάνουμε 
στην Κεντρική πλατεία του χωριού, που βρίσκονται :η κεντρική εκκλησία 
Άγιος Γεώργιος ,ακριβώς από κάτω η Κεντρική βρύση του μαχαλά και λίγο 
πιο πέρα το παλιό Δημοτικό Σχολείο που τώρα είναι ξενώνας.
Κοντά στο σταυροδρόμι του Τσιεραπάτη μαχαλά και αριστερά,ο δρόμος οδηγεί 
στην κεντρική βρύση του μαχαλά που λέγεται στου Σιάπκου. Αφήνοντας τα
τελευταία σπίτια και αριστερά από τη Βρύση του Σιάπκου, ο δρόμος γίνεται μο-
νοπάτι, περνάει από το Σελιό(4)(προσήλια περιοχή με γόνιμο έδαφος) και απ’του 
Βλάνγκα, μεγάλη καλλιεργήσιμη περιοχή. Το μονοπάτι χωρίζει το Σελιό και του
Βλάνγκα από το βόρειο τμήμα της Μούζγκας που αναφέραμε παραπάνω και 
από εκεί βλέπεις απέναντι τη Μαρκουράχη(νεκροταφείο). 
Το μονοπάτι συνεχίζει, περνάει το βορειοδυτικό μέρος της Αγ.Παρασκευής και
κατηφορίζει προς τον Μύλο. Στην Αγ.Παρασκευή το μονοπάτι σμίγει με φαρδύ
χωματόδρομο που στρίβει δεξιά και στου Τσίμου ανταμώνει με τον κεντρικό 
ασφαλτόδρομο που έρχεται από το Μύλο και πάει στο χωριό.
Ο κεντρικός ασφαλτόδρομος βγαίνει στον Αϊ Θανάση της Πλάβαλης, που από
εκεί αγναντεύεις όλο το χωριό, περνάει από την Σκιμενόπετρα (μεγάλος κομμέ-
νος βράχος, σκισμένη πέτρα), απ’του Κύλιου έχοντας δεξιά κάτω  το ποτάμι και 
αριστερά το βουνό Γκορίτσα. Μεταξύ Σκιμενόπετρας και Κύλιου είναι η συνο-
ριακή γραμμή ανάμεσα στην Πλάβαλη και τον Ίσβορο.Η γραμμή αυτή αρχίζει 
από την κορυφή της Γκορίτσας και  είναι κάθετη στον δρόμο μέχρι το ποτάμι. 
  Ο δρόμος συνεχίζει, περνάει από μια Τσιμεντένια γέφυρα, βγαίνει απέναντι,τώ
ρα  έχει το ποτάμι αριστερά, περνάει  από τον Μύλο και φθάνει στη  στροφή στο 
Μάρμαρο(οι πέτρες στο ύψωμα δεξιά είναι σαν μάρμαρο).Πριν το Μάρμαρο ο
δρόμος στρίβει δεξιά μέχρι τη στροφή στου Τσίμου, ανεβαίνει αριστερά και στο
πέταλο(στροφή) της Ζελενίτσας στρίβει δεξιά, περνάει πάλι από τη μέση  του
Τσίμου, φθάνει στη στροφή στου Γκόσιου(αγνάντιο) στρίβει λίγο αριστερά,



