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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, αναπόσπαστο μέρος της Ηπείρου και του Ελλαδικού 

χώρου, έχει μακρά ιστορία μέσα στο χρόνο που ανάγεται στην Παλαιολιθική Περίοδο. 

Αυτονομημένη η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας συγκροτήθηκε το 1928, λαμβάνοντας το 

όνομα του από τον μυθικό ήρωα Θεσπρωτό. Η ιστορική σημασία της Θεσπρωτίας, πέρα από την 

εγκυκλοπαιδική γνώση, είναι ορατή στους ίδιους τους χώρους της περιοχής, όπως ερείπια 

αρχαίων πόλεων, μνημεία ή οργανωμένα μουσεία. 

Στην παρούσα αναφορά παρατίθενται όλοι οι πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσπρωτίας μαζί με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό τη πλήρη ενημέρωση 

των υποψήφιων επισκεπτών. 
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2. ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 

Το Δίκτυο NATURA 2000 είναι ένα ευρύ Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών 

για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικότοπων. Το Δίκτυο καλύπτει σχεδόν το 20% της μάζας 

της Ευρωπαϊκής ηπείρου και χωρίζεται σε εννιά βιογεωγραφικές περιοχές, κάθε μία από τις οποίες 

έχει τη δική της χαρακτηριστική βλάστηση, κλίμα και γεωλογία.  

Σκοπός του δικτύου είναι να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη επιβίωση των πιο πολύτιμων και 

απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. Το Δίκτυο NATURA 2000 δεν απαγορεύει τις 

δραστηριότητες εντός των ορίων του. Η φιλοσοφία του δικτύου είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να 

δουλεύει μαζί με τη φύση. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός του δικτύου πρέπει να 

είναι αειφόρες και σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Αυτό συνεπάγεται ότι μεγάλος αριθμός 

δραστηριοτήτων εντός του δικτύου είναι εφικτές, όπως γεωργία, αλιεία και δασοκομία. 

Τα κράτη μέλη επιλέγουν τις περιοχές τους για το Δίκτυο NATURA 2000 σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν επιλεγούν οι περιοχές, αναγνωρίζονται επίσημα από την Επιτροπή 

ως «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας» (SCI: Sites of Community Importance). Η διαδικασία αυτή, 

επιβεβαιώνει το καθεστώς των περιοχών και ενισχύει τις υποχρεώσεις για προστασία τους. Οι 

«Τόποι Κοινοτικής Σημασίας» μαζί με τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (SPA: Special Protection 

Areas) για τα πουλιά, συνιστούν το Δίκτυο NATURA 2000. Οι τόποι Κοινοτικής Σημασίας και οι 

Ζώνες Ειδικής Προστασίας για το νομό Θεσπρωτίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Κατηγορία Ονομασία Τόπου Έκταση 

SCI , SPA ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ 
8531,68 

SCI ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙΟΥ 786,78 

SCI ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ 579,50 

SCI ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ 1820,30 

SPA 
YΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑI 

ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔI 

8614,00 

SPA 
ΕΛΗ ΚΑΛΟΔIΚI, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, ΚΑΡΤΕΡI & 

ΛIΜΝΗ ΠΡΟΝΤΑΝΗ 

1806,00 

SPA ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 3483,00 

SPA 
ΟΡΗ ΠΑΡΑΜYΘIΑΣ, ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ 

ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 

11692,00 

SPA 
ΟΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΦΙΛIΑΤΡΟΝ, 

ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝI, ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ 

19906,00 
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3. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Η Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτίας καθώς και ολόκληρη η Ήπειρος χαρακτηρίζονται από 

πλούσια βλάστηση, εντυπωσιακές χαράδρες, ορεινές λίμνες, ορμητικά ποτάμια που συνθέτουν ένα 

τοπίο ιδιαίτερης ομορφιάς. 

3.1. Ο Ποταμός Αχέροντας 

Ο Αχέροντας είναι ποταμός της περιφέρειας Ηπείρου και διασχίζει τους Νομούς Ιωαννίνων, 

Θεσπρωτίας και Πρεβέζης. Οι πηγές του Αχέροντα είναι πολλές. Ο Αχέροντας εκβάλλει στο Ιόνιο 

Πέλαγος, στο χωριό Αμμουδιά του Νομού Πρεβέζης, όπου σχηματίζει Δέλτα από το οποίο 

διαμορφώνονται τα δύο κύρια έλη της περιοχής, το έλος της Σπλάντζας και της Βαλανιδορράχης. 

Ο Αχέροντας λόγω της παράδοσης και της περιβαλλοντικής αξίας προσελκύει πλήθος επισκεπτών 

από τις πηγές έως και τις εκβολές του. Το μήκος του ανέρχεται στα 52 χιλιόμετρα ενώ από τα νερά 

του αρδεύονται περίπου 85.000 στρέμματα, εκ των οποίων 28.000 βρίσκονται στο Νομό 

Θεσπρωτίας και 57.000 στο Νομό Πρεβέζης. Εναλλακτικά ο 

Αχέροντας ήταν γνωστός και ως Μαυροπόταμος, Φαναριώτικος ή 

Καμαριώτικο ποτάμι. Ο βασικός Αχέροντας σχηματίζεται αρχικά 

από δύο παραπόταμους - χείμαρρους, με λιγοστό νερό το 

καλοκαίρι αλλά άφθονο το χειμώνα, οι οποίοι ενώνονται στο 

χωριό Πολυστάφυλο και δημιουργούν τον κύριο κορμό του 

Αχέροντα. Το μήκος των δύο παραποτάμων υπολογίζεται στα 7-

10 χλμ. Στη συνέχεια ο ποταμός ρέει μέσα σε μια κοιλάδα με την 

ονομασία «Λάκκα Σούλι», με όρια από το χωριό Πολυστάφυλο 

Πρέβεζας έως τη γέφυρα του χωριού Σερζιανά στά σύνορα Ν. 

Πρέβεζας και Ιωαννίνων. Η κοιλάδα «Λάκκα Σούλι» 

περιλαμβάνεται μεταξύ των ορεινών συγκροτημάτων «Όρη 

Σουλίου» και «Θεσπρωτικά όρη». Στο κομμάτι αυτό του Αχέροντα 

είναι δυνατή η πεζοπορία χωρίς τεχνικές δυσκολίες. 

Εικόνα 1 Ο ποταμός Αχέροντας 

3.1.1. Τα Στενά του Αχέροντα (Χαράδρα) 

Σε απόσταση 100-200 μέτρων από την γέφυρα των Σερζιανών, το ανάγλυφο του Αχέροντα γίνεται 

εντονότερο και ο ποταμός εισέρχεται στην περιοχή δέους, των Στενών του Αχέροντα (Χαράδρα). 

Σε αρκετά τμήματα του ποταμού, εκεί που η ροή του είναι ομαλή, σχηματίζονται νερόλακκοι και 

μικρές λίμνες, τόποι ιδανικοί για τη διαβίωση πολλών αμφιβίων και ψαριών. Σε άλλες πλευρές, ο 
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ποταμός κυλά ορμητικά μέσα από κατακόρυφους και ψηλούς βράχους. Aρκετές φορές το ύψος 

τους ξεπερνά τα 100 μέτρα, ενώ το πλάτος του ποταμού στα σημεία αυτά φτάνει τα δύο μέτρα. Σε 

μερικά πάλι σημεία, η επιφανειακή ροή του νερού είναι μικρότερη, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Η «Χαράδρα του Αχέροντα» είναι το πλέον επικίνδυνο τμήμα του Αχέροντα ποταμού. Στο 

τμήμα αυτό του ποταμού υπάρχει εναλλαγή μορφολογίας με σημεία πού είναι για βάδιση και άλλα 

πού έχουν βάθος πάνω από 3 μ. Ως εκ τούτου απαιτείται ειδικός εξοπλισμός διάσχισης 

(ισοθερμική στολή και σωσίβιο γιλέκο). Μέχρι το έτος 1992 ουδεμία δημοσίευση υπήρχε διεθνώς, 

για την Χαράδρα του Αχέροντα. Η Αρχαία Ελληνική γραμματεία πουθενά δεν κάνει λόγο για τη 

Χαράδρα του Αχέροντα. Είναι προφανές ότι ουδέποτε είχε διασχισθεί από ανθρώπους. Η πρώτη 

πλήρης διάσχιση έγινε το καλοκαίρι του 1994. O τέως 

Δήμος Λούρου, σήμερα Δήμος Πρέβεζας, οργανώνει κάθε 

χρόνο εκδηλώσεις με πολυάριθμους επισκέπτες σε αυτό 

το σημείο. Το συνολικό μήκος του τμήματος αυτού του 

Αχέροντα (Χαράδρα) είναι περίπου 10 χλμ και απαιτούνται 

7-8 ώρες για τη διάσχισή του το καλοκαίρι. Πέραν της 

ένυδρης διάσχισης, από το έτος 2000 είναι εφικτή πλέον 

και η πεζοπορία κατά μήκος της Χαράδρας από το 

πλακόστρωτο μονοπάτι της εταιρείας ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ. 

               Εικόνα 2 Χαράδρα. 

3.1.2. Οι Πηγές του Αχέροντα στο Βουβοπόταμο 

Οι «Πηγές του Αχέροντα» ανήκουν εκατέρωθεν στην κοινότητα Βουβοπόταμου Πρέβεζας. Μετά τις 

πηγές ο Αχέρων σχηματίζει μαιάνδρους μήκους 2 

χλμ σε μια μικρή κοιλάδα και καταλήγει στη Γλυκή 

Θεσπρωτίας. Τα επόμενα δύο χιλιόμετρα μετά τις 

«Πηγές του Αχέροντα» είναι βατά και προσφέρονται 

για απλή πεζοπορία. Η πλήρης καθοδική διάσχιση 

της χαράδρας του Αχέροντα προϋποθέτει ξεκίνημα 

από το Τρίκαστρο Πρέβεζας και κατάληξη στη 

Γλυκή. Είναι πολύ δύσκολη και διαρκεί 8-10 ώρες, 

απαιτεί εξοπλισμό και σημαντικές ικανότητες.  Εάν 

επιλεγεί πορεία ανοδικά προς το ρεύμα του Αχέροντα, είναι δυνατή η επιστροφή από το μονοπάτι 

πού οδηγεί στη σήραγγα της «Σκάλας Τζαβέλαινας» (σήραγγα του 1960). H «Σκάλα Τζαβέλαινας» 

είναι κλιμακωτό μονοπάτι, απόκρημνο σε μερικά σημεία το οποίο από τη σήραγγα του 1960 οδηγεί 

Εικόνα 3 Οι πηγές του Αχέροντα 
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στο ποτάμι και από εκεί με παλιό γεφύρι περνά απέναντι προς το «μύλο του Ντάλλα» και από εκεί 

με ανοδικό μονοπάτι 3 ωρών οδηγεί στη Σαμονίδα (Σούλι) .  

3.2. Υγρότοπος Αμβρακικού Κόλπου 

Ο Αμβρακικός Κόλπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους υγρότοπους της Ελλάδας και από 

άποψη μεγέθους αλλά και από άποψη σημαντικότητας. Ο έκτασης 400 τετρ. χιλιόμετρα περίπου 

Κόλπος, μεταξύ Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, αποτελεί μια κλειστή θάλασσα, η οποία 

περιλαμβάνει πολλούς μικρότερους υγρότοπους. Ο Αμβρακικός επικοινωνεί με το Ιόνιο Πέλαγος 

μέσω του πορθμού της Πρέβεζας. Στο βόρειο τμήμα του Αμβρακικού υπάρχει το σύστημα των 

Δέλτα των ποταμών Άραχθου και Λούρου. Στην περιοχή σχηματίζεται ένα πραγματικό μωσαϊκό 

υγροτόπων με μεγάλες λιμνοθάλασσες, παραποτάμιες ζώνες, καλαμώνες και σχηματισμούς 

αμμολωρίδων. Τρεις είναι οι βασικές λιμνοθάλασσες της περιοχής: η λιμνοθάλασσα της Ροδιάς, με 

έκταση 15.000 στρέμματα γνωστή και ως ένας από τους πιο παραγωγικούς χελότοπους της 

Ελλάδας από την οποία μεγάλες ποσότητες χελιών εξάγονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, 

η λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό, με έκταση 17.000 στρέμματα νότια της Ροδιάς, στο δυτικό άκρο της 

οποίας εκβάλει ο ποταμός Λούρος και η λιμνοθάλασσα Λογαρού, με έκταση 28.000 στρέμματα στα 

ανατολικά του Τσουκαλιού, περιοχή πλούσια σε αλιεύματα. Στις λιμνοθάλασσες κυριαρχούν 

μεγάλες εκτάσεις με καλαμώνες, οι οποίες καταλαμβάνουν περίπου 32.000 στρέμματα. Στη 

λιμνοθάλασσα Ροδιά βρίσκεται ίσως ο μεγαλύτερος ενιαίος καλαμώνας της Ελλάδας. Καλαμώνες 

επίσης υπάρχουν στις παραποτάμιες περιοχές του υγρότοπου, όπως το μεγάλο τμήμα 

καλαμώνων κατά μήκος του ποταμού Λούρου. Πάνω από 250 είδη πουλιών διαχειμάζουν ή 

σταθμεύουν στην περιοχή, ενώ τουλάχιστον 75 από αυτά είναι σπάνια ή απειλούμενα. Μόνο οι 

διαχειμάζοντες πληθυσμοί των πουλιών έχουν 

υπολογισθεί να είναι πάνω από 100.000 άτομα. Στην 

περιοχή υπάρχουν ασβεστολιθικοί λόφοι καλυμμένοι από 

σκληρόφυλλους αειθαλείς θάμνους, οι οποίοι αποτελούν 

καταφύγιο διαφόρων αρπακτικών πτηνών, τα οποία 

χρησιμοποιούν τροφοληπτικά τον υγρότοπο. Η 

ιχθυοπαραγωγική ικανότητα του Κόλπου αν και μειωμένη 

σε σχέση με το παρελθόν, είναι ακόμη υψηλή. Εκτός από 

τους τρεις υγροτόπους των λιμνοθαλασσών, υπάρχουν άλλοι επτά μικρότεροι οι οποίοι 

συμπληρώνουν το σύμπλεγμα. Κέφαλοι, λαβράκια, τσιπούρες, μεγάλου μεγέθους 

γαρίδες(γάμπαρες), γλώσσες, σουπιές και φυσικά χέλια, είναι τα βασικά είδη ιχθυοπαραγωγής του 

Αμβρακικού  

Εικόνα 4 Υγρότοπος Αμβρακικού 
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Κόλπου, ενώ σημαντικές είναι και οι μυδοκαλλιέργειες της περιοχής.  Στον Αμβρακικό  που 

αποτελεί σύμφωνα με τους επιστήμονες ένα «φυσικό εργαστήριο», φιλοξενούνται 150 ρινοδέλφινα 

και μεγάλες θαλάσσιες χελώνες Carreta Carreta, τα οποία  δυστυχώς κινδυνεύουν με εξαφάνιση. 

3.3. Ο Ποταμός Καλαμάς 

Πρόκειται για τον πρώτο σε μήκος ποταμό της Ηπείρου, 

αφού από τις πηγές του ως την θάλασσα διανύει μια 

απόσταση 115 χιλιομέτρων. Ονομάζεται ακόμη και σήμερα 

με  τα δύο του ονόματα. Το αρχαίο ΘΥΑΜΙΣ και το 

σύγχρονο ΚΑΛΑΜΑΣ.Το αρχαίο όνομα ΘΥΑΜΙΣ 

προέρχεται από την λέξη Θύω η οποία σημαίνει: Κινούμαι 

άγρια. Και πράγματι τα νερά του Θύαμη κινούνται άγρια. 

Ιδιαίτερα στο τμήμα από τον καταρράκτη της Γλύζιανης 

μέχρι και την έξοδό του από την χαράδρα του Πολύδροσου 

πριν την Νεράιδα της Θεσπρωτίας. 

Σήμερα τον ονομάζουμε Καλαμά, γιατί σύμφωνα με μια εκτίμηση, οι πηγές του βρίσκονται σε μια 

περιοχή των Δολιανών η οποία είναι γεμάτη από καλάμια.  πηγές του βρίσκονται στο όρος 

Δούσκο, κοντά στα σύνορα του νομού Ιωαννίνων με την Αλβανία. Η λεκάνη απορροής του 

έχει έκταση 1.800 τετραγωνικά μέτρα, περιλαμβάνει πλήθος παραποτάμων και πηγών και σχεδόν 

ολόκληρη (99%) ανήκει σε ελληνικό έδαφος. Με κατεύθυνση από βορρά προς νότο, διασχίζει το 

επίμηκες λοφώδες οροπέδιο που σχηματίζεται ανάμεσα στα όρη Κασιδιάρης  καιΜιτσικέλι. Στα 

νότια του Κασιδιάρη, ο ποταμός στρέφεται προς τη Θεσπρωτία, την οποία διαρρέει με 

κατεύθυνση ανατολικά προς δυτικά. Εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος βορείως 

της Ηγουμενίτσας σχηματίζοντας δέλτα. 

3.3.1. Θεογέφυρο 

Το Θεογέφυρο είναι ένα φυσικό γεφύρι που σχηματίζεται από βράχια τα οποία ενώθηκαν πάνω 

από τον ποταμό Καλαμά. Δεν είναι ορατό από το δρόμο. Η θέα του Θεογέφυρου από κάτω προς 

τα πάνω είναι μοναδική. Τα νερά του ποταμού σε εκείνο το σημείο τρέχουν αρκετά ορμητικά 

ανάμεσα στα βράχια λόγω της στένωσης της κοίτης.  

 

3.3.2. Ο Μύλος του Αχιλλέα: 

Ένα χιλιόμετρο πιο κάτω υπάρχει ένα κτίσμα δίπλα στο ποτάμι, ο λεγόμενος Μύλος του Αχιλλέα. Ο 

Μύλος του Αχιλλέα, ο οποίος στο παρελθόν ήταν νερόμυλος είναι μια καλή στάση για καφέ και 

Εικόνα 5 Ο ποταμός Καλαμάς. 
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ξεκούραση δίπλα στις όχθες του Καλαμά. Σε αυτό το σημείο το ποτάμι είναι κάπως πιο ρηχό γιατί η 

κοίτη του φαρδαίνει λιγάκι. Η βλάστηση είναι και 

εδώ πυκνή και το τοπίο πολύ όμορφο. 

 

 

Η παλιά ρόδα του μύλου υπάρχει ακόμα και 

γυρίζει κανονικά.  

 

3.4. Η Λίμνη με τα Νούφαρα 

Στον δήμο Ηγουμενίτσας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) και Πάργας (Περιφερειακή Ενότητα 

Πρέβεζας) βρίσκεται η λίμνη με τα νούφαρα (έλος Καλοδικίου) ένας υδροβιότοπος 

προστατευόμενος από το πρόγραμμα NATURA. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στο πλούσιο δάσος 

της περιοχής και αποτελεί έναν  όμορφο προορισμό. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 

οικολογικά καταφύγια στην Ελλάδα, καθώς στην αγκαλιά της συναντώνται 300 είδη φυτών, 120 

πουλιών, 20 θηλαστικών, 11 ερπετών και 5 

αμφίβιων. Κάθε χρόνο στις αρχές του 

καλοκαιριού η λίμνη αλλάζει όψη. Στον 

ερχομό του θέρους μετατρέπεται σε ένα 

πολύχρωμο παράδεισο καθώς τότε 

βρίσκονται σε πλήρη ανθοφορία τα νούφαρα. 

Μεγάλα, καταπράσινα φύλλα με διάμετρο 

μέχρι και μισό μέτρο επιπλέουν μέσα στο 

νερό ή κάτω από αυτό, δημιουργώντας μια 

ονειρεμένη εικόνα. Πάνω τους φέρουν 

μεγάλα λουλούδια, σε σχήμα κυπέλλου, με 

πολυάριθμα πέταλα σε μονή η διπλή σειρά. 

 

3.5. Η  λίμνη Παμβώτιδα 

Η λίμνη Παμβώτιδα, γνωστή και ως λίμνη των Ιωαννίνων, βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μέτρων από 

την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει μήκος 7,9 περίπου χιλιόμετρα, πλάτος 1,5 ως 5,4 χιλιόμετρα, 

Εικόνα 6 Η ρόδα του μύλου. 
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μέσο βάθος 4 - 5 μέτρα, μέγιστο βάθος 11 μέτρα και επιφάνεια 19,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Περιβάλλεται από τα 

όρη Μιτσικέλι και των ανατολικών 

αντερεισμάτων του Τομάρου (ή της 

Ολύτσικας) και σχηματίζεται από τα 

ύδατα τριών κυρίως πηγών 

(Ντραμπάντοβας, Σεντενίκου και 

Κρύας), που αναβλύζουν στους 

πρόποδες του Μιτσικελίου. 

Χρονολογείται από το 10.000 π.Χ αν 

και στο παρελθόν η στάθμη της είχε 

μειωθεί αξιοσημείωτα, σήμερα 

αποτελεί ένα ζωντανό 

κομμάτι χλωρίδας και πανίδας της 

περιοχής. Η λίμνη αυτή είναι ιχθυοτρόφος, περίφημα είναι τα χέλια και οι καραβίδες . Στις όχθες 

της λίμνης βρίσκεται εγκατεστημένος σήμερα ο ιχθυογεννητικός σταθμός της Δημοτικής 

Επιχείρησης Λίμνης Ιωαννίνων (ΔΕΛΙ), στον οποίο παράγονται κάποιες ποσότητες 

ελληνικού χαβιαρίου από οξύρρυγχους ρωσικής προέλευσης. Στις ίδιες εγκαταστάσεις παράγονται 

επίσης κατά μέσον όρο 100.000 γόνος, που εξάγεται σε ιχθυοτροφικές μονάδες κυρίως του 

εξωτερικού, καθώς και διάφορες άλλες ποικιλίες γόνου γλυκών νερών για τον εμπλουτισμό 

ελληνικών λιμνών και ποταμών. Στο μέσο περίπου της Λίμνης βρίσκεται μικρή νησίδα, στην οποία 

είναι χτισμένος ο ομώνυμος οικισμός, ο οποίος έχει σήμερα 347 κατοίκους σύμφωνα με την 

απογραφή του 2001. Στη νησίδα υπάρχει το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπου το 1822 

δολοφονήθηκε ο Αλή Πασάς. Το νησί βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης πολύ κοντά 

στον οικισμό Αμφιθέα. Έχει έκταση 200 στρέμματα και μέγιστο υψόμετρο 520 μέτρα πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας ή 59 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της λίμνης. Το μέγιστο μήκος του 

είναι 800 μέτρα και το πλάτος του 500 μέτρα. Η δυτική του πλευρά είναι βαλτώδης ενώ το 

υπόλοιπο τμήμα του είναι βραχώδες και δασωμένο στο μεγαλύτερο μέρος του.  

3.6. Δάση 

Στα μέσα υψόμετρα όλων των βουνών της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας (Περιφερειακή 

Ενότητα Ιωαννίνων) απλώνονται μικτά και αμιγή δάση μαυροπεύκου, ελάτης και οξυάς. Αν και η 

εξάπλωση των δασών αυτών δεν γνωρίζει διοικητικά η γεωγραφικά όρια, αφού συναντώνται λίγο 

πολύ σε όλα τα μεγάλα ορεινά συγκροτήματα της περιοχής, αξίζει να αναφέρουμε τα δάση με 

Εικόνα 8 Η λίμνη των Ιωαννίνων. 
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μαυρόπευκα του Σμόλικα και του Κλέφτη (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), τα δάση οξυάς του 

Γράμμου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), καθώς και τα ελατοδάση της Τραπεζίτσας και της 

Χαράδρας του Αώου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). Στα δάση συχνάζουν χαρακτηριστικά 

είδη πουλιών, όπως η ελατοπαπαδίτσα (parus ater), η λοφοπαπαδίτσα (parus cristatus), η 

τσαρτσάρα (turdus viscivorous) και ο στραβομύτης (luxia curvirostra). Επίσης, σε εκείνα τα δάση 

που δεν έχουν υλοτομηθεί για πολύ καιρό και κατά συνέπεια ο βιολογικός τους πλούτος είναι 

υψηλός, συναντώνται σπάνια και προστατευόμενα είδη πουλιών, όπως ο μεγαλόσωμος μαύρος 

δρυοκολάπτης. Τα δάση κωνοφόρων και οξυάς είναι επίσης σημαντικά για την αρκούδα αφού της 

προσφέρουν προστασία και επιπρόσθετα οι καρποί της οξυάς αποτελούν σημαντική τροφική πηγή 

για το μεγάλο αυτό θηλαστικό κατά το φθινόπωρο. Το αγριογούρουνο συχνάζει επίσης στα δάση 

αυτά, ενώ το ζαρκάδι δείχνει σαφή προτίμηση στα ξέφωτα των δασών, όπου το έδαφος σκεπάζεται 

από πλούσια ποώδη βλάστηση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία πολύ σπάνιων ειδών, όπως 

του δασοκούναβου (martes martes), το οποίο έχει παρατηρηθεί στα δάση του Σμόλικα, ενώ δεν 

λείπουν οι αναφορές από τους κατοίκους για τη σποραδική εμφάνιση του λύγκα (lynx lynx). Τέλος, 

σε απομονωμένους θύλακες ξεχειμωνιάζει το αγριόγιδο (rupicapra rupicapra), ένα από τα πιο 

σπάνια είδη θηλαστικών των βουνών της Ελλάδας. 

