Η Μερόπη έχει υψόµετρο 860 µέτρα από
την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό
πλάτος 40,0279580453 και γεωγραφικό µήκος
20,4802465057. Βρίσκεται βορειοδυτικά των
Ιωαννίνων, στη νοτιοανατολική πλευρά του
ορεινού συγκροτήµατος Νεµέρτσικα και σε
υψόµετρο 750µ. Η οδική απόσταση από τα
Ιωάννινα είναι 65 χιλιόµετρα.
Το νοτιότερο όριο αποτελεί ο Γορµός, µικροπόταµος που χύνεται στον Καλαµά και σε
απόσταση 3–4 χιλιόµετρα. Τέλος το βορειότερο όριο βρίσκεται στο βουνό, στο όρος Νεµέρτσικα και σε υψόµετρο περί τα 1.200µ.
Το χωριό Μερόπη ανήκει στο σύµπλεγµα
χωριών του ∆ήµου Πωγωνίου του Νοµού Ιωαννίνων. Είναι ακριτικό χωριό που βρίσκεται
στην ελληνοαλβανική µεθόριο.
Η ιστορία του χωριού είναι µεγάλη, καθώς
στοιχεία αποδεικνύουν την κατοίκηση από τον
11αιώνα π.X.
Το χωριό παρουσιάζει υψηλή επισκεψιµότητα, κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες, αλλά
και στις γιορτές, φροντίζοντας να τηρούνται τα
έθιµα και οι παραδόσεις του τόπου µας.
Στη Μερόπη µπορεί κανείς να απολαύσει τη
φύση –το πράσινο, την πέτρα, το ποτάµι και τα
βουνά– το καλοκαίρι µε ηλιόλουστες µέρες και
τον χειµώνα µε χιονισµένα τοπία.
Στη Μερόπη πέρα από την απαράµιλλη άγρια οµορφία της, µπορεί κανείς να θαυµάσει
την ιστορική εκκλησία του χωριού, τα εκθέµατα του λαογραφικού µουσείου και το παλαιό
διπλότοξο πέτρινο γεφύρι.

• Ο ναός της Γέννησης της Θεοτόκου οικοδοµήθηκε το 1774 σύµφωνα µε επιγραφή
στο ηµικύκλιο πάνω από την είσοδο. Ο γυναικωνήτης χτίστηκε αργότερα και οι εικόνες της
εκκλησίας δηµιουργήθηκαν το 1796 στη Μοσχόπολη της Μακεδονίας. Η καµπάνα εικάζεται ότι προέρχονταν από τη Βενετία. Στη νοτιοδυτική πλευρά υπήρχε το χαγιάτι και δύο
κελιά για τους επισκέπτες και δυτικά οστεοφυλάκιο. Το 1923 το χαγιάτι, τα κελιά και το
οστεοφυλάκιο, καταστράφηκαν επειδή εµπόδιζαν την επανακατασκευή µεγαλύτερων παραθύρων. Τα οστά µεταφέρθηκαν στο οστεοφυλάκιο του νεκροταφείου. Στη συντήρηση της
εκκλησίας έχουν συντελέσει πολλοί Μεροπαίοι. Το 1929 ο ξενιτεµένος στην Αµερική ∆ηµήτριος Ηλίας έκανε δωρεά τα χρήµατα για την
ανέγερση νέου κωδωνοστάσιου. Την ίδια εποχή ο Χαράλαµπος Ίντζος έκανε δωρεά τη µεγέθυνση της θύρας και το τέµπλο. Αυτές είναι
κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις, σύµφωνα µε
τις ενθυµήσεις του Μάνθου Μάρη.
• Το Κέντρο Πολιτιστικής Αναφοράς Μερόπης (λαογραφικό µουσείο), το οποιο στεγάζεται στο κτίριου του παλιού σχολείου, δηµιουργήθηκε το 2000. Εκεί εκτίθεται πληροφοριακό υλικό και αντίγραφα ευρηµάτων από τον
Αρχαιολογικό χώρο της άνω κοιλάδας του Γορµού, φωτογραφικό και άλλο έντυπο υλικό από
την ιστορία, τη ζωή και τη δράση των Μεροπαίων ανά τους αιώνες. Επίσης εκτίθεται σπάνιο αρχειακό υλικό, εκδόσεις Μεροπαίων και
λαογραφικά αντικείµενα µιας αλλοτινής εποχής.
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