πιο πέρα στης Μανοβιάς συναντά τα πρώτα σπίτια του χωριού και μπαίνει 
στον Τσιεραπάτη μαχαλά.
Στη στροφή στο Μάρμαρο αριστερά και προς δυσμάς υπάρχει δασικός χωματό-
δρομος, περνάει πάνω από το πέτρινο μονότοξο Γεφύρι του Ζιάσιακα που λίγο 
παρακάτω από αυτό είναι οι πηγές του ποταμιού Ζιάσιακα. Το ποτάμι περνάει 
από το Μύλο, από το Βολόντερο και φθάνει στη Σμίξη με τον Σαραντάπορο.
Ο χωματόδρομος από το πέτρινο Γεφύρι του Ζιάσιακα ανηφορίζει με ζικ-ζακ
και φθάνει στο εξωκλήσι Αϊ-Χαράλαμπος. Στο ύψωμα του Άι-Χαράλαμπου
υπάρχουν λιβάδια και χωράφια,από εκεί βορειοανατολικά βλέπεις λίγα σπίτια 
του χωριού και τους γύρω λόφους του. Νότια βλέπεις το βουνό Γκορίτσα και 
δυτικά το βουνό Μαριά(1560μ.).Από το Γεφύρι του Ζιάσιακα αρχίζει και μονο-
πάτι, ανηφορίζοντας περνάει από τον Αϊ-Χαράλαμπο, από το Μπόγκοβο(πηγή 
νερού) και φθάνει πιο πάνω στην Αϊ-Σωτήρα που είναι το διάσελο, αυχένας με-
ταξύ Μαριάς και Γκορίτσας. Παλιά εκεί υπήρχε εκκλησία .
Αριστερά από το Μπόγκοβο και λίγο πιο κάτω από την κορυφογραμμή της 
Γκορίτσας η περιοχή λέγεται στου Παπά τα Κομμάτια και παρακάτω είναι του 
Γκίρλιου, πέρα μεριά από τον Μύλο και το ποτάμι, στο ύψος περίπου και 
αριστερότερα του Αϊ-Χαράλαμπου, όπως βλέπουμε από το χωριό.
   Από την πίσω μεριά της Γκορίτσας και αριστερά της Αϊ-Σωτήρας  είναι τα 
Σκορδάτικα και κάτω απ’αυτά τα σύνορα με το χωριό Πυξαριά(Μπλιθήκι). 
Στην Αϊ-Σωτήρα υπήρχαν παλιά μαντριά και λίγες καλύβες, διότι ο τόπος είναι 
ίσιος,ηλιόλουστος δροσερός και προσφέρεται για βοσκή και στάση των αιγοπρο-
βάτων με νερό φυσικά από το Μπόγκοβο. 
Δεξιά από την Αϊ-Σωτήρα και το Μπόγκοβο υψώνεται η Μαριά, στους πρόποδες
της οποίας είναι το κακοτράχαλο μέρος τα Ρόγκια.Νοτιοδυτικά τής Μαριάς
είναι του Σάρκου, ήταν το Κορσάτσικο (Ντοβρά) μικρό Τούρκικο χωριό που 
τώρα δεν υπάρχει. Χωράφια από τα μέρη αυτά ανήκουν σε Ισβορήτες
(Αμαραντιώτες).Πιο κάτω και κοντά στα Αλβανικά σύνορα είναι η περιοχή του
Προσήλιου, που υπήρχε και Ελληνικό φυλάκιο.
 Πίσω και πριν από τον Αϊ Θανάση της Πλάβαλης,αριστερά από τον κεντρικό 
δρόμο που έρχεται από την Κόνιτσα,αρχίζει δασικός χωματόδρομος. Διασχίζει 
την πίσω μεριά της Γκορίτσας,όπως τη βλέπουμε από το χωριό,περνάει από τα 
Σκορδάτικα, από την Αϊ-Σωτήρα και φθάνει μέχρι το φυλάκιο του Προσήλιου.
    Από το Γεφύρι του Ζιάσιακα το ποτάμι συνεχίζει βόρεια, έχοντας αριστερά τις
Αρκουδόπετρες και πιο πάνω το Ζουναράκι, μακρόστενη σειρά από δέντρα στο
σχεδόν κατακόρυφο πλάι της Μαριάς, που φαίνεται και από το χωριό.Πάνω από 
το Ζουναράκι είναι η κορυφογραμμή της Μαριάς που ξεκινάει από την κορυφή
της (Λυγκέρι) και φθάνει βόρεια στη Ράχη της Λεύκας (1516μ.)που και αυτή 
φαίνεται από το χωριό. Απέναντι από τις Αρκουδόπετρες και δεξιά του ποταμού
είναι ο λόφος της Ζελενίτσας που φθάνει βόρεια μέχρι τα δέντρα τα Τζιουμάτικα(6)

δεξιά και το Πουρνάρι αριστερά, δίπλα στο ποτάμι. Το ποτάμι από το πουρνάρι 
συνεχίζει λίγο βόρεια και στρίβει αριστερά, προς δυσμάς έχοντας αριστερά την
πλαγιά της Λεύκας και δεξιά τους Λάκκους της Φάναινας, του Αϊ-Δημήτρη