3.7. Φαράγγια-Γκρεμοί 

Οι μεγάλοι γκρεμοί και ορθοπλαγιές αναμφισβήτητα αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

ορεινού όγκου της Τύμφης και της Τραπεζίτσας (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), με 

αποκορύφωμα τη μεγάλη και απότομη χαράδρα του ποταμού Αώου που σχηματίζεται ανάμεσα 

από τα δύο αυτά βουνά. Ωστόσο, μικρότερους γκρεμούς συναντάμε και στα υπόλοιπα βουνά της 

ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). Χαρακτηριστικές απότομες 

βραχώδεις θέσεις υπάρχουν στα βορειοδυτικά των κορυφών του Σμόλικα (Περιφερειακή Ενότητα 

Ιωαννίνων), όπου ξεκινά η χαράδρα του Βαθύλακκου, όσο και στα νότια του, όπου σχηματίζεται η 

βραχώδης έξαρση του Αλογότοπου. Επίσης στο Γράμμο (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) 

υπάρχουν χαρακτηριστικές απόκρημνες πλαγιές. Οι απότομες πλαγιές δεν είναι πάντα γυμνές από 

βλάστηση. Συχνά ανάμεσα από τα κάθετα βράχια σχηματίζονται μικρά διαζώματα, όπου φυτρώνει 

χορτάρι, μικροί θάμνοι ή ακόμα και δέντρα. Στα χαμηλά υψόμετρα η αριά είναι εκείνος ο θάμνος 

που προτιμά κυρίως τους γκρεμούς. Εδώ συναντούμε ορισμένα είδη πουλιών που έχουν 

προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες των απότομων πλαγιών, όπως το τοιχόδρομα (tichodroma 

murari), ένα σπάνιο και εντυπωσιακό πουλί με χρωματισμό κίτρινο, γκρι και μαύρο και τα 

πετροχελίδονα (ptyonoprogne rupestris) που χτίζουν τις φωλιές του στις προφυλαγμένες από τη 

βροχή κοιλότητες των βράχων. Εδώ επίσης φωλιάζουν σχεδόν όλα τα είδη αρπακτικών πουλιών 

της περιοχής (χρυσαετοί, πετρίτες, βραχοκιρκίνεζα, κουκάλογα κα).  
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3.8. Εθνικοί δρυμοί 

3.8.1. Εθνικός δρυμός Αώου-Βίκου 

O Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου είναι μια περιοχή προστατευόμενου φυσικού πλούτου, βόρεια της 

πόλης των Ιωαννίνων, στο Ζαγόρι της Ηπείρου. Ανακυρήχτηκε επίσημα εθνικός δρυμός το 1973 

και συνορεύει βορειοανατολικά με 

τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου-Βάλλια 

Κάλντα. Η περιοχή έχει ενταχθεί 

στο ευρωπαϊκό δίκτυο 

προστατευόμενων 

περιοχών natura 2000 και 

διακρίνεται για τις έντονες 

εναλλαγές στο φυσικό τοπίο: 

κατάφυτες πυκνές εκτάσεις 

αλληλοδιαδέχονται απότομους 

γκρεμούς. Η περιοχή Βίκου-Αώου, 

που αποτελεί έναν από τους 

δέκα εθνικού δρυμούς της Ελλάδας, περιλαμβάνει το φαράγγι του Βίκου που αποτελεί και τον 

πυρήνα του δρυμού καθώς και τμήμα της οροσειράς της Τύμφης, την χαράδρα του Αώου καθώς 

και μία σειρά από παραδοσιακά διατηρημένους οικισμούς. Έχει ονομαστεί και «Δρυμός των 

μεγάλων κορυφών», λόγω των απότομων και υψηλών κορυφών της περιοχής, με υψηλότερη 

αυτήν της Γκαμίλας (2.497μ.) στην Τύμφη. Έχει έκταση 122.250 στρεμμάτων, από τα οποία τα 

34.120 είναι ο κύριος πυρήνας του. Η περιοχή περιλαμβάνει ένα εξαιρετικά σπάνιο και ευαίσθητο 

οικοσύστημα, αυτός είναι και ο λόγος που δεν επιτρέπεται καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, εκτός 

από αυτές που σχετίζονται με την περιήγηση και την αναψυχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στα 

δυτικά του δρυμού βρίσκεται η χαράδρα του Βίκου που διασχίζει το δυτικό και το κεντρικό Ζαγόρι, 

ξεκινώντας βόρεια του χωριού Βίκος και καταλήγοντας νοτιοανατολικά στα 

χωριά Κουκούλι και Κήποι. Έχουν εντοπισθεί ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας από το 40.000 

π.Χ. Το φαράγγι είναι υδατογενές και εκτείνεται σε μήκος 12 χιλιομέτρων και έχει καταγραφεί 

στο βιβλίο Γκίνες ως το φαράγγι με το μικρότερο άνοιγμα παγκοσμίως, καθώς με βάθος άνω των 

1.000 μέτρων είναι το βαθύτερο φαράγγι του πλανήτη. Το πλάτος του ποικίλλει από 100 ως 1.000 

μέτρα. Ο παραπόταμος του Αώου, ο Βοϊδομάτης, που διατρέχει το φαράγγι έχει νερό μόνο 

εποχιακά. Σε όλα τα σημεία του εθνικού δρυμού εναλλάσσεται το πράσινο της πυκνής βλάστησης 

με το γκρίζο των απότομων γκρεμών. Η περιοχή αποτελεί καταφύγιο για μεγάλο πλήθος φυτών και 

Εικόνα 9 Ο δρυμός Αώου- Βίκου. 
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βοτάνων. Έχουν καταγραφεί πάνω από 1.700 είδη και υποείδη φυτικών ειδών, ενδεικτικά 

υπάρχουν 18 είδη γερανιού, 43 τριφυλλιού και 14 είδη από καμπανούλες. Τουλάχιστον 50 είδη 

δασικών δέντρων και θάμνων έχουν καταγραφεί στα όρια του Δρυμού. Ενδημικά σπάνια στην 

Ελλάδα είδη φυτών φύονται που προσελκύουν το ενδιαφέρον επιστημόνων παγκοσμίως. Τα 

πυκνά δάση του δρυμού αποτελούνται από ιτιές, μεγάλα σε μέγεθος και 

ηλικία πλατάνια, οξιές και λεύκες. Σε μεγαλύτερο υψόμετρο κυριαρχούν δρυς και βελανιδιές. Στην 

πανίδα του δρυμού περιλαμβάνονται 24 είδη θηλαστικών, πολλά από τα οποία είναι υπό 

εξαφάνιση: αρκούδες, λύκοι, ζαρκάδια, αγριόγιδα, αγριογούρουνα, λύγκες, κουνάβια. Επίσης 

διαβιούν 133 είδη πτηνών, όπως διάφορα αρπακτικά: αετοί, γύπες, γεράκια, και ορισμένα 

είδη ψαριών. 

 

3.8.2. Εθνικός δρυμός Πίνδου 

Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη 

περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και Ιωαννίνων. Ο δρυμός 

περιλαμβάνει την κοιλάδα της Βάλια Κάλντα και του Αρκουδορέματος καθώς και τα βουνά Λύγκος 

και Μαυροβούνι. Χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την ποικιλία μορφολογικών αντιθέσεων με 

απότομους γκρεμούς και ορμητικούς χείμαρρους, καθώς και πυκνά δάση. Βρίσκεται σε υψόμετρο 

1400 μέτρων και περικλείεται από βουνά με υψόμετρο πάνω από 2000 μέτρα μεταξύ αυτών 

βρίσκονται οι κορυφές Αυγό (2.177 μ.), Πυροστία (1.965 μ.), Αυτιά (2.055 μ.), Μηλιά (2.180 μ.), 

Φλέγκα (2.158 μ.), Κακοπλεύρι (2.160 μ.), Τρία σύνορα (2.050 μ.) και Σαλατούρα (2.019 μ.). 

Στα όρια της περικλείεται έκταση 69.000 στρεμμάτων. Από αυτή την έκταση τα 35.000 στρέμματα 

αποτελούν την προστατευόμενη περιοχή γύρω από τον πυρήνα. Ο Δρυμός σκοπεύει στην 

προστασία της πλούσιας πανίδας και χλωρίδας με ιδιαίτερη έμφαση στα 

αιωνόβια ρόμπολα και μαυρόπευκα. 

Ο δρυμός καλύπτεται από 

εκτεταμένα δάση κωνοφόρων και 

οξιάς και πολλά είδη ενδημικών 

φυτών των Βαλκανίων και της 

Ελλάδας. Η κοιλάδα περικλείεται 

από τους γύρω ορεινούς όγκους της 

Βαλέα. Στον δρόμο θα 

συναντήσουμε τα δάση Μαύρης 

Πεύκης, Οξιάς, Λευκόδερμης όπως 

Εικόνα 10 Εθνικός δρυμός Πίνδου. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
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18 

 

και διάσπαρτα άτομα Πεύκης. Επίσης, πολύ πλούσια είναι τόσο η χλωρίδα όσο και η πανίδα της 

περιοχής. Φιλοξενεί περισσότερα από 80 είδη πουλιών(11 από τα οποία είναι αρπακτικά)ορισμένα 

είναι και προστατευόμενα. Μερικά από αυτά τα πουλιά είναι γεράκια, γερακίνες, αετοί όπως επίσης 

πουλιά του δάσους και των νυκτόβιων. Αποτελεί καταφύγιο για κάθε λογής άγριο ζώο. Άλλα 

σπάνια θηλαστικά που ζουν εκεί είναι η βίδρα, το ζαρκάδι και ο αγριόγατος. Στα ποτάμια της 

κοιλάδας συναντάμε δυο σπάνια είδη πέστροφας (Trutta Fario και Salvelinus Fontinalis). 

Επιπλέον, υπάρχουν πολλά είδη μανιταριών και ερπετών όπως οχιές, σαύρες, σαλαμάνδρες, 

αστρίτες. Επτά από αυτά τα είδη προστατεύονται σε ολόκληρο τον κόσμο. 

3.9. Τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου 

Τα γεφύρια κατασκευάστηκαν για λόγους καθαρά κυκλοφοριακούς. Δομικό υλικό είναι η πέτρα, η 

οποία πρέπει να είναι ομοιογενής, συμπαγής και ανθεκτική, να μην έχει ρωγμές και να μην 

αποσαθρώνεται με το νερό ή τον αέρα. Στην Ήπειρο χρησιμοποιείται κυρίως σχιστόλιθος, 

πέτρωμα που αφθονεί στην περιοχή. Τα γεφύρια διαφέρουν ως προς τη μορφή τους. Διαφέρουν 

σε μέγεθος και σε αριθμό τόξων. Το πιο ξακουστό είναι τo Γεφύρι της Άρτας, μία λιθόκτιστη γέφυρα 

του ποταμού Αράχθου, του 17ου αιώνα μΧ, στην πόλη της Άρτας, που έγινε πασίγνωστη από το 

ομώνυμο θρυλικό δημοτικό τραγούδι. Το σημερινό μήκος του πέτρινου γεφυριού της Άρτας φτάνει στα 

145 m, και το πλάτος του είναι 3,75 m. Οι τέσσερις ημικυκλικές καμάρες δεν έχουν καμία συμμετρία 

μεταξύ τους. Τα βάθρα του είναι κτισμένα με μεγάλους κανονικούς λίθους κατά το ισοδομικό σύστημα, 

με επίστεψη, έτσι που θυμίζουν τοιχοποιία 

ελληνιστικών μεγάρων. Στο νομό Άρτας 

υπάρχουν επίσης τα γεφύρια στα 

Χατζηγιανναίικα, στη Μεγάλη Βρύση, 

στο Κορφίτο, στο Μεγάλο Λαγκάδι, στο 

ρέμα του Κοραή, στου Τσαγκαράκη. Στο 

νομό Θεσπρωτίας ανήκουν τα γεφύρια 

της Γκούρας, της Γκρίκας, της Καβάλας, 

του Βαθύλακκου, του Βαρτίλλα και του 

Γκούμου. Στο νομό Ιωαννίνων 

βρίσκονται τα γεφύρια Καμπέραγα, 

Μεσαριάς- Γκαλίνας, Πλαστήρας, στα 

Βουδάσια, στα Ριζιανά, στα Σλίβα και στο νομό Πρεβέζης το γεφύρι του Μεζάνη. 

 

 

Εικόνα 11 Το γεφύρι της Άρτας. 
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3.10. Σπήλαια 

3.10.1. Σπήλαιο Περάματος  

Το σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940 και απέχει μόλις 4 χιλιόμετρα 

από την πόλη. Καταλαμβάνει έκταση 14.800 τ.μ. εκ των οποίων τα 1.100 αποτελούν την 

τουριστική διαδρομή και η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 45 λεπτά. Είναι το πρώτο 

σπήλαιο στην Ελλάδα που αξιοποιήθηκε τουριστικά, αλλά και αυτό που παραμένει πρώτο στις 

εντυπώσεις, το μέγεθος και την σπανιότητα του. 

 

Εικόνα 12 Σπήλαιο Περάματος. 

3.10.2. Σπήλαιο Πραμάντων 

Η ιστορία του σπηλαίου ξεκινάει κάπου στο έτος 1960. Υπάρχει τμήμα 270 μέτρων το οποίο είναι 

προσβάσιμο στους επισκέπτες. Το σπήλαιο έχει τρία επίπεδα. 

Το υψηλότερο και παλαιότερο, έχει καταρρεύσει στο παρελθόν και σώζονται κάποια τμήματά του. 

Το μεσαίο επίπεδο, έχει αξιοποιηθεί τουριστικά. Το τρίτο επίπεδο είναι η κοίτη υπόγειου ποταμού. 

Ο ποταμός φαίνεται στο τέλος του τουριστικού μονοπατιού, λίγο πριν δημιουργήσει ένα 

καταρράκτη 2 μέτρων, 10 μέτρα χαμηλότερα από το μονοπάτι. Το νερό του ποταμού εμφανίζεται 

ξανά σε πηγή που βρίσκεται στην χαράδρα, 25 μέτρα κάτω από την είσοδο της σπηλιάς. 

3.11. Παραλίες Πρέβεζας 

Ο νομός Πρέβεζας μετρά 60 χιλιόμετρα ακτογραμμής όσα ακριβώς είναι και τα δυτικά της σύνορα. 

Οι παραλίες της Πρέβεζας είναι άμεσα προσβάσιμες καθώς ο εθνικός δρόμος που ενώνει την πόλη 

της Πρέβεζας με την Ηγουμενίτσα είναι παραλιακός. Στις παραλίες της Πρέβεζας δεν υπάρχουν 

μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, όμως τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ανταποκρίνονται σε 

όλες τις ανάγκες ενώ θεωρούνται ιδανικά για οικογενειακές διακοπές. Στις περισσότερες παραλίες 

υπάρχουν υποδομές που καθιστούν την παραμονή εκεί κάτι παραπάνω από ευχάριστη όπως 
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δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες, μαγαζιά δίπλα στη θάλασσα, εγκαταστάσεις για θαλάσσιες 

δραστηριότητες κλπ. Παρακάτω αναφέροντες κάποιες παραλίες του νομού ενδεικτικά. 

3.11.1. Παραλία Λούτσας  

Με μέτωπο το καταγάλανο Ιόνιο οι παραλίες της Λούτσας και του Βράχου, ενωμένες αλλά 

ταυτόχρονα και με ευδιάκριτα «σύνορα», απλώνονται 

σε έξι χιλιόμετρα αμμουδιάς. Η πρόσβαση από την 

εθνική οδό, που συνδέει την Πρέβεζα με την 

Ηγουμενίτσα, είναι πολύ εύκολη. Η Λούτσα και ο 

Βράχος διατρέχονται από έναν κεντρικό δρόμο ο 

οποίος από τη μια μεριά κατακλύζεται από 

ενοικιαζόμενα δωμάτια και beach bar και από την άλλη 

μεριά ξεκινά η πλατιά αμμουδιά. Τα beach bar έχουν 

φροντίσει για την άνεση στην παραλία, με τις δωρεάν 

ψάθινες, κομψές ομπρέλες και τις άνετες ξαπλώστρες. 

Κατά μήκος της αμμουδιάς υπάρχουν τραπέζια του πινγκ πονγκ, κούνιες για τα παιδιά, 

αποδυτήρια και ντουζιέρες, καθώς και εξέδρες όπου μπορείς να καταπιαστεί κανείς με πολλά 

θαλάσσια σπορ. Οι υποδομές είναι εξαιρετικές για τους παραθεριστές, καθώς λειτουργεί ένα super 

market, αρκετά mini market, εστιατόρια, ταβέρνες και καφετέριες. Η θάλασσα είναι κρυστάλλινη και 

καταγάλανη αλλά όχι ιδιαίτερα ρηχή, κι αν και τον περισσότερο καιρό είναι ζεστή και ήρεμη 

υπάρχουν κάποιες περίοδοι, συνήθως μέσα Ιουνίου και αρχές ή μέσα Ιουλίου, που αγριεύει ενώ το 

νερό κρυώνει αρκετά και γι’ ευθύνονται τα ρεύματα από την Αδριατική. Το φαινόμενο αυτό κρατά 

πολύ λίγες μέρες και μετά τόσο η θερμοκρασία του νερού όσο και η κατάστασης της θάλασσας 

επανέρχονται στο φυσιολογικό τους. 

3.11.2. Παραλία Καστροσυκιάς  

Η Καστροσυκιά μαζί με την Πάργα υπήρξαν από παλιά οι πιο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί 

του νομού Πρέβεζας. Ο οικισμός της Καστροσυκιάς έχει αναπτυχθεί σε ένα μακρόστενο λόφο 

ακρωτήριο ενώ η απέραντη παραλία της Καστροσυκιάς εκτείνεται στα αριστερά του. Η παραλία 

διαθέτει τα πάντα και είναι πλήρως οργανωμένη. Είναι όμως τόσο μεγάλη ώστε αν χρειάζεστε 

κάποια σχετική απομόνωση μπορείτε εύκολα να την βρείτε. 

3.11.3. Παραλία Λυγιάς 

Η παραλία του χωριού Λυγιά είναι ένα σύνολο από μικρούς ορμίσκους που περιλαμβάνουν 

αμμουδερές παραλίες, βραχώδεις παραλίες, αλλά και ένα μικρό προστατευμένο λιμανάκι. Η 

 

Εικόνα 13 Παραλία Λούτσας. 
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παραλία της Λυγιάς βρίσκεται στην συνέχεια της τεράστιας παραλίας Βράχου -Λούτσας και μπορεί 

να σας προσφέρει μεγαλύτερη ησυχία και απομόνωση καθώς δεν είναι τόσο οργανωμένη. 

3.11.4. Παραλία Αμμουδιά  

Η παραλία Αμμουδιά βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Αχέροντα και εκτός από την υπέροχη 

άμμο διαθέτει και πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Στην μια πλευρά της παραλίας που είναι 

κατάφυτη με πανύψηλα δέντρα βρίσκουν καταφύγιο τροχόσπιτα ενώ η απέναντι πλευρά είναι ο 

παράδεισος των κολυμβητών που τους αρέσουν οι πραγματικά μεγάλες παραλίες. Η Αμμουδιά δεν 

είναι αυτό που θα λέγαμε οργανωμένη παραλία, όμως σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται το 

ομώνυμο χωριό που θα βρείτε όλα τα απαραίτητα. 

3.11.5. Παραλία Βάλτος- Πάργα 

Πρόκειται για μία τεράστια και δημοφιλή παραλία ακριβώς δίπλα στην Πάργα. Η παραλία του 

Βάλτου είναι πανέμορφη και γεμάτη πράσινο. Χρωστάει μεγάλο τμήμα της φήμης της στην Πάργα 

καθώς τα τμήματα που μπορείς να κάνεις μπάνιο μπροστά στην πόλη της Πάργας είναι πολύ 

περιορισμένα για τον όγκο των επισκεπτών που δέχεται η πόλη τους καλοκαιρινούς μήνες ειδικά 

τα Σαββατοκύριακα που γίνεται το αδιαχώρητο. Την παραλία του Βάλτου θα την θαυμάσετε σε όλο 

της το μεγαλείο από το ύψωμα του κάστρου της Πάργας που προσφέρει υπέροχη θέα προς όλες 

τις κατευθύνσεις. 

3.11.6. Παραλία Σαρακήνικο 

Οργανωμένη παραλία στο βορειότερο τμήμα του νομού. Κλειστός κόλπος με γαλαζοπράσινες 

αποχρώσεις και πλαζ με βότσαλο. Μπορείτε να φθάσετε 

οδικώς αλλά και από την θάλασσα με σκάφος από το λιμάνι 

της Πάργας. Υπάρχουν κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

εστιατόρια και αναψυκτήρια.  

 

 

3.11.7. Παραλία Μύτικας 

Μαγευτική παραλία στο ακρωτήρι του Δήμου σε ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον με πληθώρα 

μονάδων διαμονής (πανσιόν, ξενοδοχεία) και παραθαλάσσιες ή παραδοσιακές ταβέρνες, καφέ και 

ντισκοτέκ. Δίπλα από τον οικισμό εκτείνεται η Αρχαία Νικόπολη. 

Εικόνα 14 Παραλία Σαρακήνικο. 
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3.12. Παραλίες Θεσπρωτίας 

Οι Παραλίες Θεσπρωτίας αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες και ντόπιους κάθε χρόνο 

καθώς η Θεσπρωτία διαθέτει αναμφισβήτητα μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες της Ελλάδας, 

αφού τα διαφανή και κρυστάλλινα νερά τους σε συνδυασμό με το εξωτικό τιρκουάζ χρώμα που τις 

χαρακτηρίζουν τις κάνουν μοναδικές. Επίσης, είναι κατάλληλες για κάθε γούστο, αφού μπορείτε να 

βρείτε είτε ήρεμες και απομονωμένες παραλίες, είτε πολύ δημοφιλείς, γεμάτες από κόσμο, ακόμα 

και παραλίες κυρίως για οικογένειες με μικρά παιδιά. 

3.12.1. Παραλία Καραβοστάσι στην Πέρδικα Θεσπρωτίας 

Δεν είναι τυχαίο που πολλοί ταυτίζουν την Πέρδικα με την εικόνα της συγκεκριμένης παραλίας. Το 

Καραβοστάσι είναι μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη παραλία,με λευκή άμμο και καταγάλανα 

δροσερά νερά, που βαθαίνουν απότομα, γι’ αυτό και την προτιμούν κυρίως ενήλικες. Έχει 

καταπληκτικό τοπίο και γι’ αυτό έχει επιλεχτεί αρκετές φορές για γυρίσματα ταινιών και 

διαφημίσεων. Στο Καραβοστάσι θα βρείτε 

ξαπλώστρες για να χαλαρώσετε, καφέ, φαγητό ή 

σνάκ σε ταβέρνες και σε ξενοδοχεία που 

βρίσκονται στην περιοχή, ενώ μπορείτε να μείνετε 

σε κάποιο από τα διάφορα ξενοδοχεία ή τα 

ενοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται κοντά στη 

παραλία. Επίσης, μπορείτε να νοικιάσετε για τη 

διασκέδαση σας στο νερό κανό, ποδήλατα 

θαλάσσης κ.τ.λ. 

 

3.12.2. Παραλία Πισίνα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας 

Η παραλία Πισίνα είναι από τις πιο γνωστές παραλίες στα Σύβοτα. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του 

ονόματος της. Αξίζει να την επισκεφτείτε, μόνο όμως με σκάφος ή καΐκι, εφόσον βρίσκεται απέναντι 

από τα Σύβοτα σε ένα νησάκι, αυτό του Αγίου 

Νικολάου.Τα νερά της είναι διάφανα, τιρκουάζ και 

νιώθει κανείς ότι βρίσκεται σε μια «πισίνα της 

φύσης». Καθημερινά την επισκέπτονται δεκάδες 

τουρίστες και ντόπιοι από τα Σύβοτα αλλά και από 

άλλες παραλίες, καθώς αποτελεί ένα ειδυλλιακό 

τοπίο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για να 

απολαύσετε το μπάνιο σας σε ένα μοναδικό 

περιβάλλον που θυμίζει εξωτικά μέρη. 