του Κακαβά, και φθάνει στο Λάκκο της Δέσης.Στο Λάκκο της Δέσης μάζευαν 
(έδεναν) το νερό σε αυλάκι,και το έλεγαν Μεσιό, πέρναγε από τους παραπάνω
Λάκκους και πήγαινε στο χωριό για ποτίσματα. Το νερό στο Λάκκο της Δέσης 
έρχεται βορειδυτικά από το Πετρονέρι, έχει πάντοτε νερό, το καλοκαίρι λιγο-
στεύει και  παρακάτω, κοντά στο πουρνάρι χάνεται μέσα στη γη.
 Πίσω από τη Ράχη της Λεύκας, όπως φαίνεται από το χωριό, υπάρχει και εκεί
λάκκος με νερό,το μάζευαν και αυτό σε αυλάκι,το Κάτω, το πέρναγαν απέναντι
με κάναλι, περνούσε από το Πουρνάρι,τη Ζελενίτσα, έβγαινε στουΤσίμου,πότι-
ζαν εκεί τα χωράφια και τους κήπους ,στις Λακκές,στου Βλάνγκα,στη Μούζγκα,
στης Σάντενας κάτω από τα Τσιωχάτικα Αλώνια, στης Εκσιάς  και κατέληγε στον
Κάτω μαχαλά για τους εκεί κήπους και χωράφια.
Το Μεσιό αυλάκι μετά τους Λάκκους περνούσε πάνω από το εξωκλήσι της
Παναγίας του Καίσαρη, απ’του Καστέλη,κοντά και λίγο πιο πάνω από το εξω-
κλήσι του Αϊ-Λιά χώριζε σε ένα αυλάκι για τον Τσιεραπάτη μαχαλά που πέρνα-
γε από το Μαντένι(βρύση) της Ράχης  και σε άλλο για τον Γκουβράτη.
Το Μεσιό αυλάκι από τη Δέση μέχρι την Παναγία του Καίσαρη είναι 13χλμ.
Σήμερα και τα δύο αυλάκια σε πολλές μεριές δεν υπάρχουν και φυσικά δεν φέ-
ρουν νερό.
Στην κορυφή της Μαριάς είναι το σύνορο με την Αλβανία και δεξιά υπάρχουν
λιβάδια.Πίσω από τη Μαριά όπως βλέπουμε από το χωριό και κατά μήκος των 
συνόρων με την Αλβανία από δυτικά προς βορά είναι: η Συλίβα,ο Ντοβρινόλακ
κος,η Μποροβίτσα,η Μαύρη Πέτρα,του Σταύρου,το Πετρονέρι(πηγή με πολύ
 νερό που το παίρνουν και στο χωριό),οι Κουμπλιές, το Νταμπόρι, το βουνό 
Γκράντος(1810μ.) γυμνό από δέντρα και βλάστηση λόγω των οβίδων από τον 
ανταρτοπόλεμο.Απέναντι από τον Γκράντο και προς τον βορρά είναι το βουνό 
Κάμενικ ή Μαραντοβούνι(2045μ.) που τα χωρίζει αυχένας, η Πυραμίδα του 
Ζγκούρη. Στο Κάμενικ φυτρώνει πολύ καλό τσιάι και λουλούδι αμάραντος (γι’
αυτό και η μετονομασία του χωριού από Ίσβορος σε Αμάραντος)(7) .
Συνεχίζοντας βόρεια και κατηφορίζοντας αρκετά διασχίζουμε την περιοχή 
Μπαρ-Τζιομπάν και μετά ανηφορίζοντας φθάνουμε στο Γκόλιο που αναφέραμε 
πιο πριν. Το Γκόλιο είναι βόρεια του χωριού.
Επιστρέφουμε πάλι στο χωριό και συγκεκριμένα στην είσοδο του Τσιεραπάτη 
μαχαλά στη θέση Μανοβιάς του κεντρικού ασφαλτόδρομου.Ο δρόμος περνάει 
από του Γκούκα, από τον Γκουβράτη και συνεχίζει προς τα Λουτρά. Λίγο μετά
της Μανοβιάς υπάρχει ανηφορικός χωματόδρομος προς τη Ράχη, συνοικία του
χωριού σε ύψωμα με καλό αγνάντιο από το αλώνι που έχει τονΤσέρο(βελανιδιά)
Ο δρόμος συνεχίζει δυτικά, προς τον Ντούμνο, πέτρινη βρύση με κρύο πόσιμο
νερό. Αριστερά και κάτω από τον Ντούμνο είναι οι Λακκές,του Τσίμου, πιο πέ-
ρα φαίνεται η Ζελενίτσα, στο βάθος ο Μύλος και απέναντι όλη η περιοχή της 
Μαριάς και της Γκορύτσας. Πάνω  ακριβώς από τον Ντούμνο είναι λόφος με το 
εξωκλήσι Αϊ-Λιάς. Ανηφορίζοντας απ’τον Ντούμνο ο δρόμος φθάνει στο εξω-
κλήσι Παναγία του Καίσαρη.Αριστερά της Παναγίας ήταν παλιό φυλάκιο,πάνω 
από τα δέντρα τα Τζιουμάτικα,και αριστερά κάτω είναι το Πουρνάρι.Δεξιά από 



την Παναγία είναι το Καστέλι(πάνω από τονΑϊ-Λία) και δεξιότερα η Ντρούγκα. 
Παραπάνω είναι οι Τσιντζιλόπετρες(πετρώδης περιοχή με πολλούς Τσίντζιλους
Χρυσόμυγες) απ’όπου περνά και ο δρόμος για τα Λουτρά.
Από την Παναγία αρχίζει ανηφορικό μονοπάτι, περνάει το αυλάκι το Μεσιό, τη
Σκάλα την Τρανή παραπάνω τη Σκάλα τη Μικρή(8) φθάνοντας στο εξωκλήσι
Άγιος Νικόλαος, έχοντας αριστερά και κατηφορικά τους Λάκκους. Απέναντι φαί
νονται η Ράχη της Λεύκας, στο βάθος δυτικά οι Κουμπλιές και δεξιά του μονο-
πατιού είναι οι Τσιντζιλόπετρες. Πιο πάνω είναι οι Κατσικαριές.
Η ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Άγιο Νικόλαο βορειοδυτικά του χωριού λέγε
ται Σιέστουρη(Σιέστρη)(1100μ.)γόνιμος λιβαδότοπος. Αναφέρεται ότι εκεί
υπήρχαν διάφορα σόγια με σπίτια, καλύβες,χωράφια,κήπους κ.τ.λ(μαχαλάδες) 
που σιγά σιγά κατέβαιναν και σχημάτισαν  το χωριό.
Λίγο πριν από τον Άγιο Νικόλαο και αριστερά,υπάρχει δασικός  χωματόδρομος, 
περνάει από το εξωκλήσι Αγία Τριάδα,από τη Μικρημότσιαλη, από τη Φτέρη, 
από το  Λάκκο του Γκράντου και έχοντας δεξιά τις παραμεθόριες περιοχές που 
αναφέραμε πιο πάνω, φθάνει μέχρι το Λάκκο της Δέσης. Από εκεί  ο δρόμος 
συνεχίζει και πίσω από τη Μαριά αλλά είναι σε κακή κατάσταση. Δεξιά τώρα 
και πριν τον Άγιο Νικόλαο σε πλαγιά, υπάρχει άλλος χωματόδρομος.Περνάει 
απ’του Μπαμάν, απ’του Γιώργου, το Ντρέμπεζιο, τις Ρούπες στρίβει δεξιά 
και φθάνει στην κορυφή της πλαγιάς τον Αϊ-Λιά(παλιά θα υπήρχε εξωκλήσι).
Πάνω από τον Αϊ-Λιά και βόρεια είναι κορυφογραμμή τα Κανάλια που φθάνει 
μέχρι το Κάμενικ. Στα Κανάλια θα έβγαινε,ή θα έφερναν νερό από παραπάνω 
πηγές με κάναλες (απ’όπου και η ονομασία) και θα είχαν ποτίστρες για τα ζώα.
Μεταξύ των δύο χωματόδρομων που αναφέραμε πριν στον Άγιο Νικόλαο υπήρ-
χε και υπάρχει μονοπάτι, που περνάει από τα Λιβάδια του Άι-Νικόλα, από του
Δήμτσιου από τη Ζάνα,περιοχή με κρύο νερό που και αυτό το ανταμώνουν στον 
Άι-Νικόλα με το νερό απ’το Πετρονέρι και το οδηγούν στο χωριό.
Το μονοπάτι συνεχίζει και πάνω από τη Ζάνα περνάει από τις Λίμνες(κάτω και
πάνω),τώρα είναι λιβάδια που παλιά έβγαινε νερό και έμενε στάσιμο σαν λίμνη.
 Αριστερά από τις Λίμνες είναι του Παλαμάν, τα Καναβοτόπια(ίσως φύτρωνε 
κάνναβη), βορειοδυτικά ο Γκράντος, βόρεια το Ποδάρι του Καμενίκου που το 
μονοπάτι με πολύ ανηφόρα σε έβγαζε σε λιβάδια και μετά στον Καμενίκο. 
Δεξιά απ’τις Λίμνες είναι οι Ρούπες και πιο πάνω τα Κανάλια. 
Δεξιά από το Κάμενικ και κάτω από τα Κανάλια απλώνεται και φαίνεται όλος
ο Μακρύκαμπος. Στα πρανή του Κάμενικ ,ψηλά και αριστερά του Μακρύκα-
μπου είναι,το Ψημένο,του Νόντσιαρη και το Στιαρουγκάνι(δηλητιριώδες φυτό. 
Παρακάτω, δεξιά και κάτω από το ύψωμα του Αϊ-Λιά είναι η Στρέγκλα(πυκνή 
σε δέντρα και δύσβατη πλαγιά)και πιο κάτω ο Σιούμος. Κάτω από τη Στρέγκλα
είναι ο οικισμός των Λουτρών.
      Ο κεντρικός ασφαλτόδρομος από το χωριό μέχρι τα Λουτρά είναι 5χλμ.και 
περνάει από τις παρακάτω περιοχές που πολλές άπ’αυτές έχουν αναφερθεί στα 
προηγούμενα.Αρχίζει απ’του Γκούγκα, περνάει απ’το Λάκκο του Ζγκούρη,κάτω 
από το εξωκλήσι Αϊ-Σωτήρα,πάνω απ’την Κεντρική εκκλησία,βγαίνοντας απ’το