Εικόνα 15 Παραλία Καραβοστάσι 

Εικόνα 16 Παραλία Πισίνα 
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3.12.3. Παραλία Δρέπανος στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας 

Ο Δρέπανος είναι η κοντινότερη παραλία στην πόλη της Ηγουμενίτσας και προτιμάται από 

πολλούς ντόπιους αλλά και τουρίστες κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Πρόκειται για μια πολύ 

μεγάλη, περίπου 4 χιλιομέτρων, αμμώδη και ρηχή παραλία με καθαρά νερά. Ξεκινά από το 

ομώνυμο κάμπινγκ που βρίσκεται στην αρχή και 

καταλήγει στο Μακρυγιάλλι στο άλλο άκρο της. 

Κατά μήκος της παραλία θα βρείτε πολλές 

ταβέρνες για γεύμα και ποτό αλλά και 

παραθαλάσσια club για τους νέους. Επίσης σε 

πολλά σημεία της προσφέρεται η δυνατότητα να 

ενοικιάσετε ξαπλώστρες και ομπρέλες. 

 

 

3.12.4. Παραλία Αρίλλα στην Πέρδικα Θεσπρωτίας 

Η παραλία Αρίλλα (Αρίλλας) είναι μία απάνεμη οργανωμένη παραλία, με ψιλή άμμο και 

πεντακάθαρα νερά. Είναι ιδανική και προτιμητέα για οικογένειες με παιδιά, εφόσον είναι ιδιαίτερα 

ρηχή. Περιβάλλεται από πολύ γραφικό τοπίο, πράγμα που ενισχύεται από την ύπαρξη ενός 

λιμανιού για σκάφη,όπου σταματάνε πολλοί επισκέπτες και απολαμβάνουν την παραλία. Στην εν 

λόγω παραλία θα βρείτε ξαπλώστρες με πλήρη 

εξυπηρέτηση(καφές, σνακ, παιχνίδια θαλάσσης), 

όπως επίσης και διάφορες ταβέρνες με φρέσκο 

ψάρι και τόσο ξενοδοχεία όσο και ενοικιαζόμενα 

δωμάτια για τη διαμονή σας. Σαφώς εύκολα κανείς 

φτάνει στην παραλία, είναι πολύ προσιτή και έχει 

χώρο για πάρκινγκ. Τέλος δίνεται η δυνατότητα να 

ενοικιάσετε βάρκα για να επισκεφτείτε τις διπλανές 

παραλίες. 

 

3.12.5. Παραλία Μικρή Άμμος στα Σύβοτα Θεσπρωτίας 

Η παραλία Μικρή Άμμος είναι μια μικρή, γραφική και δροσερή παραλία. Είναι ιδιαίτερη και 

οργανωμένη, αφού διαθέτει μπαρ και φαγητό, ενώ η διασκέδαση πολλών νέων εκεί είναι έκδηλη. 

Τα νερά της είναι κρυστάλλινα ενώ η αμμουδιά αποτελείται από ψιλό και χοντρό βότσαλο. Επίσης 

μπορείτε να βρείτε ξαπλώστρες, ομπρέλες και το πάρκινγκ με άφθονο χώρο.  

Εικόνα 17 Παραλία Δρέπανος 

Εικόνα 18 Παραλία Αρίλλα 
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Εικόνα 19 Παραλία Αρίλλα 

3.12.6. Παραλία Κόκκινος Βράχος στη Πλαταριά Θεσπρωτίας 

Η παραλία Κόκκινος Βράχος βρίσκεται λίγο πριν την Πλαταριά. Θα την συναντήσετε πηγαίνοντας 

από τον παλιό δρόμο Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς. Είναι μία πολύ όμορφη χαρακτηριστική παραλία 

καθώς αποτελείται από δύο μικρούς κολπίσκους 

όπου μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το 

όνομά της οφείλετε στα κόκκινα πετρώματα που 

περιβάλλουν την παραλία. Ελκύει πολλούς νέους 

καθώς διαθέτει μπαρ το οποίο λειτουργεί τους 

καλοκαιρινούς μήνες και προσφέρει τόσο 

ξαπλώστρες, όσο και καφέ, ποτό και διάφορα 

σνακ. Επίσης μπορείτε να απολαύσετε ένα γεύμα 

στην ταβέρνα η οποία λειτουργεί λίγο πριν την 

παραλία. 

3.12.7. Παραλία Αγία Παρασκευή στην Πέρδικα Θεσπρωτίας 

Η παραλία Αγία Παρασκευή είναι μία πανέμορφη παραλία με βότσαλο και χαλίκι στη μέση 

κυριολεκτικά ενός καταπράσινου τοπίου, αφού ακριβώς απέναντι υπάρχει ένα καταπράσινο 

νησάκι. Φυσικά μπορεί κανείς να το επισκεφτεί 

κολυμπώντας. Σπάνια έχει κύμα και στην αρχή της 

παραλίας βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας-

Παρασκευής. Είναι ιδιαίτερα οργανωμένη με 

διάφορα beach-bar, όπου μπορείτε να απολαύσετε 

σνακ, ποτό ή καφέ. Επίσης, έχει ποικιλία η 

περιοχή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και σε 

Εικόνα 20 Παραλία Κόκκινος Βράχος 

Εικόνα 21 Παραλία Αγία Παρασκευή 
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ξενοδοχεία. 

 

3.12.8. Παραλία Πλαταριάς στη Πλαταριά Θεσπρωτίας 

Η Παραλία Πλαταριάς βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον ομώνυμο πανέμορφο οικισμό σε ιδανικό 

σημείο. Πρόκειται για μια μεγάλη,περίπου 1,5 χιλιομέτρων, αμμώδη και ρηχή παραλία με καθαρά 

νερά. Τους καλοκαιρινούς μήνες μαζεύει πολύ 

κόσμο τόσο από την Ηγουμενίτσα όσο και από 

άλλους προορισμούς καθώς βρίσκεται σε 

κομβικό, εύκολα προσβάσιμο σημείο. H κεντρική 

μαρίνα της Πλαταριάς καθιστούν την παραλία 

ξεχωριστή καθώς κάθε χρόνο υποδέχεται 

δεκάδες σκάφη και ιστιοπλοϊκά! Επίσης κατά 

μήκος της παραλίας θα βρείτε πολλές 

ψαροταβέρνες που φημίζονται για το φρέσκο 

ψάρι τους καθώς και καφετέριες για να 

απολαύσετε τον καφέ σας ή ένα σνακ. 

3.12.9. Παραλία Σταυρολιμένας στη Πέρδικα Θεσπρωτίας 

Η πρόσβαση στην παραλία του Σταυρολιμένα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη, αλλά η ηρεμία και η 

χαλάρωση που προσφέρει είναι μοναδική. Ο Σταυρολιμένας είναι μια μικρή, καταγάλανη και 

γραφική παραλία, με χαλίκι και άμμο. Για να την επισκεφτεί κανείς θα πρέπει να παρκάρει στο 

δρόμο που βρίσκεται πάνω από την παραλία, αφού θα χρειαστεί να περπατήσει, όχι σε ιδιαίτερα 

δύσβατο δρόμο όμως. 

 

Εικόνα 23 Παραλία Σταυρολιμένας 

Εικόνα 22 Παραλία Πλαταριάς 
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3.12.10. Παραλία Μπέλλα Βράκα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας 

Η παραλία Μπέλλα Βράκα ενώνει τα Σύβοτα με 

το νησάκι Μουρτεμένο. Μπορεί κανείς να την 

επισκεφτεί με τα πόδια περνώντας κυριολεκτικά 

μέσα από την θάλασσα. Είναι μια μικρή, γραφική, 

αμμώδης παραλία η οποία συγκεντρώνει 

πολλούς τουρίστες από τα γειτονικά ξενοδοχεία. 

Η παραλία προσφέρει επίσης την ευκαιρία να 

ασκήσετε διάφορα θαλάσσια σπορ. Υπάρχει  η 

δυνατότητα να την επισκεφτείτε με αυτοκίνητο το 

οποίο αφήνετε σε πάρκινγκ πάνω από την 

παραλία και κατεβαίνετε σε αυτή από κατάλληλο διαμορφωμένο μονοπάτι. Μόλις την αντικρίσετε 

θα μαγευτείτε από το πανέμορφο τοπίο. Δίπλα σε αυτή υπάρχουν και άλλες οργανωμένες 

παραλίες στις οποίες πηγαίνετε είτε από μονοπάτια είτε με βάρκα καθώς κάποιες από αυτές είναι 

απροσπέλαστες. 

 

3.12.11. Παραλία Γάτα στην  Πλαταριά Θεσπρωτίας 

Η παραλία Γάτα είναι η πρώτη που συναντάτε μετά την Ηγουμενίτσα με κατεύθυνση προς 

Πλαταριά. Πρόκειται για μια μικρή πανέμορφη, 

παραλία που περιβάλλεται από πολύ πράσινο 

αλλά και απότομους βράχους που την καθιστούν 

μία από τις πιο γραφικές της περιοχής! Η 

αμμουδιά αποτελείται από χοντρό βότσαλο και τα 

νερά της είναι καταγαλανά και καθαρά! Επίσης 

μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας ή ένα σνακ 

στις ξαπλώστρες που προσφέρει η γραφική 

καντίνα που λειτουργεί εκεί. 

3.12.12. Παραλία Μέγα Ντράφι στην  Πέρδικα Θεσπρωτίας 

Η παραλία Μέγα Ντράφι είναι μια ιδιαίτερα γραφική και «σπασμένη» στα τρία παραλία. 

Αμμουδερή, με καταγάλανα και δροσερά νερά, που την επισκέπτεται πολύ η νεολαία. Η πρόσβαση 

στο πρώτο μέρος της παραλίας είναι εύκολη, μέσω χωματόδρομου ο οποίος κατεβαίνει μέχρι την 

αμμουδιά. Εκεί μπορείτε να βρείτε και πάρκινγκ για το αυτοκίνητό σας. Είναι οργανωμένη καθώς 

Εικόνα 24 Παραλία Μπέλλα Βράκα 

Εικόνα 25 Παραλία Γάτα 
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προσφέρει ξαπλώστρες και ομπρέλες για ενοικίαση, ενώ μπορείτε να παραγγείλετε οτιδήποτε 

θέλετε από την γραφική καντίνα που βρίσκεται εκεί! Αν θέλετε να πάτε στο δεύτερο μέρος, 

υπάρχουν δύο τρόποι: είτε περπατώντας από μονοπάτι που κατεβαίνει από τον δρόμο στην 

αμμουδιά, είτε κολυμπώντας από το πρώτο μέρος της παραλίας. Η πρόσβαση στο τρίτο μέρος της 

παραλίας είναι η δυσκολότερη καθώς γίνεται μόνο μέσω βάρκας ή συνεχίζοντας το κολύμπι από το 

δεύτερο μέρος. 

3.12.13. Παραλία Καλάμι στην  Πλαταριά Θεσπρωτίας 

Η παραλία Καλάμι είναι η δεύτερη που συναντάτε μετά την Ηγουμενίτσα με κατεύθυνση προς 

Πλαταριά. Πρόκειται για μια μικρή και ήσυχη, παραλία που περιβάλλεται από πολύ πράσινο! Στο 

ίδιο σημείο θα βρείτε και το ομώνυμο κάμπινγκ όπου και μπορείτε να διαμείνετε καθώς προσφέρει 

άφθονο χώρο για το αντίσχοινο ή το τροχόσπιτό σας! Η αμμουδιά αποτελείται από λεπτό βότσαλο 

και τα νερά της είναι δροσερά! Επίσης μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας ή ένα σνακ στις 

ξαπλώστρες που προσφέρουν οι υπηρεσίες του καμπινγκ. 

 

Εικόνα 26 Παραλία Καλάμι 

3.12.14. Παραλία Σοφάς στην Πέρδικα Θεσπρωτίας 

Η Παραλία Σοφάς είναι μια ωραία αμμώδης παραλία με καθαρά νερά. Είναι ιδανική για ξεκούραση 

μιας και είναι απομακρυσμένη από το δρόμο. 

Ενδείκνυται κυρίως για τους λάτρεις του 

κάμπινγκ(αφού είναι οργανωμένη γι’ αυτό). 

Προκειμένου ,λοιπόν, να κάνει κανείς μπάνιο 

στην παραλία θα περάσει μέσα από το χώρο του 

κάμπινγκ, όπου μπορεί να απολαύσει καφέ ή 

ποτό και να γευματίσει. Η πρόσβαση στην 

Εικόνα 27 Παραλία Σοφάς 



 

   

28 

 

παραλία μπορεί να γίνει και μέσω βάρκας που μπορείτε να ενοικιάσετε στην παραλία του Αρίλλα. 

3.12.15. Παραλία Πράπα Μάλι στην Πέρδικα Θεσπρωτίας 

Νότια της παραλίας Καραβοστάσι και κάτω από το Δυμόκαστρο θα βρείτε έναν επίγειο παράδεισο, 

την παραλία Πράπα Μάλι. Το Πράπα Μάλλι είναι μία από τις καλύτερες παραλίες της Πέρδικας. Τα 

γαλαζοπράσινα νερά της κερδίζουν τις εντυπώσεις ενώ η αμμουδιά έχει ψηλή άμμο που θυμίζει 

εξωτικά μέρη. Για αυτό το λόγο συγκεντρώνει πολύ νεολαία οι οποία την επιλέγει και για την 

δυνατότητα ελεύθερου κάμπινγκ που προσφέρει. Επιπλέον έλκει επισκέπτες που θέλουν να 

ζήσουν την γαλήνη και το φυσικό κάλος της περιοχής. Η πρόσβαση στην παραλία είναι αρκετά 

δύσκολη και γίνεται οδικώς μόνο μέσω 4×4 αυτοκινήτου ενώ αν δεν έχετε την παραπάνω 

δυνατότητα, μπορείτε να την επισκεφτείτε ενοικιάζοντας βάρκα από την παραλία Αρίλλα. 

 

Εικόνα 28 Παραλία Πράπα Μάλι 
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4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

Τα μνημεία της Ελληνικής Ορθοδοξίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς και αποτελούν το σημείο αναφοράς της ιστορικής πορείας και διατήρησης της 

Ελληνικής γλώσσας και ταυτότητας. Η Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτίας διαθέτει πλήθος 

από ιερές μονές, μοναστήρια, μικρά ξωκλήσια και ασκητήρια. 

4.1. Ιερές Μονές  

Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου 

Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας 

Θεσπρωτίας, στην επαρχία Φιλιατών, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ιδρύθηκε στις αρχές του 

14ου αιώνα και ήταν ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα στην Ήπειρο. Το Καθολικό είναι 

ναός τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά τρούλου, κτισμένος τον 14ο αιώνα. Σώζονται 

αρκετά κειμήλια, όπως εικόνες, χειρόγραφα, παλαίτυπα κ. ά.  

 

Εικόνα 29 Ιερά Μονή Κοιμήσεως Γηρομερίου. 

Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καμιτσιάνης 

Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καμιτσιάνης βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί στον Τσαμαντά στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, σε απόσταση 32 

χιλιομέτρων από τους Φιλιάτες. Το αρχικό έτος ιδρύσεως της 

Μονής είναι άγνωστο. Υπήρξε πλούσιο Μοναστήρι, με 

σημαντική παρουσία στην περιοχή. Σήμερα σώζεται μόνο το 

κομψότατο Καθολικό, που ανήκει στο ρυθμό των τετρακιονίων 

σταυροειδών μετά τρούλου. Οι αγιογραφίες του έγιναν το 1789 

και αποτελούν το μοναδικό διατηρημένο τοιχογραφικό σύνολο. 

Το ξυλόγλυπτο τέμπλο χρονολογείται στην ίδια εποχή, ενώ το υπόλοιπο κτηριακό συγκρότημα 

Εικόνα 30 Ιερά Μονή Γεωργίου 

Καμιτσιάνης. 
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είναι κατεστραμμένο. Σήμερα βρίσκεται σε φάση συντήρησης και ανασυγκρότησης. Πανηγυρίζει 

την ημέρα της εορτής του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου ή τη Δευτέρα του Πάσχα. 

 

Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθιάς 

Η πόλη της Παραμυθιάς πήρε πιθανώς το όνομά της από τη Μονή της Παναγίας Παραμυθίας, 

γνωστή και ως «Μεγάλη Εκκλησία», η οποία βρίσκεται 

στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Κτίστηκε τον 13ο 

αιώνα. Το Καθολικό της ανήκει στον τύπο του 

σταυρεπίστεγου δίστηλου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με 

νάρθηκα. Δεν διασώθηκαν πολλές πληροφορίες σχετικά με 

την ιστορική της πορεία. Κατά την παράδοση, σ’αυτή 

διαφυλάχθηκαν για λίγο διάστημα, τα λείψανα του Αγίου  

Σπυρίδωνος και της Αγίας Θεοδώρας, κατά τη διαδρομή τους από την Κωνσταντινούπολη προς 

στην Κέρκυρα, λίγο πριν την Άλωση. Εκεί επίσης ετάφη το λείψανο του Αγίου Νεομάρτυρος 

Αναστασίου του εκ Παραμυθίας, ενώ μέχρι τη δεκαετία του 1960 λειτουργούσε ως Καθεδρικός 

Ναός της Μητροπόλεως. Από τα λίγα σωζόμενα κειμήλια το πιο αξιόλογο είναι ο χρυσοκέντητος 

Επιτάφιος του 1587, έργο του Μοναχού Αρσενίου από τα Μετέωρα. Εορτάζει στις 15 Αυγούστου.   

 Ιερά Μονή Αγίου Μηνά Κοκκινολιθαρίου 

Το Μετέωρο της Ηπείρου, μνημείο της φύσης και ταυτόχρονα της ανθρώπινης προσφοράς στη 

λατρεία του Θεού, βρίσκεται στο χωριό Κόκκινο Λιθάρι του Δήμου Φιλιατών της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσπρωτίας και αποτελεί ένα από τα πλέον γραφικά αξιοθέατα και προσκυνήματα του 

Θεσπρωτικού χώρου. Πανηγυρίζει με μεγάλη συμμετοχή κόσμου στις 11 Νοεμβρίου και είναι 

επισκέψιμο όλο το χρόνο. 

 Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ραγίου 

Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι κτισμένη στα αριστερά του δρόμου της Ηγουμενίτσας 

προς τη Σαγιάδα (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. 

Ανακαινίσθηκε εξολοκλήρου το 1865-1866 από τον ηγούμενο Ναθαναήλ, μετέπειτα Μητροπολίτη 

Προύσης. Σήμερα σώζεται το Καθολικό ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού τύπου, με πρόναο, τρούλο και 

χορούς στον κυρίως ναό. Οι τοιχογραφίες, δυστυχώς είναι κατεστραμμένες σε μεγάλο βαθμό από 

πυρκαγιά του 20ού αιώνα. Ακόμη, διατηρείται ένα τμήμα της πτέρυγας των κελιών καθώς και άλλοι 

βοηθητικοί χώροι. Από το 1989 έχει εγκατασταθεί μικρή μοναστική αδελφότητα και είναι 

επισκέψιμο σε όλη  τη διάρκεια της ημέρας.    

Εικόνα 31 Ιερά Μονή Παραμυθιάς. 
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Εικόνα 32 Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ραγίου 

 Ιερά Μονή Παγανίων 

Η Ιερά Μονή Παγανίων βρίσκεται κοντά στο χωριό Καλλιθέα Παραμυθιάς στην Περιφερειακή 

Ενότητα Θεσπρωτίας, σε πανοραμική τοποθεσία. Κτίστηκε το 1652 από τον ιερομόναχο Ιωακείμ 

και είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Υπήρξε πλούσια Μονή με σημαντική δράση και 

προσφορά στη γύρω περιοχή. Σήμερα διατηρείται σε καλή κατάσταση το μονόχωρο Καθολικό της, 

αγιογραφημένο την εποχή της ιδρύσεως, ενώ το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα είναι πρόσφατα 

ανακαινισμένο. Λειτουργεί την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα και κατά την περίοδο των εορτών του 

Δεκαπενταύγουστου.   

Εικόνα 33 Ιερά Μονή Παγανίων. 

 Η πρόσβαση γίνεται από την εθνική οδό Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, μέσω παράκαμψης 3 

χιλιομέτρων περίπου, λίγο μετά τη Νεράιδα. 

 Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Πέρδικας 

Η Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου βρίσκεται σε ειδυλλιακή τοποθεσία, από τις ωραιότερες στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, κοντά στο χωριό Πέρδικα. Λειτουργούσε ανέκαθεν ως 

σεβάσμιο προσκύνημα και όχι σαν οργανωμένο Μοναστήρι. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, 

αφορμή για την ίδρυσή της ήταν η εύρεση της εικόνας του Αγίου Αθανασίου σε μία ελιά, δίπλα στο 
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Ιερό της σημερινής Εκκλησίας. Ο Ναός του Μοναστηριού είναι απλός, μονόχωρος και μικρών 

διαστάσεων, και περικλείεται από χαμηλό μαντρότοιχο και ένα νεώτερο κτίσμα με κελιά φιλοξενίας. 

Είναι επισκέψιμο όλο το χρόνο και εορτάζει στις 2 Μαΐου με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. 

 Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Κουγκίου 

Η Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στο ξακουστό Σούλι στην Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας, επάνω από το χωριό Σαμονίβα και σήμερα είναι ανακαινισμένη. Αρχικά, κτίστηκε 

από τον περίφημο Σαμουήλ, τον ηρωικό καπετάν-Καλόγερο του Σουλίου το 1793 και ανατινάχτηκε 

από τον ίδιο το 1803, στο γνωστό ολοκαύτωμα, κατά την αποχώρηση των σουλιωτών. Εκεί κάθε 

χρόνο, την τελευταία Κυριακή του Μαΐου, τελείται ένα μέρος των εκδηλώσεων, που είναι ευρύτερα 

γνωστές σαν «Εορτές Σουλίου».  

 Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Βαβουρίου 

Η Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από το χωριό Βαβούρι (Περιφερειακή 

Ενότητα Θεσπρωτίας), κτισμένη επάνω σε ένα μικρό ύψωμα, ανάμεσα στα βουνά της 

Μουργκάνας, μέσα σε πυκνή βλάστηση. Πιθανολογείται ότι κτίστηκε κατά τον 17ο αιώνα, χωρίς 

όμως ιστορική τεκμηρίωση. Όπως φαίνεται, ήταν ανέκαθεν ένα μικρό ησυχαστικό μοναστήρι, χωρίς 

πολλούς μοναχούς. Στα χρόνια του 2ου παγκοσμίου πολέμου, πυρπολήθηκε από τα γερμανικά 

στρατεύματα κατοχής και σήμερα είναι εξ ολοκλήρου ανακαινισμένη. Το Καθολικό της Μονής 

διασώζει ίχνη παλαιοτέρων τοιχογραφιών. Η πρόσβαση γίνεται από παράκαμψη 3 χλμ. στο δρόμο 

που οδηγεί από Φιλιάτες πρός Τσαμαντά. Εορτάζει την ημέρα της μνήμης και της ανακομιδής του 

λειψάνου του Αγίου Αθανασίου στις 17 Ιανουαρίου και 1 Μαΐου αντίστοιχα.  

 Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Πλακωτής 

Από την Μονή της Μεταμορφώσεως, που βρίσκεται 2 χλμ. νοτιοδυτικά του χωριού Πλακωτή 

(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), σώζεται μόνο το Καθολικό, και είναι κτίσμα της βυζαντινής 

περιόδου, πιθανώς του 13ου αιώνα. Είναι Ναός μικρών διαστάσεων και ανήκει στον σπάνιο 

αρχιτεκτονικό τύπο του ελεύθερου σταυρού με εξάπλευρο τρούλο. Εσωτερικά διασώζει ελάχιστες 

τοιχογραφίες 13ου-14ου αιώνα, ενώ το ξύλινο τέμπλο είναι πολύ νεώτερο. Εορτάζει στις 6 

Αυγούστου. 

 Ιερά Μονή Παναγίας Μίχλας 

Η Ιερά Μονή Παναγίας Μίχλας βρίσκεται σε δασωμένο μέρος, δύο χλμ. από την Εθνική Οδό 

Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, κοντά στο χωριό Πολύδροσο (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) . 

Το ακριβές έτος ιδρύσεως είναι άγνωστο. Σύμφωνα με επιγραφή, ανακαινίστηκε από τον Ηγούμενο 
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της Μονής Βέλλιανης Λεόντιο το 1845. Πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου, εορτή του Γενεθλίου της 

Θεοτόκου. 

 

 Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Καμινιού 

Η Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Καμινιού βρίσκεται στον ομώνυμο συνοικισμό του Ζερβοχωρίου 

Παραμυθιάς (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), στην όχθη ενός χειμάρρου. Σώζεται μόνο το 

Καθολικό, κτίσμα αρχικά του 13ου και ανακαινισμένο κατά 

τον 18ο αιώνα. Η ιστορική του πορεία είναι ελάχιστα 

γνωστή και σήμερα χρησιμοποιείται ως κοιμητηριακός 

Ναός. Μετά από αρκετές μετατροπές ανά τους αιώνες, 

ανήκει αρχιτεκτονικά στον τύπο του σταυροειδούς με 

τρούλο, ο οποίος ανακατασκευάστηκε το 1967. Το 

εσωτερικό του Ναού δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, ενώ εξωτερικά  διασώζει σε κάποια σημεία τις 

βυζαντινές καταβολές του, με τα χαρακτηριστικά πλίνθινα 

στοιχεία.  

 

 Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Γαρδικίου 

Η Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής βρίσκεται μέσα στο χωριό Γαρδίκι Παραμυθιάς στην Περιφερειακή 

Ενότητα Θεσπρωτίας και σώζεται μόνο το Καθολικό αφιερωμένο στην Αγία Κυριακή. Η κτίση του 

τοποθετείται στο α΄ μισό του 14ου αιώνα. Είναι μονόχωρος Ναός με ενδιαφέρον στοιχείο την 

πλούσια πλίνθινη εξωτερική διακόσμηση, η οποία σε κάποια σημεία θυμίζει γράμματα αλφαβήτου. 

 Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Λύκου 

Η Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Λεπτοκαρυά και Χαραυγή Φιλιατών 

(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). Κτίστηκε το 1827. 

Σήμερα σώζεται σε καλή κατάσταση το ευρύχωρο 

μονόκλιτο Καθολικό με το θαυμάσιο ξυλόγλυπτο 

τέμπλο, ενώ το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα είναι 

ερειπωμένο. Πολύτιμο ιερό κειμήλιο είναι και το μικρό 

τμήμα του λειψάνου της Αγίας Μαρίνας, πού 

φυλάσσεται στη Μονή. Πρόσφατα ξεκίνησαν 

Εικόνα 34 Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου 

Καμινιού. 

Εικόνα 35 Ιερά Μονή Αγ. Μαρίνας Λύκου. 
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προσπάθειες για την αναστήλωση της. Εορτάζει πανηγυρικά την μνήμη της Αγίας Μαρίνας στις 17 

Ιουλίου. 

 Ιερά Μονή Τίμιου Πρόδρομου Βέλλιανης 

Η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου είναι κτισμένη στην αγκαλιά του όρους Γκορίλα, 

επάνω από το χωριό Χρυσαυγή Παραμυθιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Ιδρύθηκε 

πιθανότατα, το έτος 1630 σύμφωνα με σωζόμενη επιγραφή, ενώ το Καθολικό ανακαινίστηκε το 

1838 από τον Ηγούμενο ιερομόναχο Λεόντειο. Κάηκε από τους Τούρκους στις 9 Μαρτίου 1854. 

Από το κτηριακό συγκρότημα σήμερα σώζεται το Καθολικό της, μία ευρύχωρη τρίκλιτη βασιλική 

και ένα τμήμα των κελιών, όχι όμως σε καλή κατάσταση. Υπάγεται στη Μονή Παγανιών ως Μετόχι. 

 Ιερά Μονή Αγίας Πελαγίας  

Η μονή Αγίας Πελαγίας βρίσκεται σε μικρή απόσταση στα νότια του οικισμού Καστροσυκιάς στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Είναι κτισμένο στην ελαιόφυτη πλαγιά που εκτείνεται από τις 

παρυφές του οικισμού προς το Ιόνιο Πέλαγος, δίπλα στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. 

Χτίστηκε τον 17° αιώνα και ανακαινίστηκε δύο φορές, το 

1613 και το 1795, σύμφωνα με τις επιγραφές.Το 1856 

φαίνεται ότι κατασκευάσθηκε το λίθινο τέμπλο του 

καθολικού. Η χρονολογία είναι γραμμένη στις εικόνες της 

Σταυρώσεως και των Αγίων Αποστόλων. Το καθολικό της 

μονής είναι απλός τετρακιόνιος σταυροειδής, 

εγγεγραμμένος ναός με πλάγιους χορούς και κτιστό 

τέμπλο του 1856.Τα κελιά βρίσκονται στα δυτικά του 

καθολικού και αποτελούν κτίσμα σχήματος ορθογωνίου με 

τρεις χώρους διαμονής και ανοικτού εξώστη. Από τα κτίρια που διατηρούνται σήμερα το 

παλαιότερο χρονολογημένο είναι ο πυλώνας με το τοξωτό θύρωμα. Η Μονή κτίστηκε το 1894 και 

έχει κτιστεί στα ερείπια ρωμαϊκού κτιρίου, λείψανα του οποίου είναι εμφανή στον περίβολό της, ενώ 

πρόσφατα σε ένα από τα κελιά της αποκαλύφθηκε ψηφιδωτό δάπεδο ρωμαϊκών χρόνων. Η μονή 

έχει κριθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 

 Ιερά Μονή Λεκατσά 

Η Μονή Λεκατσά βρίσκεται στη θέση Κόρτος σε απόσταση 4χλμ βορειοδυτικά του οικισμού 

Μυρσίνης στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Πιθανώς ιδρύθηκε τον 17° αιώνα. Το καθολικό 

της μονής είναι μονόχωρος, ξυλόστεγος ναός μεγάλων διαστάσεων. Κτίστηκε το 1744 και 

επισκευάστηκε το 1870. Αρχικά ο ναός ήταν θολωτός. Το 1870 κατεδαφίστηκε η καμάρα και 

τοποθετήθηκε η ξύλινη στέγη. Στο νοτιοδυτικό άκρο του ναού υψώνεται κωδωνοστάσιο του τύπου 

Εικόνα 36 Ιερά Μονή Αγίας Πελαγίας. 
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του διάτρητου τοιχώματος που κτίστηκε το 1813. Στο χώρο σώζονται επίσης τρία κτήρια του 19ου 

αιώνα τα οποία περιβάλλονται από μανδρότοιχο από αργολιθοδομή. Ο πυλώνας της μονής 

βρίσκεται στην ανατολική πλευρά. Στη μονή γίνονται μεγάλες αναστηλωτικές εργασίες από την Ι. 

Μητρόπολη Πρεβέζης. Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και χρήζει ειδικής 

κρατικής προστασίας. 

 Ιερά Μονή Αγ. Δημητρίου (Κυψέλη) 

Το μοναστήρι του Αγ. Δημητρίου βρίσκεται 2,5 χλμ. βορειοανατολικά του χωριού Κυψέλη (παλαιά 

ονομασία Τουρκοπάλουκο) στην 

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, κοντά στην 

όχθη του ποταμού Κωκυτού. Ιδρύθηκε 

πιθανόν το 1242 από τον δεσπότη της 

Ηπείρου Μιχαήλ Β' Δούκα, κτήτορα και του 

μοναστηριού της Κάτω Παναγιάς στην 

Άρτα.  Το καθολικό του μοναστηριού είναι 

σταυρεπίστεγος ναός, με παρεκκλήσια και 

ασύμμετρο περίστωο. Εντυπωσιακή είναι η 

στέγαση, εξωτερικά του μνημείου με 

μονοκλινείς, δικλινείς, τετρακλινείς ή 

τρουλωτές στέγες, ενώ πήλινα διακοσμητικά μοτίβα κοσμούν τις εξωτερικές πλευρές του ναού. Στο 

εσωτερικό της εκκλησίας σώζονται ελάχιστες τοιχογραφίες, κυρίως στο χώρο του Ιερού και σε 

άσχημη κατάσταση. Από το παλιό μοναστήρι σώζονται σήμερα το καθολικό και η Τράπεζα, που 

βρίσκεται νότια του καθολικού και έχει διαμορφωθεί σε εκκλησία, αφιερωμένη στον Άγ. Γεώργιο. 

 Iερά Μονή Προφήτου Ήλιου 

Η Ιερά Μονή Προφήτου Ήλιου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έγινε αυτοτελής επί των ήμερων 

του ιερομόναχου Καλλίστου, το έτος 1720, ενώ μέχρι τότε ήταν μετόχιο της Μονής Ρωγών. Η 

προσφορά της Μονής προς τους υπόδουλους χριστιανούς της περιοχής υπήρξε ανεκτίμητη στην 

διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Απ' αυτό εξηγούνται και όσα υπέστη από τους 

κατακτητές.Αναφέρεται, μάλιστα, ότι ο Μουχτάρ πασάς, γιος του τυράννου της Ηπείρου Αλί, 

συνέλαβε χωρίς λόγο τον ηγούμενο της Διονύσιο Α', άνδρα ενάρετο καί σεβάσμιο, καί τον 

βασάνισε. Στην διάρκεια του άτυχους ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 η Μονή υπέστη σοβαρές 

καταστροφές, για την επανόρθωση των οποίων σπουδαίως εκοπίασε ο Ιερεύς Νικόλαος από το 

Ριζοβούνι. Την χαριστική βολή όμως έδωσαν σ' αυτήν οί δυνάμεις Κατοχής (1943-44), πού 

πυρπόλησαν τα κτίσματά της, επειδή αποτελούσε κέντρο εθνικής αντιστάσεως της περιοχής. Εκ 

θαύματος σώθηκε το περίφημο Καθολικό με το αξιόλογο γλυπτό πέτρινο τέμπλο του. Επί των 

Εικόνα 37 Ιερά Μονή Αγ. Δημητρίου. 
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ημερών του Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου, ή Μονή μεταφέρθηκε σε 

ανεργεθέν εκ θεμελίων νέο κτιριακό συγκρότημα στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Νέας Σινώπης του 

Δήμου Ζαλόγγου και κοντά στην πρώην κοινότητα Φλάμπουρα. Η Ιερά Μονή Προφήτου Ήλιου 

υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως καί Πρεβέζης. Ή Μονή επί του παρόντος δεν διαθέτει 

ξενώνα.  

 Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Ζαλόγγου 

Η γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου βρίσκεται κάτω από τον περίφημο 

βράχο του Ζαλόγγου του νομού Πρέβεζας. Υπήρχε ως μετόχι της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών, που 

βρισκόταν λίγο βορειότερα και στα μέσα του 18ου αιώνα, ο ηγούμενος της Μονής Ταξιαρχών 

Διονύσιος, από μετόχι την μετέτρεψε σε κυρίαρχη μονή. Στη μονή έζησε για ένα μήνα και ο Άγιος 

Κοσμάς ο Αιτωλός, ενώ κατά την Τουρκοκρατία δύο ηγούμενοι της μονής υπέστησαν μαρτυρικό 

θάνατο. Το μοναστήρι λεηλατήθηκε και καταστράφηκε από τους Τούρκους αρκετές φορές, ωστόσο 

ανακαινίσθηκε. Σήμερα λειτουργεί ως γυναικεία μοναστική αδελφότητα (με 12 μοναχές) και σώζεται 

το Καθολικό (μονόκλιτη βασιλική με τρούλο) με ωραίες αγιογραφίες, ενώ αποτελεί και ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο. Ηγουμένη είναι η μοναχή Φεβρωνία. Ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη 

Νικοπόλεως και Πρεβέζης. 

 Ιερά Μονή Κάτω Παναγιάς 

Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και ιδρύθηκε τo 1250 περίπου και από τότε λειτουργεί 

αδιάκοπα ως κοινόβιο. Εγκαταβιώνουν σήμερα 12 μοναχές με Ηγουμένη την Μοναχή Χαριτίνη 

Μπαρμπαρέσιου. Μετόχι της Ιεράς Μονής είναι η Παναγία Οδηγήτρια που βρίσκεται εντός της 

πόλεως της Άρτης. 

 Ιερά Μονή Θεοτοκιού 

Είναι κτισμένη στα θεμέλια παλαιότερου ναού, κατά παράδοση του 14ου αιώνα στην Περιφερειακή 

Ενότητα Άρτας. Το έτος 1793 ο αρματολός Κωνσταντίνος Πούλης διορισμένος από τον Αλή Πασά 

καπετάνιος των Τζουμέρκων, έκτισε ναό αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου.  Οι κάτοικοι της 

περιοχής το ναό αυτό και το Μοναστήρι ονομάζουν Θεοτοκιό.  Είναι γυναικείο και σήμερα 

εγκαταβιώνουν σ΄αυτό 3 μοναχές με Ηγουμένη τη Μοναχή Κεχαριτωμένη Τσιρογιάννη. 

 Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας 

Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της 

Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως 

Μοσχοβίτισσας, προέρχεται από τη Μόσχα. Η θαυματουργός εικόνα της Βρεφοκρατούσης είναι 

τοποθετημένη σε ασημένιο πλαίσιο με μορφή τριπτύχου φτιαγμένο από ντόπιους 

http://www.vrisko.gr/details/cdcd65df140c4g4a3kd71f0c03507b35?what=%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82&where=%CE%A0%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://www.imartis.gr/el/%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82/20-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE-%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CF%82.html
http://www.imartis.gr/el/%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82/21-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%8D.html
http://www.imartis.gr/el/%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82/22-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82.html
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αργυροχρυσοχόους το έτος 1802. Το Μοναστήρι κατά τον εμφύλιο ερημώθηκε και καταστράφηκε, 

ώσπου το 1951 εγκαταστάθηκε σ' αυτό ο ιερομόναχος Μητροφάνης Μιτσιλής και το 1953 η αδελφή 

του Ανδριανή με συνοδεία άλλων μοναζουσών κι έδωσαν νέα πνοή στο ερειπωμένο αυτό 

Μοναστήρι, το οποίο το 1963, επί Μητροπολίτου Ιγνατίου Τσίγκρη μετατράπηκε σε γυναικείο. 

Σήμερα λειτουργεί ως κοινόβιο με 11 μοναχές  με Ηγουμένη την Μοναχή Θεοκλήτη Λάνταβου. Το 

Μοναστήρι ανακαινίσθηκε τα τελευταία χρόνια, γκρεμίσθηκε ο παλαιός ναός λόγω ρωγμών και 

κτίσθηκε το καινούργιο καθολικό προς τιμή εις το Γενέθλιο της Θεοτόκου το 1978. 

 Ιερά Μονή Μελατών 

Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας . Το ακριβές έτος ιδρύσεως της Μονής Μελατών δεν 

είναι με βεβαιότητα γνωστό. Πάντως το 1797 κτίσθηκε το σημερινό καθολικό που είναι αφιερωμένο 

στο Γενέθλιο της Θεοτόκου. Το περιτείχισμα και η πύλη του Μοναστηριού χρονολογούνται στα 

1844, τα δε κελλιά στα 1876. Τυπικά η Μονή είναι ανδρώα, με εγγεγραμμένους μοναχούς τους 

ιερομονάχους της Μητροπόλεως. Χρέη Ηγουμένου ασκεί ο Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Ντούβαλης. 

 Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου 

Η Μονή του Αγίου Γεωργίου, κτισμένη στο χωριό Βουργαρέλι των Τζουμέρκων στην Περιφερειακή 

Ενότητα Άρτας, δίκαια χαρακτηρίσθηκε ως η Αγία Λαύρα της Ηπείρου, αφού όχι μόνο 

προεπαναστατικά αποτελούσε το καταφύγιο κλεφτών και αρματολών, αλλά και σ'αυτά 

συγκεντρωμένοι οι οπλαρχηγοί των Τζουμέρκων και των Ραδοβυζίων, υπ' τον Γεώργιο 

Καραϊσκάκη, κήρυξαν την επανάσταση του 1821 στην περιοχή, με τις ευλογίες του ηγουμένου 

Χριστοφόρου (15 Μαϊου). Η Μονή κτίσθηκε το 1714, όπως μαρτυρείται από ημικατεστραμμένη 

επιγραφή. Άλλη εκδοχή δέχεται ως έτος ιδρύσεως το 1690. Η Μονή Αγίου Γεωργίου αποτελεί 

σήμερα μετόχι της Μονής Μελατών. 

 

4.2. Ναοί-Ασκητήρια 

4.2.1.  Πλαίσιο 

Στο παραδοσιακό και πολύ γραφικό Πλαίσιο Φιλιατών (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 

σώζονται αρκετοί αξιόλογοι ναοί. Δεσπόζει ο κεντρικός ενοριακός Ναός του Προφήτη Ηλία 

ανακαινισμένος κατά τον 19ο αιώνα, με εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο 

τέμπλο, κατασκευασμένο κατά την παράδοση του χωριού, στην 

Οδησσό της Ρωσίας. Είναι διακοσμημένος με τοιχογραφίες του α΄ 

μισού του 20ού αιώνα και μεγάλο αριθμό κειμηλίων. 

Εικόνα 38 Πλαίσιο. 

http://www.imartis.gr/el/%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82/23-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD.html
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4.2.2.   Ναοί Φωτικής 

Στα αριστερά της σημερινής Παραμυθιάς (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) έχουν εντοπιστεί τα 

ερείπια της Φωτικής, μιας από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρχαίας και μεσαιωνικής Ηπείρου. 

Στον χώρο της Φωτικής εντοπίστηκαν και ανασκάπτονται συνεχώς οι ναοί της πόλεως, που 

χρονολογούνται από την παλαιοχριστιανική περίοδο, και την αναδεικνύουν σε έναν από τους 

σπουδαιότερους αρχαιολογικούς τόπους της Θεσπρωτίας 

4.2.3. Ασκητήριο Αγίου Αρσενίου Βέλλιανης 

Επάνω από τη Μονή του Προδρόμου Βέλλιανης, σε πολύ απόκρημνη τοποθεσία, σε υψόμετρο 

1200 μ. περίπου, βρίσκεται το Ασκητήριο του Αγίου Αρσενίου (Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας). Πρόκειται για μεγάλη φυσική σπηλιά, όπου σε παλαιότερη εποχή έζησαν ασκητές. Η 

παράδοση λέει, ότι εδώ έζησε ο Άγιος Αρσένιος. Εορτάζει στις 8 Μαΐου με τη συμμετοχή πολλών 

προσκυνητών. Η πρόσβαση γίνεται δύσκολα από ανηφορικό μονοπάτι, αλλά η εμπειρία της 

διαδρομής και της καταπληκτικής θέας αξίζει τον κόπο. 

4.2.4. Ασκητήριο Οσίου Νείλου 

Το Ασκητήριο, όπου κατά την παράδοση διέμεινε ο Όσιος Νείλος, ο κτίτορας της Μονής 

Γηρομερίου, βρίσκεται αριστερά του δρόμου, που οδηγεί από Φιλιάτες προς Τσαμαντά 

(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). Αποτελείται από ένα μικρό σύνολο φυσικών κοιλωμάτων σε 

βράχο, που φέρουν λαξεύματα και ίχνη οικοδομικής δραστηριότητας. Στην εξωτερική πλευρά του 

τοίχου, που βρίσκεται στην είσοδο μιας από τις σπηλιές, σώζεται τοιχογραφία Αρχαγγέλου, ενώ 

διατηρούνται και άλλες στο εσωτερικό της, από τον 14ο αιώνα. Πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε ως 

ασκητικός χώρος ερημιτών, πολύ πριν την έλευση του Οσίου Νείλου. Υπάρχει δυνατότητα εύκολης 

πρόσβασης, όπου μπορεί κάποιος να προσκυνήσει στο διαμορφωμένο σε ναό σπήλαιο στη βάση 

του βράχου. 
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5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Εντυπωσιακά μεγάλος είναι ο αριθμός των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων οι οποίοι 

φιλοξενούν τις πλούσιες συλλογές και προστατεύουν τα αρχαιολογικά ευρήματα στην ευρύτερη 

περιοχή της Ηπείρου. 

5.1. Αρχαία Μνημεία- Ρωμαϊκά Μνημεία-Μουσεία  

5.1.1. Γίτανα 

Ο αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων εκτείνεται στη νοτιοδυτική πλαγιά του γυψολιθικού βουνού της 

Βρυσέλλας, στη συμβολή του χειμάρρου Καλπακιώτικου με τον ποταμό Καλαμά (Περιφερειακή 

Ενότητα Θεσπρωτίας). Τα Γίτανα διετέλεσαν πολιτικό κέντρο και έδρα του Κοινού των Θεσπρωτών 

από την ίδρυσή τους στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. έως την κατάληψή τους από τους Ρωμαίους 

το 167 π.Χ. Ο οικισμός περιβάλλεται σε όλες τις πλευρές του από ισχυρό τείχος με πολυγωνική 

τειχοποιία. Η οχύρωση ενισχύεται με ορθογώνιους πύργους στη βόρεια βατή πλευρά, ενώ στη 

δυτική και νότια, όπου υπάρχει η φυσική προστασία του ποταμού Καλαμά, ακολουθεί το φυσικό 

ανάγλυφο διαμορφώνοντας διαδοχικές προεξοχές όψεων. 

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι σήμερα, ο 

εντός του διατειχίσματος τομέας στα δυτικά, συνολικής 

έκτασης 50 στρεμμάτων, φαίνεται ότι συγκεντρώνει μερικά 

από τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια του οικισμού. Η 

Αγορά του οικισμού βρίσκεται σε ένα πλάτωμα 

βορειοανατολικά του διατειχίσματος, έχει τη μορφή 

ανοικτής πλατείας που περιβάλλεται βόρεια από επιμήκη 

στοά και νότια από συγκρότημα καταστημάτων. Εξωτερικά της δυτικής οχύρωσης βρίσκεται το 

θέατρο του οικισμού, χωρητικότητας 4.000 ~ 5.000 θεατών, το οποίο προοριζόταν τόσο για 

θεατρικές παραστάσεις όσο και για τις συγκεντρώσεις του «Κοινού των Θεσπρωτών». Η 

ανασκαφική έρευνα έχει αποκαλύψει μέχρι σήμερα τμήμα του κοίλου, την ορχήστρα και το 

μεγαλύτερο μέρος του σκηνικού οικοδομήματος. Ένας μεγάλος αριθμός λίθινων εδωλίων φέρει 

στην πρόσθια πλευρά εγχάρακτες επιγραφές ονομάτων. Ο αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων 

αναδείχθηκε και κατέστη επισκέψιμος με χρηματοδότηση. 

 

5.1.2. Ρωμαϊκή έπαυλη στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας 

Η ρωμαϊκή έπαυλη στη νότια πλευρά του κόλπου της Ηγουμενίτσας (Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας) είναι ένα ορθογώνιο κτίσμα που διαμορφώνεται αρχιτεκτονικά με περιμετρικές 

Εικόνα 39 Γίτανα. 
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πτέρυγες γύρω από κεντρικό στεγασμένο χώρο. Η κύρια 

είσοδος βρισκόταν πιθανόν στο κέντρο περίπου της 

ανατολικής πλευράς του κτιρίου. Οι τοίχοι του σώζονται σε 

επίπεδο θεμελίωσης, ενώ από την ανωδομή διατηρούνται 

ελάχιστα τμήματα στο νότιο και ανατολικό τμήμα. Κάποια 

από τα δωμάτια είχαν εργαστηριακό χαρακτήρα, όπως 

πιστοποιείται από την παρουσία δαπέδων από υδραυλικό 

κονίαμα και τη σύνδεση των εν λόγω χώρων μέσω πήλινων 

σωλήνων με μικρή δεξαμενή καθίζησης, ενώ κάποια άλλα 

εξυπηρετούσαν ανάγκες διαμονής και είχαν  -κατεστραμμένα 

σήμερα- ψηφιδωτά δάπεδα. Λίγα μέτρα δυτικά του κτιρίου 

υπάρχει ταφικός θάλαμος, στο εσωτερικό του οποίου 

εντοπίστηκαν τμήματα τριών μαρμάρινων σαρκοφάγων, που χρονολογούνται από τις αρχές του 

2ου ως τις αρχές του 3ου αι. μ.Χ.  

 

5.1.3. Ρωμαϊκό νεκροταφείο Μαζαρακιάς 

Το νεκροταφείο κοντά στο σύγχρονο οικισμό της Μαζαρακιάς (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) 

αποτελεί μοναδική περίπτωση οργανωμένου και εκτεταμένου νεκροταφείου της ρωμαϊκής 

περιόδου στη Θεσπρωτία. Στο νεκροταφείο έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα είδη ταφικών πρακτικών, 

καύση των νεκρών, ενταφιασμοί και εγχυτρισμοί σε αγγεία. Λίθινα σήματα, κιονίσκοι και επιτύμβιες 

στήλες είχαν τοποθετηθεί για τη σήμανση των τάφων.  

5.1.4. Οι υδρόμυλοι του Μαργαριτίου 

Το συγκρότημα υδρόμυλων του Μαργαρίτιου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) αποτελεί ένα 

από τα χιλιάδες παραδείγματα υδροκίνητων εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν στον ελλαδικό 

χώρο κατά την προβιομηχανική περίοδο. Οι δύο μύλοι, που είναι κατασκευασμένοι σε σειρά και με 

υψομετρική διαφορά μεταξύ τους, ώστε να εκμεταλλευτούν τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα του 

διαθέσιμου νερού, τροφοδοτούνταν από δύο τουλάχιστον πηγές που υπήρχαν στους 

παρακείμενους λόφους. Πρόκειται για απλά μονόχωρα κτίσματα, στεγασμένα με κεραμοσκεπή, 

που διαθέτουν έναν υπέργειο χώρο για το άλεσμα των δημητριακών και έναν τοξωτό ημιυπόγειο, 

όπου βρισκόταν η οριζόντια φτερωτή που κινούσε τον αλεστικό μηχανισμό.  