χωριό στου Τσιάμου,αριστερότερα από το εξωκλήσι τηςΆι-Βαρβάρας(αγνάντιο)
Η Αϊ-Βαρβάρα είναι καρσί απ’τηνΑϊ-Σωτήρα,συνδέονται με χωματόδρομο που 
υπερκείμενα και βόρεια είναι ο λόφος της Κράπας.Ο δρόμος συνεχίζει δεξιά της
Κράπας, περνάει απ’το καινούργιο εξωκλήσι Άγιοι Απόστολοι στου Πούλιου,
απ’το Ριζό,το Κουσιονέρι,τη Ντρούγκα,τις Τσιντζιλόπετρες, δεξιά στου Νταντα-
νάκου,αριστερά στο Σιούμο που συναντά διασταύρωση.Αριστερά της αρχίζει δα
σικός χωματόδρομος,περνάει απ’τις Κατσικαργιές και φθάνει μέχρι τους δύο χω-
ματόδρομους,αριστερά και δεξιά του Άι-Νικόλα. Δεξιά της διασταύρωσης,ο δρό
μος περνάει από το εξωκλήσι του Αϊ-Παντελεήμονα και φθάνει στα Λουτρά.
Από τον Αϊ-Παντελεήμονα φαίνονται:Ο Γκουβράτης μαχαλάς και ο Κάτω μαχα-
λάς του χωριού, η Πλάβαλη με τον Άι- Θανάση της, το ποτάμι Σαραντάπορος
και απέναντι τα βουνά και οι κορυφές της Τύμφης.
Από το χωριό φαίνεται προς ανατολάς ο Σμόλιγκας(2650μ.)η ψηλότερη κορυφή 
της Πίνδου, νοτιότερα και στο βάθος οι κορυφές, Αστράκα και Γκαμήλα της
Τύμφης,  νότια όλο το βουνό Γκορίτσα και προς δυσμάς η Μαριά μέχρι τη Ράχη
 της Λεύκας.