Εικόνα 40 Ο ταφικός θάλαμος. 
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5.1.5. Ταφικό Ηρώο στα Μάρμαρα Ζερβοχωρίου 

Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 

και πρόκειται για ένα σχεδόν τετράγωνο κτίριο, η 

θέση του οποίου ήταν γνωστή από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970. Ελάχιστα στοιχεία διαθέτουμε 

για το αρχικό ύψος του ηρώου, αλλά και για την 

αναπαράσταση των όψεών του, η ανυπαρξία 

ωστόσο κεραμιδιών στέγης μεταξύ των ευρημάτων 

συνηγορεί για τον υπαίθριο χαρακτήρα του μνημείου. 

Η κατασκευή του τοποθετείται χρονικά στην ελληνιστική εποχή. 

 

5.1.6. Αρχαιολογικός χώρος Ντόλιανης 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ντόλιανης εκτείνεται σε ένα μεμονωμένο ασβεστολιθικό ύψωμα δυτικά 

του σύγχρονου οικισμού του Γεροπλάτανου, στα όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας με τον Δήμο 

Φιλιατών (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας).  Aποτελεί  τον  μεγαλύτερο οχυρωμένο οικισμό 

στην περιοχή του μέσου Καλαμά. Η ακμή της τοποθετείται κατά την ελληνιστική περίοδο και η 

κατοίκησή της συνεχίζεται σχεδόν αδιάλειπτα έως και τα νεότερα χρόνια. Στη βόρεια και ανατολική 

πλευρά του, καθώς και στα βατά σημεία της φυσικά 

οχυρής δυτικής πλευράς περιβάλλεται από διπλή 

ισχυρή ισοδομική οχύρωση. Μία προέκταση του 

τείχους προς τα βορειοδυτικά εξασφάλιζε την 

απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων στον ποταμό 

Καλαμά. Η μνημειακού χαρακτήρα τοξωτή κύρια πύλη 

της οχύρωσης βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά 

του εξωτερικού οχυρωματικού περιβόλου μεταξύ δύο 

ισχυρών ορθογώνιων πύργων, ενώ τρεις ακόμη πύλες 

υπήρχαν στον εσωτερικό οχυρωματικό περίβολο. Σε όλη την έκταση της «ακρόπολης» είναι ορατά 

εκτεταμένα οικιστικά κατάλοιπα, που ανήκουν σε μικρό μεταβυζαντινό οικισμό 

αγροτοκτηνοτροφικού χαρακτήρα, ενώ στο κέντρο του βρισκόταν ένα κυκλικό αλώνι-πλατεία. Οι 

κατοικίες ήταν λιθόκτιστες, είχαν συνήθως δύο ορόφους, εσωτερική τουαλέτα και ευρύχωρη αυλή 

με βοηθητικούς χώρους. Ο οικισμός αυτός φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε σταδιακά μέχρι το τέλος της 

οθωμανικής περιόδου. Ο αρχαιολογικός χώρος Ντόλιανης αναδείχθηκε και κατέστη επισκέψιμος με 

χρηματοδότηση. 

 

Εικόνα 42 Αεροφωτογραφία του 

αρχαιολογικού χώρου. 

Εικόνα 41 Ταφικό Ηρώο. 
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5.1.7. Αρχαιολογικός χώρος Πύργου Ραγίου 

Ο αρχαιολογικός χώρος του Πύργου Ραγίου βρίσκεται σε απόσταση 10 χλμ. της πόλης της 

Ηγουμενίτσας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). Καταλαμβάνει την κορυφή χαμηλού λόφου 

στο μέσον του κάμπου Ραγίου-Κεστρίνης, κοντά στις παλαιές εκβολές του ποταμού Καλαμά. Η 

θέση παρουσιάζει διαχρονική χρήση από τη Μέση Παλαιολιθική περίοδο έως τους χρόνους της 

Οθωμανικής κυριαρχίας. Στο μεγαλύτερο τμήμα του το τείχος είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με 

το ισοδομικό σύστημα τειχοποιίας. Λιγοστά είναι τα κατάλοιπα οικοδομημάτων των κλασικών ~ 

ελληνιστικών χρόνων στο εσωτερικό του οχυρού του Πύργου Ραγίου, γεγονός που επιβεβαιώνει 

τον κατεξοχήν στρατιωτικό χαρακτήρα της θέσης. Στο κέντρο, περίπου, του οχυρωμένου χώρου 

υπάρχει μία, εντυπωσιακού μεγέθους εξολοκλήρου λαξευμένη στο βράχο δεξαμενή για τη 

συγκέντρωση των ομβρίων υδάτων, με διάμετρο 13 μ. και βάθος πάνω από 5 μ. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα ορθογώνιο 

λάξευμα, λίγο ανατολικότερα, που μοιάζει με 

προεξέχον κάθισμα, του οποίου, ωστόσο, η χρήση 

ή ο χρόνος κατασκευής παραμένουν άγνωστα. Η 

μοναδική είσοδος βρισκόταν ψηλότερα και ήταν 

προσβάσιμη μέσω κτιστής κλίμακας και ξύλινης 

κινητής γέφυρας και τα παράθυρα είναι μικρά και 

συναντώνται μόνο στους επάνω ορόφους. 

Ευρήματα από τις έρευνες στον αρχαιολογικό χώρο 

του Πύργου Ραγίου εκτίθενται στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηγουμενίτσας. Μεταξύ αυτών 

συγκαταλέγονται εργαλεία της Μέσης Παλαιολιθικής και της Νεολιθικής εποχής από πυριτόλιθο, 

αγγεία της εποχής του Χαλκού, πήλινα ειδώλια αρχαϊκής εποχής, κεραμική, νομίσματα και άλλα 

μικροαντικείμενα (αιχμές βελών, μολύβδινα βλήματα σφενδόνης κ.α.) των κλασικών, ελληνιστικών 

και ρωμαϊκών χρόνων, καθώς και αντικείμενα καθημερινής χρήσης από τη νεώτερη περίοδο 

κατοίκησης του χώρου. 

 

5.1.8. Τύμβος Παραποτάμου 

Στη θέση Τσιφλίκι βόρεια του χωριού Παραπόταμος του Δήμου Ηγουμενίτσας (Περιφερειακή 

Ενότητα Θεσπρωτίας) βρίσκεται χαμηλός τύμβος με αρχαίο νεκροταφείο. Τον τύμβο, ύψους 5μ., 

περιέβαλλε κυκλικός περίβολος, ίχνη του οποίου σώζονται κυρίως κατά μήκος της νοτιοδυτικής 

πλευράς του. Σε όλη την έκταση του τύμβου έχουν αποκαλυφθεί συνολικά 88 τάφοι, κατά κύριο  

λόγο κιβωτιόσχημοι, ενώ υπήρχαν ακόμη επτά λακκοειδείς τάφοι και μία ταφή σε αγγείο. Οι 

Εικόνα 43 Δωμάτιο στο εσωτερικό του 

εκθεσιακού χώρου. 
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κιβωτιόσχημοι τάφοι ήταν κατασκευασμένοι από αργούς λίθους και μόνο ο ένας ήταν 

επιμελέστερης κατασκευής από καλά λαξευμένες ασβεστολιθικές πλάκες. Ελάχιστες από τις ταφές 

περιείχαν κτερίσματα, κυρίως κοσμήματα και νομίσματα. Βρέθηκε μόνο ένα ακέραιο πήλινο αγγείο 

και λίγα θραύσματα κεραμικής. Με βάση τα λιγοστά αυτά ευρήματα, η χρήση του νεκροταφείου 

φαίνεται ότι εκτεινόταν σε μία εξαιρετικά μακρά χρονική περίοδο από την ελληνιστική έως και τη 

μεταβυζαντινή περίοδο. 

5.1.9. Νεκρομαντείο 

Πάνω από το χωριό Μεσσοπόταμος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας βρίσκεται ο 

αρχαιολογικός χώρος του Νεκρομαντείου. Το Νεκρομαντείο άκμασε τον 5ο- 6ο αιώνα πχ. 

Επισκέπτες από όλο τον κόσμο συνέρρεαν εκεί, όπου μετά από μια διαδικασία μύησης, 

μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους νεκρούς. Στον αρχαιολογικό χώρο διακρίνονται η αίθουσα 

επικοινωνίας, τα δωμάτια μύησης, και άλλοι βοηθητικοί χώροι του νεκρομαντείου. 

5.1.10. Νικόπολη 

Σε απόσταση 80 χλμ. Νότια από το Καραβοστάσι, σε ένα καταπράσινο τοπίο βρίσκεται ο 

αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας). Την πόλη ίδρυσε ο 

Οκταβιανός Αύγουστος σε ανάμνηση της νίκης τουστη ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.χ κατά του 

Αντωνίου και της Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός φρόντισε να κοσμηθεί η πόλη και η γύρω περιοχή με 

μεγαλοπρεπή δημόσια κτίρια και άλλα έργα, όπως το θέτρο, το Νυμφαίο, τα Λουτρά, το Ωδείο, το 

Γυμνάσιο, το Υδραγωγείο, το Μνημείο του Αυγούστου και αλλα. 

 

 

5.1.11. Δωδώνη 

Στη στενή κοιλάδα ανατολικά του Τόμαρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) βρίσκεται το ιερό 

της Δωδώνης, που στην αρχαιότητα αποτελούσε το θρησκευτικό κέντρο της βορειοδυτικής 

Ελλάδας και συνδεόταν με τη λατρεία του πατέρα των θεών, Δία. Η Δωδώνη ήταν γνωστή για το 

ξακουστό μαντείο, που σύμφωνα με την παράδοση ήταν το αρχαιότερο στην ελληνική επικράτεια. 

Σύμφωνα με το μύθο ξεκίνησαν δύο μαύρα περιστέρια από τη Θήβα της Αιγύπτου από τα οποία το 

ένα πήγε στη Λιβύη, όπου ιδρύθηκε το ιερό του Άμμωνα Δία, και το άλλο ήλθε στη Δωδώνη και 

κάθισε επάνω σε μία βελανιδιά, το ιερό δένδρο του Δία, και με ανθρώπινη ομιλία υπέδειξε το 

σημείο όπου έπρεπε να ιδρυθεί το μαντείο του θεού. Από το θρόισμα των φύλλων του δένδρου και 

από το πέταγμα των πουλιών που φώλιαζαν σε αυτό, οι μάντεις ερμήνευαν τη βούληση του Δία. 

Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, οι ιερείς του μαντείου ήταν αρχικά μόνο άνδρες, αλλά αργότερα 
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έκαναν την εμφάνισή τους και γυναίκες, οι λεγόμενες «Πελειάδες». Χαρακτηριστικό των ιερέων 

ήταν ότι περπατούσαν ξυπόλυτοι και κοιμούνταν στη γη για να έχουν άμεση επαφή με αυτή. Οι 

αρχαιολογικές έρευνες επιβεβαίωσαν την αρχαιότητα του χώρου, καθώς η χρήση της θέσης 

ανάγεται στην Εποχή του Χαλκού. Η αρχή της οικοδομικής 

δραστηριότητας στο ιερό τοποθετείται στις αρχές του 4ου αι. 

π.Χ. Από το 1981 και εξής πραγματοποιείται έρευνα στο 

χώρο υπό την αιγίδα της Αρχαιολογικής Εταιρείας με 

συγχρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σήμερα 

το     μνημείο χρησιμοποιείται για θεατρικές παραστάσεις. 

 

5.1.12. Ζάλογγο 

Το Ζάλογγο είναι ένα από τα ιστορικά όρη της Ελλάδας. Βρίσκεται βόρεια της Περιφερειακής 

Ενότητας Πρέβεζας και ανήκει στην οροσειρά των Κασσωπαίων της Ηπείρου. Το όνομά του 

συνδέθηκε με την προεπαναστατική περίοδο του 1821 και ειδικότερα με τον θρυλικό χορό του 

Ζαλόγγου. Μετά τη συνθήκη που είχε συνάψει ο Αλή Πασάς με τους Σουλιώτες στις 12 

Δεκεμβρίου τους 1803, οι κάτοικοι του Σουλίου έπρεπε να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Έτσι 

φεύγοντας αυτοί χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες από τις οποίες η μεν μία με τις φάρες των Δαγκλή, 

Δράκου, Ζορμπά, Τζαβέλλα, Πανομάρα κ.ά. 

κατευθύνθηκε προς την Πάργα, ενώ η άλλη με τις 

φάρες των Κουτσονίκα, Μαλάμου, Μπότσαρη κ.ά. 

προς το Ζάλογγο. Τότε ο Αλής αθετώντας το λόγο του 

και τη συνθήκη διέταξε την καταδίωξη και την 

εξόντωση των Σουλιωτών. Από τις δύο ομάδες, η 

δεύτερη δεν κατόρθωσε να διαφύγει τον όλεθρο. Οι 

αποτελούντες την δεύτερη ομάδα είχαν φθάσει στο 

Ζάλογγο, που απείχε από το Σούλι περί τις οκτώ 

ώρες, όπου και το ομώνυμο χωριό με δέκα περίπου 

οικίες. Στη συνέχεια για περισσότερη ασφάλεια 

ανέβηκαν στη κορυφή όπου βρίσκεται και η ομώνυμη Μονή του Ζαλόγγου. Στις 16 

Δεκεμβρίου όταν έφθασε στους πρόποδες του Ζαλόγγου το πολυάριθμο ασκέρι του Αλή Πασά υπό 

τον Αλβανό διοικητή Μπεκήρ Τζιγαρώρο οι Σουλιώτες μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους 

οχυρώθηκαν μέσα στη Μονή απ΄ όπου και απέκρουσαν στις 16 και 17 του μήνα τις εφόδους του 

ασκεριού. Την επομένη όμως στις 18 Δεκεμβρίου ο μεν Κουτσονίκας και οι σύντροφοί του 

παραδόθηκαν, ενώ 53 γυναίκες με τα παιδιά τους και 13 άνδρες κατέφυγαν σε παρακείμενο 

Εικόνα 44 Η αρχαία Δωδώνη. 

Εικόνα 45 Μνημείο αναπαράστασης του 

χορού του Ζαλόγγου. 
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βράχο, καλούμενος σήμερα "Στεφάνι". Αντίθετα άλλοι, περίπου 147, υπό τον Κίτσο Μπότσαρη 

κατάφεραν με έφοδο να διασωθούν. Οι δε Αλβανοί όταν έφθασαν στη Μονή και την κατέλαβαν 

αιχμαλώτισαν και όλους όσοι βρίσκονταν εκεί. Τότε οι γυναίκες που είχαν καταφύγει στο βράχο 

προτίμησαν αντί της ατιμίας και της αιχμαλωσίας να ρίξουν τα τέκνα τους στο γκρεμό και στη 

συνέχεια να ριφθούν σ΄ αυτόν, χορεύοντας, η μία μετά την άλλη στο βάθος του βράχου ξέροντας 

ότι μέτρα τους χώριζαν από το θάνατο. 

 

 

5.1.13. Αρχαιολογικό μουσείο Ηγουμενίτσας 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) αποτελεί ένα 

σύγχρονο περιφερειακό μουσείο που λειτουργεί από τα τέλη του 2009 σε νεόδμητο κτίριο στη 

βόρεια είσοδο της πόλης, επί της παλαιάς Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων, έναντι του Τ.Ε.Ι. 

Ηπείρου και του δημοτικού σταδίου Ηγουμενίτσας. Η συλλογή της μόνιμης έκθεσης του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας καλύπτει τις αρχαιολογικές περιόδους από τη Μέση 

Παλαιολιθική έως τους χρόνους της Οθωμανικής κυριαρχίας. Η έκθεση αναπτύσσεται σε τρία 

επίπεδα και είναι δομημένη σε πέντε επιμέρους θεματικές ενότητες: αρχαιολογική ~ ιστορική 

αναδρομή, οικισμοί των ιστορικών χρόνων, δημόσιος βίος, ιδιωτικός βίος, ταφικά έθιμα. Mε την 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε διάφορα σημεία του 

εκθεσιακού χώρου δίνεται η δυνατότητα στους 

επισκέπτες να αντλήσουν επιπλέον στοιχεία και 

πληροφορίες. Στο μουσείο υπάρχει, ακόμη, 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα 

βιντεοπροβολών. Το μουσείο είναι προσβάσιμο 

από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), καθώς στην 

είσοδό του υπάρχει ράμπα πρόσβασης, ενώ η 

περιήγηση στην έκθεση και στους κοινοχρήστους 

χώρους υποστηρίζεται από ειδικές κατασκευές και 

ανελκυστήρα. Στον χώρο υποδοχής του μουσείου 

λειτουργεί πωλητήριο με έντυπες εκδόσεις, αντίγραφα και αναμνηστικά είδη του Ταμείου 

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Ιστοσελιδα μουσείου: 

http://www.igoumenitsamuseum.gr/ 

Εικόνα 46 Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ηγουμενίτσας. 

http://www.igoumenitsamuseum.gr/
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5.1.14. Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων  βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως των Ιωαννίνων, της 

σύγχρονης πρωτεύουσας της Ηπείρου, σε γήπεδο ιδιοκτησίας του ΥΠ.ΠΟ. και σε περίοπτη θέση 

στον επονομαζόμενο λόφο Λιθαρίτσια. Οικοδομήθηκε τη δεκαετία του 1960 (1963-1966) σύμφωνα 

με την αρχιτεκτονική μελέτη του επιφανούς Έλληνα αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη. Ο κύριος 

σκοπός της ανέγερσης του  ήταν να στεγάσει τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Ηπείρου από 

την αρχαιότητα έως και τους μεταβυζαντινούς χρόνους, καθώς και τη συλλογή έργων Ελλήνων 

ζωγράφων του 19ου και 20ου αι., δωρεάς του Συλλόγου οι «Φίλοι των Ιωαννίνων». Για αρκετά 

χρόνια το κτιριακό συγκρότημα του ήταν η έδρα των τότε Εφορειών Κλασικών και Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων. Μόλις το 1999 επιτεύχθηκε η αποκλειστική χρήση του τόσο για την έκθεση των 

ευρημάτων αρμοδιότητας της ΙΒ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Ε.Π.Κ.Α.) 

όσο και της λειτουργίας της. Η οριστική εκκένωση των χώρων που κατελάμβαναν τα εργαστήρια 

συντήρησης της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έγινε το 1992, έτος μετεγκατάστασης και 

των βυζαντινών εκθεμάτων (βλ. παρακάτω) στο νέο Βυζαντινό Μουσείο της πόλης. Το 1999 

απομακρύνθηκαν και τα εικαστικά έργα της λεγόμενης «Πινακοθήκης» μέρος των οποίων σήμερα 

κοσμεί τη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων. Το 1970 άνοιξαν οι πύλες του για το κοινό με τη μόνιμη 

έκθεση διαχρονικού χαρακτήρα και την εκθεσιακή προσέγγιση που υπαγόρευαν οι τότε συνθήκες 

και αντιλήψεις. Την έκθεση των προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων επιμελήθηκε η Ιουλία 

Βοκοτοπούλου, ενώ εκείνη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών ευρημάτων καθώς και της 

«Πινακοθήκης» έγινε από την τότε 5η ΕΒΑ. Οι συλλογές του Μουσείου αναπτύσσονται σε επτά 

αίθουσες, τον κεντρικό διάδρομο και τρία αίθρια, σε συνολική επιφάνεια 1.200 τ.μ. Τα εκθέματα 

καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο, από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στην Ήπειρο, 

κατά την Κατώτερη Παλαιολιθική εποχή πριν από 250.000 χρόνια, έως και τη δύση της όψιμης 

αρχαιότητας κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (3ος αι. μ.Χ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα 

ευρήματα από το ιερό της Δωδώνης τα οποία εκτίθενται σε μια αίθουσα αφιερωμένη αποκλειστικά 

σε ένα από τα σπουδαιότερα μαντεία του ελληνικού κόσμου. Η πολύπλευρη εκθεσιακή 

παρουσίαση στοχεύει να φωτίσει διάφορες όψεις του ιδιωτικού και δημόσιου βίου των Ηπειρωτών 

κατά την αρχαιότητα. 

Ιστιοσελίδα: http://www.amio.gr/ 

 

http://www.amio.gr/
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Εικόνα 47 Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. 

 

 

5.1.15. Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης 

Το Αρχαιολογικό μουσείο Νικόπολης βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο Πρέβεζας-Ιωαννίνων κοντά 

στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας). Υπάγεται στη 

διοικητική μέριμνα της ΛΓ Εφορείας Αρχαιοτήτων, με έδρα την Πρέβεζα.  Έγινε Μουσειολογική 

μελέτη και τα εκθέματα τοποθετήθηκαν με χρονολογική σειρά. Το έτος 2007 το Νέο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Νικόπολης άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό με την ευκαιρία της 

Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων, και ήδη από το 2009 λειτουργεί κανονικά. Το Μουσείο 

περιλαμβάνει συλλογή αρχιτεκτονικών μελών από τον χώρο της Νικόπολης, συλλογή γλυπτών 

από τον χώρο της Νικόπολης, κτερίσματα από το νεκροταφείο της ευρύτερης περιοχής της 

Νικόπολης, κλπ. Το 

κτίριο του Μουσείου, 

συνολικής επιφάνειας 

2.150 τ.μ., ανεγέρθηκε σε 

οικόπεδο έκτασης 20 

περίπου στρεμμάτων, 

που βρίσκεται στην 

είσοδο της πόλης της 

Πρέβεζας. Περιλαμβάνει 
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δύο κύριους εκθεσιακούς χώρους εμβαδού 200 τ.μ. έκαστο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 

χώρους διοίκησης, εργαστήρια συντήρησης, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους εξυπηρέτησης 

κοινού (εκδοτήριο εισιτηρίων, πωλητήριο, αναψυκτήριο) και ξενώνα. Το έργο «Εξοπλισμός - 

Έκθεση Νέου Μουσείου Νικόπολης»  περιλαμβάνει τη μεταφορά, καταγραφή, φωτογράφηση και 

αποθήκευση των αρχαιοτήτων στο νέο κτίριο, τη συντήρηση των εκθεμάτων, τον εξοπλισμό 

αποθηκών, εργαστηρίων συντήρησης, γραφείων, εκθεσιακών και κοινόχρηστων χώρων, τη 

σύνταξη μουσειολογικής - μουσειογραφικής μελέτης, και τέλος, την έκθεση των αρχαιοτήτων στο 

νέο Μουσείο.  

Ιστοσελίδα: http://www.nicopolismuseum.gr/ 

 

5.1.16. Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας βρίσκεται στη θέση "Τρίγωνο", κοντά στο ιστορικό Γεφύρι της Άρτας. 

Η προσπάθεια ίδρυσής του Μουσείου, που ξεκίνησε ήδη από το 1979 και συνεχίστηκε το 1994 με 

τη σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού οδήγησε το 1995 στην τελική επιλογή 

της θέσης στην περιοχή «Τρίγωνο», δίπλα στην κοίτη του ποταμού Αράχθου και σε μικρή 

απόσταση από το ιστορικό γεφύρι της Άρτας, μετά από παραχώρηση οικοπέδου έκτασης 9.800 

τ.μ. απότο Δήμο Αρταίων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο της ανέγερσης του Μουσείου 

εντάχθηκε το 1999 στο Π.Ε.Π. Ηπείρου, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου και 

ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2006. Το κτίριο, εμβαδού 1.549 τ.μ. περιλαμβάνει εκθεσιακούς 

χώρους 500 τ.μ. γύρω από το κεντρικό αίθριο, δύο εργαστήρια συντήρησης, ευρύχωρες αποθήκες 

ευρημάτων, γραφεία διοίκησης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

καθώς και χώρους εξυπηρέτησης κοινού, όπως βεστιάριο, πωλητήριο και αναψυκτήριο.  Το έργο 

της έκθεσης και του εξοπλισμού του Μουσείου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 με χρηματοδότηση 

από το Π.Ε.Π. Ηπείρου. Στο πλαίσιο του έργου εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη υλικοτεχνική 

υποδομή για τη λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης, των αποθηκών, των γραφείων και των 

χώρων εξυπηρέτησης του κοινού. To 1972 ιδρύθηκε η Αρχαιολογική Συλλογή Άρτας, η οποία 

στεγάστηκε στην ανακαινισμένη Τράπεζα της Μονής Παρηγορήτισσας. Η συλλογή αυτή 

περιελάμβανε ευρήματα από την Άρτα και την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, ο τεράστιος όγκος των 

κινητών ευρημάτων από τις σωστικές ανασκαφικές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών του 20ου 

αιώνα κατέστησε επιτακτική την ανάγκη ίδρυσης Αρχαιολογικού Μουσείου στην πόλη, τόσο για την 

παρουσίαση - έκθεση των σημαντικότερων από αυτά, όσο για την ασφαλή φύλαξη των 

υπολοίπων. Η έκθεση περιλαμβάνει τρεις μεγάλες ενότητες: το δημόσιο βίο, τα νεκροταφεία και τον 

ιδιωτικό βίο των Αμβρακιωτών, ενώ στην αρχή και το τέλος της βρίσκονται οι μικρότερες ενότητες 

της εισαγωγής και του «τέλους της Αμβρακίας» αντίστοιχα. Για την ανάπτυξη της μόνιμης έκθεσης 

http://www.nicopolismuseum.gr/
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του μουσείου χρησιμοποιείται ο χώρος που προβλέπεται για αυτό το λόγο από την αρχιτεκτονική 

κτιριακή μελέτη, καθώς και τμήμα του διαδρόμου στα αριστερά της εισόδου, αλλά και ο χώρος του 

αίθριου. Στον κυρίως εκθεσιακό χώρο έχει προβλεφθεί μικρός χώρος περιοδικών εκθέσεων, ο 

οποίος δεν προβλεπόταν στα αρχικά σχέδια του μουσείου. Τα ευρήματα από την πόλη της Άρτας 

προέρχονται από τις ανασκαφές στα δύο νεκροταφεία που διέθετε η Αμβρακία εκτός τειχών, το 

Ανατολικό και το Νοτιοδυτικό, απο τα δημόσια κτήρια, που έχουν αποκαλυφθεί ως τώρα, όπως το 

Μικρό καιτο Μεγάλο Θέατρο, ο Ναός του Απόλλωνα και το Πρυτανείο, από οικίες και άλλα κτιριακά 

κατάλοιπα αλλά και κεραμικά ή κηροπλαστικά εργαστήρια, που έχει φέρει στο φως κατά καιρούς η 

αρχαιολογική έρευνα στην Άρτα. Τα ευρήματα της Συλλογής καλύπτουν μια μεγάλη χρονική 

περίοδο, από την Παλαιολιθική  Εποχή έως τούς ρωμαϊκούς χρόνους. Τα αντικείμενα της 

Προϊστορικής Εποχής είναι εξαιρετικά περιορισμένα, όπως και εκείνα της γεωμετρικής περιόδου, 

που ακολουθεί. Αρκετά είναι τα ευρήματα της αρχαϊκής περιόδου, περιλαμβάνοντας αγγεία 

εγχώριας παραγωγής, μιμήσεις κορινθιακών αλλά και εισηγμένα κορινθιακά αγγεία, του 6ου 

κυρίως αιώνα π.Χ. Η κλασική  περίοδος αντιπροσωπεύεται από μεγαλύτερο αριθμό αντικειμένων, 

κυρίως κεραμικής, ερυθρόμορφων και μελαμβαφών αγγείων, εγχώριων και εισηγμένων από άλλες 

περιοχές, όπως η Αττική, ειδωλίων, χάλκινων αγγείων και νομισμάτων. Η πλειονότητα, όμως, του 

προς έκθεση υλικού ανήκει στην ελληνιστική περίοδο, μια περίοδο που συμπίπτει με την ύψιστη 

οικονομική και πολιτική ακμή της Αμβρακίας, καθώς τότε υπήρξε έδρα του Κράτους των 

Ηπειρωτών. Περιλαμβάνει ποικίλες  κατηγορίες αντικειμένων, όπως πήλινα αγγεία, όλων των 

τύπων, που  απαντούν και στον υπόλοιπο ελληνιστικό κόσμο, ειδώλια, νομίσματα, χάλκινα αγγεία, 

όπλα, χρυσά, αργυρά αλλά και χάλκινα κοσμήματα καθώς και άλλα, χάλκινα, σιδερένια, 

μολύβδινα, οστέινα ή υάλινα μικροαντικείμενα. Περιλαμβάνει, ακόμη, λίθινα αντικείμενα, όπως 

επιτύμβιες στήλες, αναθηματικά βάθρα, αρχιτεκτονικά μέλη και λιγοστά έργα πλαστικής. Στόχος 

της Υπηρεσίας είναι το Μουσείο 

να μετατραπεί σε ένα 

πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, 

με καθοριστικό ρόλο στην 

πνευματική, κοινωνική, 

πολιτιστική και οικονομική 

ανάπτυξη όχι μόνο της πόλης 

της Άρτας, αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής.  

Εικόνα 49 Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. 
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5.1.17. Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων 

Το βυζαντινό μουσείο Ιωαννίνων εγκαινιάσθηκε το 1995. Η κεντρική συλλογή στεγάζεται στο χώρο 

του τέως «βασιλικού περιπτέρου», το οποίο χτίστηκε το 1958 από τον ελληνικό στρατό, στο κέντρο 

της νοτιοανατολικής ακρόπολης του κάστρου Ιωαννίνων. Στον ίδιο χώρο, κατά τη βυζαντινή εποχή, 

υψωνόταν ο μητροπολιτικός ναός των Ταξιαρχών με τις κατοικίες των αρχόντων γύρω του, ενώ 

αργότερα στα τέλη του 18ου αιώνα, χτίστηκε το σεράι του Αλή Πασά. Στις 7 αίθουσες του μουσείου 

εκτίθενται ευρήματα ανασκαφών, αποτοιχισμένες τοιχογραφίες, εικόνες και κειμήλια από όλη την 

Ήπειρο. Χρονολογικά τα εκθέματα καλύπτουν τη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή περίοδο, από τον 

4ο εώς τον 19ο αιώνα. 

5.1.18. Πινακοθήκη Χαρακτικής Ζίτσας  

Η Πινακοθήκη Χαρακτικής της Ζίτσας στην Περιφερειακή Ιωαννίνων είναι μια σημαντική γέφυρα 

προς τον πλούτο των εκφραστικών μέσων, την ποικιλία των υλικών, την ιστορία της Νεοελληνικής 

χαρακτικής κατά τον 19ο και 20ο αιώνα και πάνω από όλα, πρόκειται για το άνοιγμα της 

συζήτησης ανάμεσα στους δημιουργούς του 21ου αιώνα που προχωράει με ταχείς ρυθμούς. Η 

συγκέντρωση των έργων και το όραμα της ίδρυσης του μουσείου οφείλονται σε έναν πολύ 

σημαντικό Νεοέλληνα ζωγράφο, που κατά πως αποδεικνύεται είχε ένα κοινό σημείο αναφοράς με 

τα έργα που συνέλεγε. Ήταν απόλυτα έως ουτοπικά δημοκρατικός. Ο λόγος για τον Κώστα 

Μαλάμο, ο οποίος τίμησε με κάθε δυνατό τρόπο τον τόπο καταγωγής του, τη Ζίτσα Ιωαννίνων. 

Στους χώρους της Πινακοθήκης, ξεκινάει ένα γοητευτικό ταξίδι από τις απαρχές της Νεοελληνικής 

χαρακτικής, με τη διαδρομή να παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για ειδικούς «ταξιδιώτες» αλλά 

και μη μυημένους. Ο προορισμός μένει πάντοτε ανοιχτός και προσωπικός για τον επισκέπτη. Οι 

μεγάλοι δάσκαλοι, «Πατέρες» της χαρακτικής, οι μαθητές τους, οι ζωγράφοι και οι συνεχιστές τους 

είναι εκεί και μέσα από τα έργα τους περιμένουν να ξεναγήσουν καθέναν από εμάς σε αυτό το 

ταξίδι. 

5.1.19. Πινακοθήκη Μετσόβου 

Η Πινακοθήκη που λειτουργεί στο Μέτσοβο (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) είναι μουσείο 

νεοελληνικής τέχνης που χτίστηκε το 1985 και εγκαινιάστηκε το 1988. Το 1994 το κτίριο 

επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει μια καινούργια πτέρυγα προκειμένου να στεγάσει και νέους 

πίνακες πέραν της αρχικής της συλλογής που αποτελούνταν από 200 έργα σημαντικών Ελλήνων 

ζωγράφων του 19ου και 20ού αιώνα. Το σύγχρονο τριώροφο κτίριο στο οποίο στεγάζεται 

δωρήθηκε από τον Ευάγγελο Αβέρωφ. Τα περισσότερα από τα έργα της μόνιμης έκθεσης της 

Πινακοθήκης προέρχονται από την προσωπική συλλογή του Ευάγγελου Αβέρωφ. Η Πινακοθήκη 

Ε. Αβέρωφ εγκαινιάστηκε στις 27 Αυγούστου του 1988. Το 1994 έγινε επέκταση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και λειτούργησε η Νέα Πτέρυγα της Πινακοθήκης. Δημιουργήθηκαν νέοι εκθεσιακοί 
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χώροι και η συλλογή εμπλουτίστηκε σημαντικά. Το κτίριο εκσυγχρονίστηκε και απέκτησε 

πρόσθετους βοηθητικούς χώρους. Δημιουργήθηκε η βιβλιοθήκη, η αίθουσα προβολών, το 

υπαίθριο καφενείο, και το μαγαζί με τις εκδόσεις της Πινακοθήκης και τα άλλα είδη δώρων. 

Διαμορφώθηκε ο ειδικός χώρος του παιδικού εργαστηρίου και το αίθριο για τις καλοκαιρινές 

εκδηλώσεις και εκθέσεις.  

5.1.20. Πολεμικό Μουσείο Εμίν Αγά  

Το πολεμικό μουσείο Βρίσκεται στο 29ο χλμ της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών, στην 

Δημοτική Ενότητα Αγίου Δημητρίου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), σε απόσταση ενός 

χιλιομέτρου από την Εθνική Οδό. Στη γύρω περιοχή υπάρχει μεγάλος αριθμός ιστορικών 

Μνημείων και Ηρώων από τον πόλεμο του 1912-1913. Το μουσείο στεγάζεται στο Χάνι Εμίν Αγά, 

το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως Στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού κατά τις επιχειρήσεις για την 

απελευθέρωση της Ηπείρου στον Α' Βαλκανικό Πόλεμο. Πρόκειται για κτίριο του 19ου αιώνα που 

χρησιμοποιούνταν ως χάνι και το οποίο ανακατασκευάστηκε το 1950, διατηρώντας όλα τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία του. Σκοπός της δημιουργίας του Μουσείου είναι η παρουσίαση των 

επιχειρήσεων του Ελληνικού Στρατού για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων και της Ηπείρου 

γενικότερα στη διάρκεια του Α' Βαλκανικού Πολέμου. Στο μουσείο εκτίθενται όπλα (τυφέκια Γκρας 

και Μάνλιχερ με ξιφολόγχη καθώς και ξίφη αξιωματικών), παράσημα και μετάλλια του Ελληνικού 

και τουρκικού στρατού. Επίσης εκτίθενται φωτογραφίες από τις πολεμικές επιχειρήσεις, στολές και 

διάφορα στρατιωτικά κειμήλια. Σε ξεχωριστό χώρο του μουσείου αναπαριστάται το γραφείο του 

Αρχιστράτηγου Κωνσταντίνου με προσωπικά του είδη και η Αίθουσα Συσκέψεων του Στρατηγείου. 

Τα σημαντικότερα κειμήλια είναι οι υδατογραφίες του Κενάν Μεσαρέ, γιου του Τούρκου στρατηγού 

Χασάν Ταξίν πασά. Σε αυτές απεικονίζονται ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ο 

Εύζωνας να φυλά σκοπιά έξω από το χάνι, ο Έλληνας στρατιώτης στην Ήπειρο, οι Ηπειρώτισσες 

να κουβαλούν πυρομαχικά για τον Ελληνικό Στρατό, αλλά και οι άμαχοι και τραυματίες. Τέλος, 

απεικονίζεται ο Εσάτ Πασάς και ο Τούρκος διοικητής των Ιωαννίνων να συνομιλεί με τον 

Αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο μετά την παράδοση των Ιωαννίνων. Επιπλέον στο μουσείο εκτίθενται 

βιογραφικά σημειώματα Μπιζανιομάχων, μακέτα της μάχης του Μπιζανίου Ο επισκέπτης έχει τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσει τη μάχη του Μπιζανίου με το υπάρχον οπτικοακουστικό σύστημα, 

που πρόσφατα εκσυγχρονίστηκε. 

5.1.21. Πολεμικό Μουσείο Καλπακίου 

Το στρατιωτικό Μουσείο πολέμου 1940 - 41 βρίσκεται στην είσοδο του Καλπακίου (Περιφερειακή 

Ενότητα Ιωαννίνων). Στα εκθέματά του περιλαμβάνονται - μεταξύ των άλλων - πυροβόλα, φορητός 

οπλισμός, στολές, φωτογραφίες και άλλα αντικείμενα της εποχής. Επιπλέον, μέσα από τη γραφική 

και ηχητική αναπαράσταση των μαχών του ελληνοϊταλικού πολέμου ο επισκέπτης αισθάνεται ρίγη 
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συγκινήσεως και εθνικής υπερηφάνειας, καθώς βρίσκεται στον τόπο όπου μετουσιώθηκε σε πράξη 

το ηρωϊκό ΟΧΙ. Απέναντι ακριβώς από το Μουσείο έχουν στηθεί οι προτομές του Αλέξανδρου 

Παπάγου, του Γεωργίου Β' και του Ιωάννη Μεταξά. Λίγα μέτρα μακρύτερα, ο περιηγητής συναντά 

τη σπηλιά που απετέλεσε το τακτικό στρατηγείο του Διοικητή της 8ης Μεραρχίας Χαράλαμπου 

Κατσιμήτρου, κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στη σπηλιά υπάρχει η προτομή του Κατσιμήτρου και 

μια πλάκα θυμίζει το απόσπασμα διαταγής της 8ης Μεραρχίας που εκδόθηκε στις 30-10-1940. Στη 

βόρεια πλευρά του Καλπακίου στην κορυφή του λόφου Σειλητούρα δεσπόζει το γιγαντιαίο 

μπρούτζινο άγαλμα του Έλληνα μαχητή του '40, έργο του γλύπτη και καθηγητή Λάζαρου Λαμέρα. 

Το μνημείο αυτό ανεγέρθηκε το 1966 με δαπάνες αξιωματικών και οπλιτών των ενόπλων 

δυνάμεων. Στη βάση του αγάλματος έχουν εναποτεθεί οστά των νεκρών του πολέμου. Κάθε 

χρόνο, στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, πραγματοποιούνται εκεί επίσημες εκδηλώσεις και γίνεται 

εντυπωσιακή αναπαράσταση των μαχών με συμμετοχή κατοίκων και στρατιωτών. Αποδίδεται έτσι 

ο απαιτούμενος φόρος τιμής στους πεσόντες ήρωες του πολέμου 

5.1.22. Μουσείο Θ. Παπαγιάννη 

Το Μουσείο βρίσκεται στο Ελληνικό Ιωαννίνων του Δήμου Κατσανοχωρίων. Στεγάζεται στο χώρο 

του πρώην δημοτικού σχολείου και περιλαμβάνει έργα του φημισμένου γλύπτη και καθηγητή της 

Α.Σ.Κ.Τ. Θεόδωρου Παπαγιάννη. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν έργα με έντονη οικολογική 

συνείδηση, έργα που αναφέρονται στην ιστορία του τόπου, στις αναμνήσεις του καλλιτέχνη από τα 

σχολικά του χρόνια στο χωριό κ.λ.π. Στο Μουσείο υπάρχουν πορτρέτα σημαντικών ανθρώπων, 

όπως και πολλών απλών λαϊκών ανθρώπων οι μορφές. Στις προθήκες του διαδρόμου εκτίθεται μια 

μοναδική σειρά από προπλάσματα μεταλλίων και νομισμάτων, που φιλοτεχνήθηκαν κατά τη 

διάρκεια 40 περίπου χρόνων. Κι έτσι ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει ένα θέαμα που δεν 

υπάρχει σε κανένα άλλο Μουσείο της χώρας μας. Ιδιαίτερο θέμα και θέαμα είναι η τάξη με τους 

μαθητές, τα παλαιά θρανία, το δάσκαλο και τους θεατές. Η τάξη της μάθησης, όπως ονομάζεται.  
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Εικόνα 50 Μουσείο Παπαγιάννη. 

5.1.23. Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη 

Το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη, επίσης γνωστό και ως Μουσείο Κέρινων 

Ομοιωμάτων, βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στην Ήπειρο. Θεμελιώθηκε με 

πρωτοβουλία του Παύλου Βρέλλη τον Φεβρουάριο του 1983 και άνοιξε τις πόρτες του το 1995 και 

είναι το πλέον γνωστό μουσείο αυτού του είδους στην Ελλάδα. Είναι έργο ενός και μόνο 

ανθρώπου-του Παύλου Βρέλλη, όπου για 13 χρόνια εργάστηκε ακατάπαυστα, μόνο γι' αυτό το 

έργο. Σκοπός του καλλιτέχνη, ήταν να αναπαραστήσει Ιστορικά γεγονότα από διάφορες περιοχές 

της Ελλάδας, σε φυσικό μέγεθος μέσα στο μουσείο. Έτσι θα μπορούσε να παρουσιάσει τους 

ήρωες και τον ρόλο που διαδραμάτισαν, στους αντίστοιχους χώρους. Με δικές του ιδέες, μελέτες 

και πολλή προσωπική εργασία, έφτιαξε χώρους και ανθρώπους, για να βοηθήσει τον θεατή να 

βιώσει γεγονότα που πέρασαν. Το Μουσείο φιλοξενεί περίπου 150 κέρινα ομοιώματα και 36 

ιστορικά θέματα εμπνευσμένα από σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας. Το Μουσείο 

βρίσκεται περίπου 14 χλμ. νότια των Ιωαννίνων, στον Δήμο Μπιζανίου, επί του 12ου χιλιομέτρου 

της Εθνικής οδού Ιωαννίνων - Αθηνών. Εξωτερικά διαβάζεται ως κτίριο αστικής φρουριακής 

αρχιτεκτονικής της Ηπείρου του 18ου αιώνα, με πολεμίστρες, καταχύτρες, σαχνισιά, ψηλούς 

τοίχους πέτρινους (με μικρά ανοίγματα), καμινάδες, κ.λπ, ενώ ο εσωτερικός χώρος έχει συνολικό 

όγκο 2.500 κυβικών μέτρων. Το κέρινα ομοιώματα του μουσείου παριστάνονται σε φυσικό 

μέγεθος, μέσα σε περιβάλλον πιστής παρουσίασης του εκάστοτε περιβάλλοντός τους, 

αναπαριστώντας μορφές και γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας. Ο επισκέπτης αισθάνεται ότι 
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ταξιδεύει σε βουνά, παλιά οικήματα, σπηλιές, εκκλησίες, μονοπάτια, ακολουθώντας μια κυκλικού 

χαρακτήρα ξενάγηση. 

Η θεματολογία καλύπτει 24 αιώνες Ελληνικής Ιστορίας (από το 500 π.Χ.), με ιδιαίτερη έμφαση 

στην νεώτερη ιστορία της Ηπείρου και χωρίζεται σε τρεις ενότητες 1) την ενότητα της 

Προεπανάστασης, 2) την ενότητα της Επανάστασης του 1821 και 3) την ενότητα του Β' 

Παγκοσμίου πολέμου. Το Μουσείο κλείνει με αναφορές και υπενθυμίσεις βασικών σημείων της 

Ελληνικής Ιστορίας και με το εργαστήρι του Καλλιτέχνη. 

 

Εικόνα 51 Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη 

Ιστοσελίδα: http://www.vrellis.gr/ 

5.2. Οικισμοί 

5.2.1. Οχυρό Αγίου Δονάτου Ζερβοχωρίου 

Το οχυρό στη θέση Άγιος Δονάτος Ζερβοχωρίου του Δήμου Σουλίου βρίσκεται στους πρόποδες 

του ορεινού όγκου της Παραμυθιάς (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) και ιδρύθηκε τον 3ο π.Χ. 

Η οχυρωμένη έκταση καταλαμβάνει την κορυφή υψώματος και έχει ρομβοειδή κάτοψη. Η 

πρόσβαση στο εσωτερικό του οχυρού γινόταν μέσω μίας κύριας πύλης στα βορειοανατολικά, που 

προστατεύεται από ισχυρό τετράγωνο πύργο. Το εσωτερικό του οχυρού διαμορφώνεται 

βαθμιδωτά με ισχυρούς αναλημματικούς τοίχους σε επάλληλα επίπεδα. 

5.2.2. Το Δυμόκαστρο 

Το Δυμόκαστρο ιδρύθηκε στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. στην κορυφή λόφου νότια του όρμου 

Καραβοστάσι της Πέρδικας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). Αποτελείται από τρία τμήματα 

που αναπτύσσονται κλιμακωτά κατά μήκος του λόφου και ορίζονται από επάλληλους 

οχυρωματικούς περιβόλους, που στα πιο βατά σημεία τους ενισχύονται από πύργους και θλάσεις. 

http://www.vrellis.gr/
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Ο οικισμός οργανώνεται με άξονα τη φυσική διαμόρφωση του εδάφους και όχι βάσει αυστηρού 

πολεοδομικού σχεδιασμού. Η κύρια οδική αρτηρία διερχόταν παράλληλα στην οχύρωση, ενώ 

τμήματα δρόμων που έχουν αποκαλυφθεί μεταξύ γειτονικών κτιρίων αποτελούσαν, ουσιαστικά, 

διαδρόμους επικοινωνίας και συνήθως κατέληγαν σε αδιέξοδο. Ο εν λόγω οικισμός, που γνώρισε 

μεγάλη ακμή κατά την ελληνιστική περίοδο, καταστράφηκε από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ. 

Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλους οχυρωμένους οικισμούς της Θεσπρωτίας, ο οικισμός του 

Δυμοκάστρου δεν εγκαταλείφθηκε -λόγω της καίριας θέσης του για τον έλεγχο των θαλάσσιων 

οδών του Ιονίου- αλλά συνέχισε να κατοικείται μέχρι και τον 1ο αι. μ.Χ. Ο αρχαιολογικός χώρος του 

Δυμοκάστρου αναδείχθηκε και κατέστη επισκέψιμος με χρηματοδότηση. 

5.2.3. Αρχαία Ελέα (Κάστρο Βέλλιανης)  

Ο οχυρωμένος οικισμός της Ελέας, έκτασης 105 στρεμμάτων, βρίσκεται σε φυσικά οχυρό 

πλάτωμα στους πρόποδες των βουνών της Παραμυθιάς και σε μέσο υψόμετρο 500 μ στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Η ταύτιση των ερειπίων με την αναφερόμενη στις αρχαίες 

πηγές πόλη «Ελέα» έγινε από τον καθηγητή και ερευνητή της ιστορίας της Ηπείρου Σωτήρη 

Δάκαρη. Ο οικισμός ιδρύθηκε λίγο πριν τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Η κατοικημένη έκταση 

περιβάλλεται σε όλα τα βατά σημεία της από ισχυρά πολυγωνικά τείχη και έχει δύο κύριες πύλες, 

μία στα ανατολικά και μία στα δυτικά. Το βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού ήταν πολύ αραιά 

δομημένο και στο δυτικό άκρο του ήταν χτισμένος μικρός ναός, στον οποίο λατρευόταν άγνωστη 

σήμερα θεότητα. Χωροταξικά το επίπεδο τμήμα της πόλης οργανώνεται βάσει μίας κύριας οδικής 

αρτηρίας με κατεύθυνση από νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά. Παράλληλοι ή κάθετοι σε αυτή 

μικρότεροι δρόμοι οριοθετούν τις ιδιωτικές κατοικίες και τα δημόσια κτίρια. Το κέντρο του οικισμού 

καταλαμβάνει η εμπορική και πολιτική Αγορά. Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελέας αναδείχθηκε και 

κατέστη επισκέψιμος με χρηματοδότηση.  
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5.2.4. Πολυνέρι (Κούτσι) 

Ο οχυρωμένος οικισμός στο Πολυνέρι Συβότων βρίσκεται σε φυσικά οχυρή θέση στην ανατολική 

πλαγιά του όρους Βραχωνάς και σε σημείο το οποίο ελέγχει οπτικά την παραλιακή πεδιάδα της 

Πλαταριάς στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Δεν υπάρχουν καθόλου ιστορικά στοιχεία ή 

πηγές που να μας ενημερώνουν για την ιστορική εξέλιξη του οχυρωμένου οικισμού κατά την 

πάροδο των αιώνων. Η έκτασή του είναι περίπου 55 στρέμματα και περιβάλλεται από ισχυρό 

πολυγωνικό τείχος στην ανατολική, τμήμα της δυτικής και στα βατά σημεία της βόρειας πλευράς 

του. Η κύρια πύλη του οικισμού βρίσκεται στα δυτικά και προστατεύεται με μία ισχυρή προβολή 

του τείχους. Στη βορειοδυτική γωνία της αρχαίας οχύρωσης κατασκευάστηκε στους βυζαντινούς 

χρόνους μικρό οχυρό, τριγωνικής κάτοψης. Κατά τους νεότερους χρόνους ο οικισμός επεκτείνεται 

και εκτός των αρχαίων τειχών. Λόγω ακριβώς αυτής της συνεχούς διαχρονικής κατοίκησης, με 

εξαίρεση την οχύρωση, ελάχιστα κατάλοιπα των αρχαίων χρόνων έχουν διατηρηθεί στο εσωτερικό 

του. 