-ΙΣΒΟΡΟΣ.
Ο συνοικισμός Ίσβορος αναγνωρίζεται ως κοινότητα Ισβόρου ΦΕΚ Α΄184/1919.
                                                                                           (ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ) 
Το αρχικό όνομα Ίσβορος έχει δυο ερμηνείες.Κατ’άλλους εξόρυξη και επεξεργα
σία μετάλλου και για άλλους πηγή νερού.
-Η ονομασία των δύο μαχαλάδων του χωριού μπορεί να προέρχεται από:
       (1) Γκουβράτης. 
                     -Γκούβρος >σκυθρωπός, κατηφής, βλοσυρός
                     -Βούγκρος=σκουλήκι στο δέρμα των ζώων,
                            ο άνθρωπος των λαγουμιών.
                   -Γκούβα[η],= λακκούβα, γούρνα στο χώμα.
        (2)Τσιεραπάτης. Αυτός που φοράει τσιεράπια. 
                            Τσιεράπια=μεγάλες, χοντρές μάλλινες κάλτσες.
(3)Σπέλα:Λόφος ή μικρό βουνό που από σεισμό σκίστηκε κατακόρυφα και βού
     λιαξε ή ξεκόπηκε η δυτική πλευρά. Ίσως στην πλευρά αυτή να υπήρχε μέσα 
     σπηλιά  ή μικρό σπήλαιο, απ’όπου και η ονομασία σπηλιά>σπέλα.
(4)Σελιό: Πολλές τοποθεσίες στο χωριό υπάρχουν με την ονομασία αυτή.
(5) Περιοχή   ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ
Ο συνοικισμός <Προσήλιον> αποσπάσθηκε της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας και 
ενώθηκε με την κοινότητα Αμαράντου 7-2-1940.   ΦΕΚ Α΄ 56/1940
             (ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ)



(6) Η περιοχή στα δέντρα τα Τζιουμάτικα πήρε το όνομα από κάποιον χωριανό
      Βασίλη Τζιούμα ο οποίος εκεί, κάτω από την Παναγία του Καίσαρη και δυτι
      κά του Τσίμου,αφού αντιστάθηκε,στον Μπέη της Κολώνιας τον πυροβόλησε
      τον τραυμάτισε και τον έδιωξε. Ο Μπέης με τους δικούς του ήθελε να μπει 
     στο χωριό να το κάψει και να τιμωρήσει τους Ισβορήτες, από προηγούμενες
      διαφορές που είχαν.

(7) Το χωριό μετονομάστηκε από Ίσβορος σε Αμάραντος στις 10-4-1927
                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                      ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
             Εν Αθήναις τη 2 Μαΐου 1927 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Αριθμός φύλου 76
       ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Περί ονομασίας κοινοτήτων και συνοικισμών.
               Έχοντες υπ’όψιν……………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………….
          Β΄ Εν τη Υποδιοικήσει Κονίτσης.
             27 Η κοινότης ……………………………………………………………………….
                  ……………………………………………………………………………………
             29 η κοινότης Ισβόρου μετονομάζεται εις <<κοινότητα Αμαράντου>> και ο ομώνυ-
                  μος αυτή συνοικισμός Ίσβορος εις <<Αμάραντος>>(ο)
       
                                                         Εν Αθήναις τη  10 Απριλίου 1927
                                Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
                                                      Ο επί των Εσωτερικών Υπουργός Π.Τσαλδάρης
                                                                                                               ( ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ)

-Οι ονομασίες των τοποθεσιών  Καίσαρη, Καστέλι, Ντρούγκα, Σιέστουρη
   πιθανώς να προέρχονται από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
(8) Οι τοποθεσίες Σκάλα Τρανή και η Σκάλα Μικρή ονομάστηκαν έτσι διότι 
      εκεί έσπασαν τους βράχους για να περνάει το μονοπάτι από την Παναγία
      μέχρι τον Αϊ-Νικόλα. Είναι το μοναδικό πέρασμα του μονοπατιού και το 
      κατασκεύασαν όπως είναι περίπου τα πλατύσκαλα.
-Άλλα τοπωνύμια του χωριού μπορούμε να δούμε στο περιοδικό
     ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ  <ΙΣΒΟΡΟΣ> του Παναγιωτή Στεφ.Ζακόπουλου.
          ΤΕΥΧΟΣ 3ο               ΙΣΒΟΡΟΣ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΙΑΣ ΛΕΞΗΣ
                                                                σελ.24,25,26,27,28
         ΤΕΥΧΟΣ 4ο     σελ.7 και η πρώτη παράγραφος σελ.8
                                    σελ.10,11,12,13,14,14,15,16,18.

ΤΕΥΧΟΣ 6ο <ΤΣΕΡΑΠΑΤΗΣ>  σελ.15
ΤΕΥΧΟΣ 7ο       ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ σελ.38,39.
ΤΕΥΧΟΣ 14ο     ΣΤΑΡΟΥΓΚΑΝΗ  σελ.9

 



 
 