5.2.5. Λυγιά 

Ο οχυρωμένος οικισμός της Λυγιάς εκτείνεται στο ανατολικό ήμισυ της ομώνυμης χερσονήσου του 

Δήμου Ηγουμενίτσας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), στην περιοχή των παλαιών εκβολών 

του ποταμού Καλαμά. Αποτελείται από τρία διαδοχικά οχυρωμένα τμήματα. Εκτός από τις 

οχυρώσεις, ελάχιστες πληροφορίες έχουμε για την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού, λόγω της 

απουσίας οποιασδήποτε έρευνας στα λιγοστά και αταύτιστα κτιριακά κατάλοιπα που είναι σήμερα 

ορατά στο χώρο. Η πρόσβαση στον τειχισμένο οικισμό εξασφαλιζόταν με τέσσερις πύλες. Ο 

οικισμός εκτείνεται σε επίπεδη, στο μεγαλύτερο τμήμα της, έκταση στην κορυφή του λόφου. Μια 

κεντρική οδική αρτηρία, πλάτους 5 μ., ξεκινούσε από την ανατολική πύλη, διέσχιζε όλον τον 

οικισμό και κατέληγε στο υψηλότερο σημείο του στα δυτικά, όπου είχε οικοδομηθεί μεγάλων 

διαστάσεων κτιριακό συγκρότημα, πιθανόν δημόσιου χαρακτήρα. Σε όλη την έκταση του οικισμού 

διακρίνονται θεμέλια οικημάτων.  

 

5.2.6. Μαστιλίτσα 

Ο λόφος της Μαστιλίτσας δεσπόζει στην πεδιάδα του Κάτω Καλαμά μεταξύ του όρμου Σαγιάδας 

και του βουνού «Μαυρονόρος» στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, εξασφαλίζοντας τον 

έλεγχο όλης της περιοχής και άμεση εποπτεία μεγάλου τμήματος των θαλάσσιων δρόμων του 

βόρειου Ιονίου. Ο οχυρωμένος οικισμός καταλαμβάνει την κορυφή του υψώματος και αποτελεί την 

αρχαιότερη οχυρωμένη εγκατάσταση του θεσπρωτικού χώρου, δεδομένου ότι η ίδρυσή του 

τοποθετείται τουλάχιστον στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. Η οχύρωση έχει συνολική περίμετρο περίπου 
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670 μ. και είναι κατασκευασμένη κατά το αμελές ψευδοϊσόδομο σύστημα. Διασώζονται τρεις πύλες 

μία στη νότια πλευρά του λόφου, όπου και το καλύτερα διατηρημένο τμήμα των τειχών, μία στη 

δυτική πλευρά προσανατολισμένη προς τη 

θάλασσα και μία στην ανατολική προς την 

κατεύθυνση του κάμπου. Στο εσωτερικό της 

οχύρωσης σώζονται θεμελιώσεις κτιρίων, 

διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη, πηγάδια και 

αποχετευτικοί αγωγοί λαξευμένοι στο φυσικό 

βράχο.  

5.2.7. Κασσώπη 

Η Κασσώπη, πρωτεύουσα της Κασσωπαίας, βρίσκεται Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και 

χτίστηκε στο α μισό του 4ου αιώνα π.Χ. σε φυσικά οχυρή θέση σε ένα οροπέδιο με υψόμετρο 550-

650 μέτρα, στις πλαγιές του Ζαλόγγου, με σκοπό να προστατευθεί από την εκμετάλλευση των 

Ηλείων αποίκων, η εύφορη πεδιάδα που απλωνόταν νοτιότερα. Η πόλη γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση 

τον 3ο αιώνα π.Χ.,όταν χτίζονταν τα μεγάλα δημόσια κτίρια και ανοικοδομούνται πολλά σπίτια. Η 

πόλη είχε το δικό της νομισματοκοπείο. 
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6. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 

6.1. Λαογραφική συλλογή Φ.Ο.Η. 

Διαθέτει συλλογή αντικειμένων, βιβλίων και φωτογραφιών. 

6.2. Λαογραφικό Μουσείο Μαργαριτίου 

Το Μουσείο Μαργαριτίου στην Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας στεγάζεται σε διατηρητέο κτήριο με αυλή στην 

περιοχή της αγοράς (παζάρι). Πρόκειται για κτίριο με 

ισόγειο και όροφο χτισμένο το 1893, σύμφωνα με τη λίθινη 

ανάγλυφη επιγραφή στον τοίχο της αυλής. Σήμερα αποτελεί 

κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και στεγάζει 

αντικείμενα της προβιομηχανικής εποχής. 

 

6.3. Λαογραφικό Μουσείο Νεοχωρίου 

Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας  και διαθέτει συλλογή αντικειμένων κυρίως από 

τις επαγγελματικές  δραστηριότητες των κατοίκων του χωριού. 

6.4. Λαογραφικό Μουσείο Πλαταριάς 

Έχει αρχίσει η συγκέντρωση και καταγραφή αντικειμένων που έχουν σχέση με τη ζωή, τα 

επαγγέλματα το νοικοκυριό του χωριού. Με την καταγραφή δίνεται βεβαίωση δωρεάς ή δανεισμού. 

Στη δεύτερη περίπτωση ο καθένας έχει τη δυνατότητα να το πάρει ο ίδιος ή οι νόμιμοι κληρονόμοι 

του. Κάθε αντικείμενο αριθμείται και θα αναφέρεται το ιστορικό του. Τα αντικείμενα που έχουν 

εκλεγεί συγκεντρώνονται στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου μέχρι να ετοιμαστεί το κτίριο 

που θα στεγαστεί μελλοντικά το Μουσείο και το οποίο έχει παραχωρηθεί για χρήση από τον 

αγροτικό συνεταιρισμό Πλαταριάς. Τα αντικείμενα που υπάρχουν μπορεί να τα επισκεφτεί 

οποιοσδήποτε τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας. 

6.5. Λαογραφικό Μουσείο Τσαμαντά 

Το λαογραφικό μουσείο Τσαμαντά ιδρύθηκε το 1983 από τον τσαμαντιώτη λαογράφο Κώστα 

Ζούλα και βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Στεγάζεται στο παλιό λιθόκτιστο 

σχολείο του χωριού και η συλλογή περιλαμβάνει πάνω από 3000 εκθέματα, φωτογραφικά 

ντοκουμέντα, είδη λαϊκής τέχνης, ξύλινες αναπαραστάσεις και άλλα αντικείμενα τα περισσότερα 
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από τα οποία είναι προσφορά των κατοίκων του χωριού. Το λαογραφικό μουσείο Τσαμαντά είναι 

αναγνωρισμένο και επιχορηγείται μερικώς από το υπουργείο πολιτισμού, συμμετείχε επίσης σε 

πολλές λαογραφικές εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, προβάλλοντας μ΄ αυτόν τον τρόπο την 

πλούσια  λαϊκή μας παράδοση και κληρονομιά, ο δε ιδρυτής του Κώστας Ζούλας, για την 

προσφορά του αυτή, βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών. 

6.6. Λαογραφική συλλογή ΚΙΜΕΘΕ 

Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και διαθέτει συλλογή αντικειμένων, βιβλίων και 

φωτογραφιών. 

6.7. Λαογραφικό Μουσείο Φοινικίου 

Το Λαογραφικό Μουσείο Φοινικίου στεγάζεται σε διώροφο κτίσμα τεσσάρων δωματίων και 

βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Κατασκευάστηκε επί Τουρκοκρατίας με σκοπό 

να στεγάσει τους Τούρκους φοροεισπράκτορες κατά την παραμονή τους στο χωριό. Αργότερα 

λειτούργησε ως κοινοτικό γραφείο και ξενώνας. Στις τέσσερις αίθουσες του Μουσείου στεγάζονται 

κυρίως αντικείμενα οικιακής χρήσης σε τέσσερις θεματικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 

παρουσιάζονται αντικείμενα που αφορούν αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Η δεύτερη 

κατηγορία περιλαμβάνει αντικείμενα του χώρου της κουζίνας. Η τρίτη κατηγορία απαρτίζεται από 

αντικείμενα του οντά, ενώ στην τέταρτη εκτίθενται κοσμήματα, εκκλησιαστικά είδη, έγγραφα, στολές 

και αντικείμενα οικοτεχνίας. Τα εκθέματα εντάσσονται, κυρίως, στη χρονική περίοδο 1840-1970. 

Σκοπός του Μουσείου είναι η συλλογή, φύλαξη και συντήρηση κάθε αντικειμένου που φανερώνει 

την πολιτισμική εξέλιξη του τόπου μας. Στόχος είναι η γνώση του παρελθόντος και μέσω αυτής η 

κατανόηση της πολιτισμικής εξέλιξης. 

6.8. Τοπικό αρχείο Παραμυθιάς 

Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, όπου φυλάσσονται αρχεία εκπαιδευτικά, 

διοικητικά, κοινοτικά, εκκλησιαστικά, επιχειρήσεων κα επίσης και συλλογές φωτογραφιών 

6.9. Το σπίτι της Ρένας 

Το νέο Μουσείο Πολιτισμού και Παράδοσης "Το Σπίτι της Ρένας" εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 

2012 και λειτουργεί έκτοτε στην Ηγουμενίτσα (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). Στο μουσείο 

εκθέτονται και φυλάσσονται πανέμορφα στο χέρι και στον αργαλειό "θησαυροί", αυθεντικές 

φορεσιές, κεντήματα υφαντά κυρίως της περιοχής μας, αλλά και πολλά άλλα χρηστικά αντικείμενα 

της καθημερινότητας. Οι αίθουσες του είναι κατάλληλα διαμορφωμένες με την κάθε μια να έχει 

ξεχωριστό ενδιαφέρον. Χρειάστηκαν δέκα χρόνια επιμονής και επίμονης προσπάθειας, μα πάνω 

απ' όλα αγάπης για να δημιουργηθεί αυτός ο μουσειακός χώρος. Μέσα από τα εκθέματα του -
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περισσότερα από 2000 αντικείμενα- σε μεταφέρει σε άλλες εποχές. Η αίθουσα του εθελοντισμού 

και οι συλλογές της Ρένας δημιουργούν στον επισκέπτη μοναδικά συναισθήματα. Φάρος φωτεινός 

που φωτίζει τις Μνήμες, συνεχίζει την παράδοση και προβάλλει τον πολιτισμό.  

Το "Σπίτι της Ρένας" βρίσκεται στην Πάροδο Ολύμπου 6, στο κέντρο της πόλης και είναι 

επισκέψιμο καθημερινά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα: 26650 22019, 26650 

22780 και 6973 00 23 27. 

6.10. Λαογραφικό Μουσείο Πέρδικας 

Η δουλειά και η προσπάθεια για τη δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείου που βρίσκεται στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, άρχισε το 1999, με τη συγκέντρωση λαογραφικού,   

παραδοσιακού, ιστορικού και φωτογραφικού υλικού της περιοχής μας. Η ολοκλήρωση έγινε στις 2 

Ιουλίου το 2000 όπου έγιναν και τα εγκαίνια και το μουσείο μας άρχισε να δέχεται τους επισκέπτες 

του. Ο σκοπός του Λαογραφικού Μουσείου είναι η συγκέντρωση και η έκθεση του λαογραφικού και 

παραδοσιακού υλικού της περιοχής μας, σε ειδικό χώρο για τη διασφάλιση και έκθεση στο κοινό, 

για την ανάδειξη της παραδοσιακής κληρονομιάς και για την ενίσχυση της τουριστικής υποδομής 

της κοινότητάς  μας. Οι κατηγορίες που έχουν χωριστεί τα αντικείμενα είναι : α) γεωργικά εργαλεία, 

β) εργαλεία ξυλοκόπου, μαραγκού , γ) εργαλεία ύφανσης, δ) αντικείμενα κτηνοτροφίας, ε) 

παραδοσιακές ενδυμασίες, στ) αντικείμενα παραδοσιακού νοικοκυριού, ζ) παλιά πολεμικά όπλα 

και λάφυρα πολέμου, η) παλιά νομίσματα.  

6.11. Λαογραφικό Μουσείο Πολυδρόσου 

Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Πολυδροσιτών ίδρυσε το πρώτο Λαογραφικό Μουσείο του Νομού 

Θεσπρωτίας το 1971. Η συλλογή ξεκίνησε με αντικείμενα από την, τότε, υπό ανακαίνιση εκκλησία 

του Αγίου Δημητρίου. Η έκθεση του Μουσείου ανακαινίστηκε το 1993. Μέχρι την επέκταση του 

1998 διέθετε μόνο μια αίθουσα για την έκθεση των αντικειμένων εμβαδού 21 τ.μ.. έκτοτε διαθέτει 

τρείς χώρους συνολικού εμβαδού περί τα 80 τ.μ., και αποθήκη. Η συλλογή αποτελείται από 950 

αντικείμενα. Εκτός από 40 περίπου που προέρχονται από γειτονικά χωριά τα υπόλοιπα είναι από 

χωριό. Για την ώρα, η τεκμηρίωση αντικειμένων γίνεται χειρόγραφα με τήρηση στοιχειώδους 

μητρώου  και δελτίων εισαγωγής. Δειγματοληπτικά έχει ξεκινήσει ηλεκτρονική τεκμηρίωση. 

6.12. Συλλογή «Δημητρίου & Γεωργίας Μήτση» 

Η Λαογραφική Συλλογή του Δημητρίου και Βικτωρίας Μήτση με την ευκαιρία της δωρεάς του προς 

την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας, αποτελεί μια καινούργια ματιά στο λαογραφικό υλικό, 

προωθεί σημαντικές καινοτομίες, παρουσιάζει τις ιστορίες των αντικειμένων και φιλοδοξεί να 

προσεγγίσει ανθρώπους προβάλλοντας μια διαφορετική ανθρωποκεντρική ιστορία, που μπορεί να 
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μοιάζει με τη δική τους ιστορία ή κάποιου άλλου και το σημαντικότερο, απευθύνεται και σε άτομα 

με απώλεια όρασης στοιχείο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά και όχι μόνο δεδομένα.  

 

6.13. Λαογραφικό Μουσείο Εταιρείας Ηπειρωτικών μελετών 

Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ιωαννίνων και δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία 

της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (Ε.Η.Μ.) 

και του θυγατρικού της Ιδρύματος Μελετών 

Ιονίου και Αδριατικού Χώρου (Ι.Μ.Ι.Α.Χ.), με 

στόχο την συγκέντρωση, διάσωση και 

αξιοποίηση αντικειμένων του Ηπειρωτικού 

λαϊκού πολιτισμού. Τα αντικείμενα προέρχονται 

από δωρεές φιλογενών Ηπειρωτών και αγορές, 

συγκεντρώθηκαν δε από τον εμπνευστή και 

δημιουργό του, τον Κώστα Φρόντζο, Πρόεδρο 

της ΕΗΜ και του ΙΜΙΑΧ. Το Αρχοντικό 

οθωμανικό του 19ου αι., στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο, χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για τη 

στέγαση του Διδασκαλείου Ιωαννίνων (1913-1936), της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

(1934-1938 και 1941-1944), του Γυμνασίου Αρρένων και της Δημόσιας Τεχνικής Σχολής 

Εργοδηγών. 

 

6.14. Λαογραφικό Μουσείο Σκουφά 

Το λαογραφικό μουσείο «Σκουφάς» έχει σκοπό να 

παρουσιάσει την τοπική λαϊκή παράδοση στην πνευματική και 

οικονομικοτεχνική διάστασή της και βρίσκεται στην 

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Το κτίριο που στεγάζει το 

μουσείο είναι ένα διώροφο νεοκλασικό  οίκημα πλάι στο 

Γεφύρι. Είναι φορτισμένο με τη δική του ιστορία και 

παράδοση, που την επετείνει το γεγονός της γειτνίασής του με 

το θρυλικό γεφύρι.  Χτισμένο το 1864 από αυστριακό 

αρχιτέκτονα, χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως φυλάκιο της 

γέφυρας και αργότερα ως μεθοριακός σταθμός των Τούρκων, όταν μετά τη συνθήκη του 1881 τα 

Εικόνα 55 Μουσείο Εταιρείας Ηπειρωτικών 

μελετών 

Εικόνα 56 Λαογραφικό Μουσείο 

Σκουφά 
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σύνορα της Ελλάδας και της Τουρκίας ήταν στη μέση του Γεφυριού της Άρτας.  Για τη παρουσίαση 

του υλικού επιλέχθηκε η λειτουργική μέθοδος έκθεσης, με τη δημιουργία συνόλων που να 

αναπαριστούν τους ποικίλους τομείς και δραστηριότητες της τοπικής ζωής και την ένταξη κάθε 

αντικειμένου μέσα σε αυτά, σύμφωνα με την χρήση του. Τα αντικείμενα του μουσείου αφορούν τον 

υλικό βίο (λαϊκά επαγγέλματα, αγροτικές ασχολίες), οικιακά σκεύη και όργανα χειροτεχνίας, 

εξαρτήματα από αποκριάτικες μεταμφιέσεις, ενδυμασίες καθώς και υλικό (έντυπο και εικαστικό) 

σχετικό με το γεφύρι και τον θρύλο του. 

6.15. Λαογραφικό Μουσείο Λαζαρίδη 

Το μουσείο Λαζαρίδη βρίσκεται στο όμορφο παραδοσιακό χωριό Κουκούλι του Ζαγορίου 

(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). Στεγάζεται στο σπίτι του δημιουργού του Κώστα Λαζαρίδη, 

που με μεράκι συγκέντρωσε όλη τη σπάνια χλωρίδα του Βίκου. Πρόκειται για συλλογή από σπάνια 

φυτά που ευδοκιμούν στα βράχια και φαράγγια του Βίκου. Τα φυτά αυτά συγκέντρωσαν το 

μεγάλο ενδιαφέρονπολλών ξένων πανεπιστημίων και βοτανολόγων. Βέβαια για τα φυτά αυτά 

ενδιαφέρθηκαν και οι «Βικογιατροί», που τα πουλούσαν για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες. 

6.16. Λαογραφικό Μουσείο Αγάπιου Τόλη 

Το Λαογραφικό Μουσείο που λειτουργεί στους Κήπους στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 

είναι έργο του Αγάπιου Τόλη, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του για τη δημιουργία του. Σε αυτό 

μπορείτε να θαυμάσετε 40000 εκθέματα από την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής του 

Ζαγορίου. Η μεγάλη αυτή λαογραφική συλλογή στεγάζεται σε τρία αρχοντικά σπίτια. Μερικά από τα 

εκθέματα είναι σκεύη νοικοκυριού, είδη λαϊκής τέχνης, ενδυμασίες, κεντήματα, φωτογραφίες 

βασιλέων, διάφορες γκραβούρες, σαλόνι του 19ου αιώνα και διάφορα άλλα. Για να επισκεφτείτε το 

Μουσείο, θα πάτε στο χωριό Κήποι που απέχει 38 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα.  
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7. Τοπικές γιορτές- πανηγύρια 

Ζάλογγο 

Εκδηλώσεις «Ζαλόγγεια» στο μνημείο Ζαλόγγου την 2η Κυριακή του Οκτωβρίου.  

Πανποντιακό προσκήνυμα στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Κοζύλης στις 5 

Αυγούστου. 

Ανώγειο 

Πανηγύρι στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου στην Κλεισούρα. 

Παραδοσιακά πανηγύρια στις 7, 20, 26 Ιουλίου και στις 7 Αυγούστου. 

Πρέβεζα 

Διεθνές χορωδιακό φεστιβάλ το 1ο δεκαήμερο του Ιουλίου. 

Γιορτή σαρδέλας, συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις το 1ο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. 

Πωγώνι 

Πανηγύρι στη γιορτή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στις 24 Αυγούστου. 

Πανηγύρι στη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. 

Πανηγύρι στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου. 

Πανηγύρι στη γιορτή του Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου. 

Πανηγύρι στη γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης στις 21 Μαϊου. 

Πανηγύρι στη γιορτή Πέτρου και Παύλου στις 29 Ιουνίου. 

Παραδοσιακά πανηγύρια στις 23 Απριλίου, στις 2 και 8 Μαϊου, στις 1,7,17 Ιουλίου, 8 

Σεπτεμβρίου. 

Μέτσοβο  

Πανηγύρι στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου. 

Πανηγύρι στη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. 

Πανηγύρι στη γιορτή του Αγίου Πνεύματος.  

Παραδοσιακά πανηγύρια στις 17 και 20 Μαϊου, στις 1,20 και 26 Ιουλίου και στις 6 Αυγούστου. 

Κόνιτσα  

Πανηγύρι στη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

Πανηγύρι στη γιορτη του Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου. 

Πανηγύρι στη γιορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου. 
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Πανηγύρι στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου, 

Παραδοσιακά πανηγύρια και θρησκευτικές εκδηλώσεις στις 23 Απριλίου, στις 8 Νοεμβρίου, στις 

7 Αυγούστου, στις 8 Σεπτεμβρίου. 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια και ημερίδες όλο το χρόνο, 

Ζίτσα 

Πανηγύρια στη γιορτή Πέτρου και Παύλου στις 29 Ιουνίου. 

Πανηγύρια στη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

Πανηγύρια στη γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης στις 21 Μαϊου. 

Παραδοσιακά πανηγύρια, θρησκευτικές εκδηλώσεις στις 23 Απριλίου, στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 

17 Αυγούστου. 

γιορτή τσίπουρου το Νοέμβριο και αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις όλο το χρόνο. 

Ζαγόρι 

Πανηγύρια στη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

Πανηγύρια στη γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης στις 21 Μαϊου. 

 

Παραμυθιά 

Ανακομιδή Ιερού Λειψάνου Αγ. Δονάτου, πανηγύρι παραδοσιακό στις 29 Σεπτεμβρίου. 

Εορτασμός και Λιτανεία του Πολιούχου της Παραμυθιάς στις 30 Σεπτεμβρίου. 

Εορτές Σουλίου αφιερωμένες στον αγώνα του ολοκαυτώματος την τελευταία Κυριακή του Μαϊου. 

Πανηγύρια στη γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης στις 21 Μαϊου. 

Πανηγύρι στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου. 

Πανηγύρι στη γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα. 

Πανηγύρι στη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας στις 5 Δεκεμβρίου. 

Ηγουμενίτσα 

Εκδηλώσεις «Θεσπρωτικά» τον Ιούνιο και τον Αύγουστο που περιλαμβάνουν θεατρικές 

παραστάσεις, παραδοσιακούς χορούς, αθλητικούς αγώνες, εκθέσεις και προβολές. 

 

Άρτα 

Περιφορά εικόνας και λειψάνων Αγίας θεοδώρας στις 11 Μαρτίου. 

Επέτειος απελευθερώσεως της πόλης της Άρτας την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου. 
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8. Αθλητικές Δραστηριότητες- Δραστηριότητες Εναλλακτικού 

Τουρισμού 

Η Παραμυθιά και η ευρύτερη περιοχή, προσφέρουν στον επισκέπτη, μια σειρά από 

δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού. Τα απέραντα βουνά της Κόνιτσας αποτελούν παράδεισο 

για τους λάτρεις της φύσης και του ορεινού τουρισμού. Πεζοπορία, extreme games, επισκέψεις σε 

περιοχές με αρχαίο και ιστορικό ενδιαφέρον είναι ορισμένες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που 

βρίσκονται στην διάθεση του επισκέπτη της περιοχής. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των 

δραστηριοτήτων που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο επισκέπτης της Παραμυθιάς. 

8.1. Υδάτινες Δραστηριότητες 

Υδάτινες δραστηριότητες στους ποταμούς Αχέροντα και  Καλαμά: Κατάβαση ποταμού με 

φουσκωτή βάρκα, μονοθέσια, διθέσια έως και 8θέσια μέσα, αλλά και με canoe. Το πλήρωμα 

αποτελείται από 6 έως 8 κωπηλάτες. Για αρχάριους, ο Αχέροντας είναι το ιδανικό μέρος μιας και 

υπάρχουν οργανωμένες επιχειρήσεις που προσφέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τις 

διαδρομές, αλλά και επαγγελματίες οδηγούς. Eπιπλέον διαδρομή Αχέρων Σερτζιανά-Γλυκή 12 χλμ, 

4ου βαθμού δυσκολίας ενώ στον Καλαμά (Βροσινά-Πλακωτή) 15 χλμ, 1ου βαθμού. 

Υδάτινες δραστηριότητες στους ποταμούς Αώο και Βοϊδομάτη: Είναι ιδανικοί για κατάβαση 

και διαθέτουν εύκολες και δύσκολες διαδρομές, που φτάνουν εώς και 27 χλμ σε μήκος. Η 

περισσότερο δημοφιλής διαδρομή στον Αώο αρχίζει από τη γέφυρα του Αώου ανάμεσα από τα 

χωριά Παλιοσέλι και Βρυσοχώρι και καταλήγει στη γέφυρα της Κόνιτσας. Η διαδρομή είναι υψηλών 

απαιτήσεων. Στον Βοϊδομάτη η κλασσική διαδρομή αρχίζει από τη γέφυρα Αρίστης- Παπίγκου, 

ακολουθεί μια καταπράσινη διαδρομή στο φαράγγι του Βοϊδομάτη και καταλήγει στην έξοδο του 

φαραγγιού, στην γέφυρα της Κλειδωνιάς.  

Θαλάσσιες δραστηριότητες στον νομό Πρεβέζης: Ο νομός Πρέβεζας με τις ατέλειωτες 

παραλίες του είναι ο ιδανικός τόπος προορισμού για τους λάτρεις των θαλάσσιων δραστηριοτήτων 

όπως τζετ σκι, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα, αλεξίπτωτο, καταδύσεις, θαλάσσια παιχνίδια. Επίσης, 

αξίζει να αναφέρουμε ότι στην περιοχή της Πάργας υπάρχει σχολή καταδύσεων η οποία 

προσφέρει μια μοναδική εμπειρία με τη βοήθεια επαγγελματιών και μια δυνατότητα εξερεύνησης 

των ομορφότερων σημείων κατάδυσης στην Ελλάδα κατά μήκος της ακτογραμμής της Ηπείρου. 

Ιστιοσελίδα: http://www.poseidondiving.4ty.gr/ 

Δραστηριότητες στον Αχελώο ποταμό: Μπορείτε να ασχοληθείτε με δραστηριότητες 

περιπέτειας στον ποταμό Αχελώο. Η διαδρομή είναι: Μεσόπυργος – Γέφυρα Βουρβιανών – 

(απόσταση 10 χλμ.) 

http://www.preveza.info/index.php?lang_code=el
http://www.poseidondiving.4ty.gr/
http://www.epirus.org/?p=192
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 Δραστηριότητες περιπέτειας στον Άραχθο ποταμό: Ο ποταμός Άραχθος είναι από τους πιο 

γνωστούς προορισμούς για τους λάτρεις του rafting και του καγιάκ. Στην περιοχή Αγνάντων τα 

νερά του ποταμού είναι ορμητικά και προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες για τις δραστηριότητες 

αυτές. Η διαδρομή είναι Γέφυρα Πλάκας – Σκούπα (απόσταση 12 χλμ. με δύσκολο τμήμα 3ου 

βαθμού) και η καλύτερη εποχή είναι την άνοιξη που ο όγκος των νερών είναι μεγαλύτερος, καθώς 

λιώνουν τα χιόνια στα Τζουμέρκα. 

 Ιστιοπλοΐα στο νομό Θεσπρωτίας: Οι παραθαλάσσιες περιοχές του νομού Θεσπρωτίας 

προσφέρονται για να απολαύσει κανείς την ιστιοπλοΐα. Σαν βάση για τις ιστιοπλοϊκές εξορμήσεις 

σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου μπορείτε να ανεφοδιαστείτε 

με καύσιμα και νερό. Από εκεί μπορείτε να επισκεφτείτε την Κέρκυρα, τους Παξούς, τη Λευκάδα και 

γειτονικά λιμάνια, όπως της Πλαταριάς, των Συβότων, της Πάργας και της Πρέβεζας. Μπορείτε 

επίσης να απολαύσετε μοναδικές παραλίες της Ηπείρου και των γειτονικών νησιών του Ιονίου. Στο 

λιμάνι της Ηγουμενίτσας υπάρχουν διαθέσιμα για ενοικίαση σκάφη αναψυχής (yacht). 

 

8.2. Πεζοπορία, Ορειβασία 

8.2.1. Πεζοπορία στο Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε6 

 Στην Παραμυθιά (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το Ευρωπαϊκό 

μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε6 για πεζοπορία σε μονοπάτια και δασικούς δρόμους. Το 

μονοπάτι διασχίζει την Παραμυθιά και την οροσειρά Γκορίλα, δίνοντας σε όλους την δυνατότητα να 

θαυμάσουν την ομορφιά ενός διεθνώς αναγνωρισμένου μονοπατιού. Αρχή του είναι η πρωτεύουσα 

του νόμου, η Ηγουμενίτσα και, όσο αφορά την Ήπειρο, καταλήγει στην Δωδώνη του νόμου 

Ιωαννίνων. Δίνεται η ευκαιρία για εξερεύνηση περιοχών με πυκνά δάση και ξεχασμένα 

χωριουδάκια. 

8.2.2. Πεζοπορία στο Μονοπάτι Γκορίλα – Αγίου Αρσένη 

 Δεύτερη αξιόλογη διαδρομή είναι αυτή της οροσειράς Γκορίλα στην Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας. Σε υψόμετρο 1.658μ., το όρος Γκορίλα είναι το δεύτερο ψηλότερο της Θεσπρωτίας. 

Μπορεί κανείς να το επισκεφθεί από την πλευρά της Παραμυθιάς αλλά και από την Αγία Κυριακή. 

Από την Παραμυθιά, μπορείτε να επιλέξετε την διαδρομή είτε μέσα από την πόλη της Παραμυθιάς 

είτε από την περιοχή του Κάστρου της Ελέας. Από σηματοδοτημένο μονοπάτι φτάνει κανείς στην 

σπηλιά του Αγίου Αρσένη. Στο εσωτερικό της σπηλιάς υπάρχει μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στην 

μνήμη του Αγίου. Το συγκεκριμένο σημείο χρησιμοποιείται και ως σημείο κατασκήνωσης και 

προσφέρει θέα σε όλο τον κάμπο της Παραμυθιάς. Στο δεύτερο μισό της διαδρομής, αν επιλέξετε 

http://www.epirus.org/?p=191
http://www.epirus.org/?p=119
http://www.epirus.org/?p=175
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την πρώτη εναλλακτική, περνάτε από το σημείο απογείωσης των αεροπτεριστών παραπέντε του 

Αεραθλητικού συλλόγου Παραμυθιάς. Επιλέγοντας τη δεύτερη εναλλακτική διαδρομή 

εκμεταλλεύεστε την γνωριμία με την περιοχή της αρχαίας Ελέας και του Κάστρου που διασώζεται 

έως και σήμερα. 

8.2.3. Πεζοπορία στη Διαδρομη Σκάλα Τζαβέλαινας-Σούλι 

Η Σκάλα Τζαβέλαινας- Σούλι βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και είναι μια 

διαδρομή μέτριας δυσκολίας, 4ωρη, με θεά τον ποταμό Αχέρων. Η διαδρομή αυτή ξεκινά έξω από 

τη Γλυκή από τη θέση Σκάλα Τζαβέλαινας. Αρχικά κινείται στο ίδιο μονοπάτι με αυτό της 

διαδρομής Τρίκαστρο - Γλυκή, έως τη διασταύρωση όπου το μονοπάτι αριστερά οδηγεί στο 

οροπέδιο του Σουλίου, ενώ το μονοπάτι δεξιά στο Τρίκαστρο. Το μονοπάτι καταλήγει στο Χωριό 

Σαμονίβα, το πρώτο από τα Σουλιωτοχώρια. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το κάστρο της Κιάφας, 

από το οποίο οι Σουλιώτες έλεγχαν τα περάσματα προς τα Χωριά τους. 'Άλλα ενδιαφέροντα 

ιστορικά μέρη στο οροπέδιο του Σουλίου είναι το μοναστήρι στο Κούγκι, τα αναπαλαιωμένα σπίτια 

οπλαρχηγών (όπως του Τζαβέλα και του Μπότσαρη), τα παραδοσιακά πηγάδια του οροπεδίου 

κλπ. Το τοπίο γύρω από τα Χωριά του Σουλίου είναι σχετικά υποβαθμισμένο, χωρίς βλάστηση και 

μπορεί να παρατηρήσει κανείς σποραδικά ορισμένα φρύγανα. 

8.2.4. Πεζοπορία στον Αχέροντα 

 Πεζοπορία σε μονοπάτια όχθες και σε ορισμένα σημεία μέσα στο ποταμό Αχέροντα. Βατή 

διαδρομή που αρχίζει από την Γλυκή με προορισμό τις πηγές προς τα χωριά Σουλίου στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Δυνατότητα μετάβασης και στις 2 όχθες, μιας και το ποτάμι σε 

αρκετά σημεία είναι ρηχό. Για αρκετά μεγάλη απόσταση έχετε εύκολη πρόσβαση στις κοινοτικές 

οδούς. 

8.2.5. Μονοπάτι Λάγκαρη 

Το μονοπάτι βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και αποτελούσε τμήμα του 

εμπορικού δρόμου που ένωνε τα Γιάννενα με το λιμάνι της Σαγιάδας το οποίο ανακατασκευάστηκε 

το 1716. Χαρακτηρισμένο από το 

υπουργείο πολιτισμού το 2.000 ως 

«ιστορικό διατηρητέο μνημείο» βρίσκεται 

στις απότομες πλαγιές του όρους Λάγγαρη 

μεταξύ της Δάφνης Φιλιατών και της 

περιοχής Αχούρια Κεραμίτσας πάνω από 

το ρέμα της Ποταμιάς (Μπογαζιώτικος). 

Εικόνα 57 Μονοπάτι Λάγκαρη. 
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Έχει μήκος 2,200μ και διασχίζεται σε περίπου 1 ώρα.  Σε πολλά σημεία του το παλιό καλντερίμι 

είναι καλοδιατηρημένο και η διαδρομή είναι εύκολη. 

8.2.6.  Κότσικα – παλιά Σαγιάδα 

Στη διαδρομή αυτή, η πεζοπορία ακολουθεί την μεθοριακή γραμμή Ελλάδας–Αλβανίας στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Ο περιπατητής έχει πανοραμική θέα στο Δέλτα του Καλαμά 

που αποτελεί ζώνη Natura 2000. Περνάει κοντά από το εγκαταλελειμμένο χωριό Λιόψη και 

καταλήγει στο χαρακτηρισμένο παραδοσιακό οικισμό της παλιάς Σαγιάδας (επίσης 

εγκαταλελειμμένο). Στο μέσο της διαδρομής στη θέση «πυραμίδα» ο περιπατητής έχει μοναδική 

πανοραμική θέα στη λιμνοθάλασσα του Βουθρωτού (Αλβανία) και στο δέλτα του Καλαμά. 

8.2.7. Νεραΐδα – Λαμπανίτσα 

Η διαδρομή αυτή ξεκινά από την Ι.Μ. Παγανιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσπρωτίας, που υπήρξε πλούσια Μονή με σημαντική 

δράση και προσφορά. Η διαδρομή είναι ανηφορική ξεκινώντας 

από υψόμετρο 350μ και φτάνοντας στο ανώτερο σημείο με 

υψόμετρο 1,200μ. Στο ψηλότερο σημείο αυτό, όπου βρίσκεται το 

εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, ο περιπατητής έχει θέα στη 

θάλασσα του Ιονίου παρόλο που βρίσκεται κοντά στα όρια του 

νομού Ιωαννίνων. Από αυτό το σημείο και μετά η διαδρομή είναι 

ελαφρώς κατηφορική έως το χωριό Ελαταριά (Λαμπανίτσα) σε 

υψόμετρο 1,100μ. Στο τελευταίο αυτό κομμάτι της διαδρομής η 

αλπική βλάστηση έχει αντικαταστήσει τη μεσογειακή θαμνώδη. 

Επιπλέον η περιοχή βρίθει αρωματικών φυτών όπως το τσάι του 

βουνού, η ρίγανη, ή μέντα και το φασκόμηλο, έλκοντας αργά την άνοιξη πλήθος συλλεκτών 

βοτάνων.  Η διαδρομή έχει ένα μέσο βαθμό δυσκολίας λόγω της υψομετρικής διαφοράς, η οποία 

όμως αποζημιώνει τον  περιπατητή  με την πανοραμική Θέα. 

8.2.8. Γωνιά Ηγουμενίτσας - Παλιά Πλαταριά 

Είναι μια πανοραμική διαδρομή η οποία αρχικά ακολουθεί την κορυφογραμμή ενώ στη συνέχεια 

διασχίζει την βουνοπλαγιά της “Βελανιδιάς” στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Πρόκειται για 

το μονοπάτι που ένωνε σε παλιότερες εποχές το Γκραικοχώρι το Λαδοχώρι και την Αγιά Μαρίνα με 

την Πλαταριά. Ο περιπατητής έχει πανοραμική θέα αριστερά της πόλης και του Λιμένα της 

Ηγουμενίτσας και δεξιά τον όρμο της Πλαταριάς. Στο μέσο της διαδρομής συναντάμε ένα καινούριο 

εκκλησάκι και αντίκρυ του ένα πολύ παλιό αλώνι και κατοικία του 19ου αιώνα.  

Εικόνα 58 Νεράιδα- 

Λαμπανίτσα. 
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8.2.9. Γέφυρα Μπολιάνας – Σπυροπηγάδια 

Η περιβαλλοντική αυτή διαδρομή προσφέρει μια μοναδική εμπειρία διασχίζοντας ένα εκπληκτικό 

φαράγγι κατά μήκος του ποταμού Καλαμά (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων) 

προκαλώντας με την άγρια ομορφιά δέος στον περιπατητή. Αρχικά ο περιπατητής ακολουθεί την 

κοίτη του ποταμού κόντρα στη πορεία του και κατόπιν ανεβαίνει στην απότομη πλαγιά του 

φαραγγιού οπού και αποκτά τη μαγευτική του θέα πλαισιωμένη από την ηχώ του ποταμού και τον 

αντίλαλο. Στη πορεία τού αυτή η παρατήρηση άγριων ζώων όπως τα ζαρκάδια, οι αγριόχοιροι και 

οι βίδρες δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο.  Το Βαράγγι βρίθει πτηνών όπως ο αργυροτσικνιάς, το 

γεράκι, το κοτσύφι κ.α. Τέλος ο περιπατητής κατεβαίνει ξανά στην κοίτη του ποταμού στη θέση 

Σπυροπηγάδια όπου πηγές με πεντακάθαρο νερό αναβλύζουν και χύνονται στο ποτάμι. Εκεί 

υπάρχουν παγκάκια για ξεκούραση από αυτή τη μέσης δυσκολίας διαδρομή.  

 

Εικόνα 59 Γέφυρα Μπολιάνας – Σπυροπηγάδια 

8.2.10. Στενά Κόζιακα 

Στο χωριό αυτό υπάρχουν πολλές πετρόχτιστες εκκλησίες και βρύσες όμως το στολίδι του χωριού 

είναι το θρυλικό γεφύρι της Γκρίκας που χτίστηκε με χρήματα από όλα τα χωριά της περιοχής . Το 

όμορφο αυτό γεφύρι στηρίζεται πάνω σε βράχο και ενώνει δύο απότομες πλαγιές. Το μονοπάτι 

που αρχίζει από το γεφύρι διασχίζει την εντυπωσιακή χαράδρα του Κόζιακα και οδηγεί σε κοιλάδα, 

από όπου, ακολουθώντας τα χνάρια των παλιών στρατοκόπων και προσκυνητών, καταλήγει στο 

περίφημο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου της Καμύτσιανης. Το μονοπάτι δεν έχει σήμανση και 

βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

8.2.11. Ορειβατικές διαδρομές στη Θεσπρωτία 

Ένα από τα καλύτερα ορειβατικά μονοπάτια της Ευρώπης διασχίζει το νομό Θεσπρωτίας. 

Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε6 που διασχίζει το νομό με κατεύθυνση τη 

Δωδώνη του νομού Ιωαννίνων. Περνά διαδοχικά από την Ηγουμενίτσα, το χωριό Δράμεσι και την 

Παραμυθιά. 

http://www.epirus.org/?p=185
http://www.thesprotia.info/index.php?lang_code=el
http://www.ioannina.info/index.php?lang_code=el
http://www.igoumenitsa.info/index.php?lang_code=el
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8.2.12. Ορειβασία – Πεζοπορία στο Πωγώνι 

Το όρος Νεμέρτσικα βρίσκεται στα βόρεια τουΠωγωνίου, στα σύνορα με την Αλβανία. Έχει 

υψόμετρο 2.209 μ και είναι ένα από τα ψηλότερα βουνά του νομού Ιωαννίνων. Προσφέρει ιδανικές 

συνθήκες για ορειβασία στους έμπειρους ορειβάτες μέσα από όμορφες διαδρομές σε καταπράσινα 

παρθένα δάση. Με σημεία αφετηρίας την Μερόπη, τοΚεφαλόβρυσο ή τον Παλαιόπυργο μπορεί 

κανείς με διαδρομές των 3 ή 4 ωρών (σηματοδοτημένα μονοπάτια δεν υπάρχουν), να απολαύσει 

την εξαιρετική θέα του Πωγωνίου από την Νεμέρτσικα, ιδίως από τις θέσεις Μπιτσικόπουλο και 

Προφήτης Ηλίας. Το δάσος της Μπούνας βρίσκεται κοντά στοΔελβινάκι και προσφέρει όμορφες 

διαδρομές καθώς φημίζεται για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα του, όπως άλλωστε και η 

γειτονική κοιλάδα του Γορμού. 

8.2.13. Εθνικό ορειβατικό μονοπάτι O1 

Μαζί με το μονοπάτι Ο3 συνδέει τα ευρωπαϊκά μονοπάτια Ε4 και Ε6 μεταξύ τους. Ξεκινά από το 

Μέτσοβο στην ίδια διαδρομή με το Ε6 ως το Περιστέρι και μετά συνεχίζει προς Συρράκο, 

Καλαρρύτες, Κακαρδίτσα με τελικό σημείο το Γαρδίκι. Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ιωαννίνων. 

8.2.14. Εθνικό ορειβατικό μονοπάτι O3 

Με αφετηρία την πόλη των Ιωαννίνων, το μονοπάτι Ο3 περνά ακολουθεί αρχικά το μονοπάτι προς 

το καταφύγιο Μιτσικελίου και συνεχίζει περνώντας διαδοχικά από τον Αυχένα του Μιτσικελίου, τα 

χωριά Δίκορφο, Κήποι, Βίτσα, τη χαράδρα του Βίκου, το χωριό Μονοδένδρι. Έπειτα κατεβαίνει στο 

φαράγγι του Βίκου σε μια μοναδική διαδρομή που καθιστά το συγκεκριμένο μονοπάτι το 

ωραιότερο, κατά πολλούς, της Ευρώπης. Προχωρά προς τις πηγές του Βοΐδομάτη και συνεχίζει 

προς Μικρό Πάπιγκο, Βρυσοχώρι, γεφύρι Αώου, Πάδες, Δρακόλιμνη Σμόλικα, Αγ. Παρασκευή, 

όπου και ενώνεται με το διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε6. 

8.2.15. Ορειβασία στο όρος Τύμφη 

Το όρος Τύμφη , με υψόμετρο 2.497 μ., βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και 

είναι ο πιο επιβλητικός ορεινός όγκος της Ηπείρου. Ψηλές κορυφές στεφανώνουν το βουνό και 

απότομες ορθοπλαγιές που καταλήγουν σε βαθιές χαράδρες, κόβουν την ανάσα. Η πιο ψηλή και 

πιο γνωστή κορυφή είναι η «Γκαμήλα». Στις πλαγιές της βρίσκεται η φημισμένη «Δρακόλιμνη της 

Τύμφης», σε υψόμετρο 2100 μ. Με αφετηρία το Μικρό Πάπιγκο και μετά από πορεία 5 ωρών 

περίπου σε σηματοδοτημένο μονοπάτι, η Δρακόλιμνη της Τύμφης αλλά και η θέα προς τον 

επιβλητικό Σμόλικα θα σας αποζημιώσουν. Εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε το εθνικό 

ορειβατικό μονοπάτι Ο3 που διασχίζει την Τύμφη από το Πάπιγκο ως το Βρυσοχώρι. Κορυφές 

http://www.epirus.org/?p=183
http://www.pogoni.info/index.php?lang_code=el
http://www.ioannina.info/index.php?lang_code=el
http://www.epirus.org/?p=131
http://www.epirus.org/?p=126
http://www.epirus.org/?p=95
http://www.metsovo.info/index.php?lang_code=el
http://www.ioannina.info/index.php?lang_code=el
http://www.epirus.org/?p=162
http://www.epirus.org/?p=104
http://www.epirus.org/?p=163
http://www.epirus.org/?p=161
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όπως η Τσούκα Ρόσσα, η Γκούρα, ο Καρτερός και η Αστράκα, προσφέρονται επίσης για ορειβασία 

ή αναρρίχηση. 

 

8.3. Ποδηλασία 

8.3.1. Ποδηλασία στο όρος Γκορίλα 

Διαδρομές σε μονοπάτια και όμορφα δάση. Αρχαίο κάστρο Παραμυθιάς, χωριά ορεινής 

Θεσπρωτίας κ.α. Οι θαυμάσιοι επαρχιακοί δρόμοι, πνιγμένοι στο πράσινο και τα αρώματα των 

βοτάνων και των λουλουδιών, όχι απλώς προσφέρονται, αλλά μπορούν να εξασφαλίσουν 

καταπληκτικές εμπειρίες στο λάτρη του ποδήλατου. 

8.3.2. Ποδηλασία στο Γράμμο και το Σμόλικα 

Οι πολλοί δασικοί χωματόδρομοι που διασχίζουν τις πλαγιές τους προσφέρονται για ορεινή 

ποδηλασία και πολλές περιπλανήσεις με οχήματα 4x4. Τμήματα του ασφαλτοστρωμένου οδικού 

δικτύου είναι ιδανικά για ποδηλασία λόγω των σχετικά ήπιων κλίσεων και του πολύ όμορφου 

τοπίου. 

8.3.3. Ποδήλατο βουνού στο νομό Ιωαννίνων 

Ο νομός Ιωαννίνων είναι από τους πιο ορεινούς νομούς της χώρας. Για το λόγο αυτό προσφέρεται 

για τους λάτρεις του ποδηλάτου βουνού. Τα όμορφα φυσικά τοπία και τα γραφικά χωριά του νομού 

Ιωαννίνων αποτελούν πόλο έλξης για όσους ασχολούνται με το ποδήλατο βουνού. Από τις 

καλύτερες διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει κανείς, είναι αυτές που βρίσκονται στο 

όρος Μιτσικέλι, στα χωριά του Ζαγορίου, καθώς επίσης και στην περιοχή των Κατσανοχωρίων. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τον Ιούλιο του 2013 ξεκίνησε το Zagori Mountain Bike. Οι συμμετέχοντες 

έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν μεταξύ 2 διαδρομών. Η μεγάλη μήκους 50 χλμ απευθύνεται σε 

έμπειρους αθλητές, ενώ η μικρότερη, μήκους 25 χλμ, σε όσους είναι νέοι στο χώρο αλλά θα 

ήθελαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην ορεινή ποδηλασία. Όλες οι σχετικές πληροφορίες 

παρέχονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας: http://www.hellenic-

cycling.gr/ 

 

8.3.4. Αλεξίπτωτο πλαγιάς 

 Το αλεξίπτωτο πλαγιάς, ή αλλιώς Parapente από τη γαλλική του σύνθετη ονομασία (para- από το 

parachute=αλεξίπτωτο και pente=πλαγιά) είναι ένα σπορ με αρκετούς υποστηρικτές. Παρέχονται 

http://www.epirus.org/?p=187
http://www.ioannina.info/index.php?lang_code=el
http://www.zagori.info/index.php?lang_code=el
http://www.hellenic-cycling.gr/
http://www.hellenic-cycling.gr/
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πτήσεις από τον Ορειβατικό Φυσιολατρικό & Αεραθλητικό σύλλογο Παραμυθιάς από την πλευρά 

του όρους Γκορίλα. 

Επίσης, Ο νομός Ιωαννίνων που είναι ορεινός, στο μεγαλύτερο μέρος του, αποτελεί πόλο έλξης 

για τους αιωροπτεριστές. Απογειώσεις γίνονται από τους Ασπραγγέλους Ζαγορίου, όπου υπάρχει 

διαμορφωμένη πίστα, καθώς και από πολλά άλλα σημεία στους ορεινούς όγκους του Ζαγορίου. Το 

χωριό Ασπράγγελοι απέχει 30 χλμ. από την πόλη των Ιωαννίνων και η πρόσβαση στο χώρο 

απογειώσεων γίνεται με αυτοκίνητο από αγροτικό δρόμο της περιοχής. 

8.4. Ιππασία 

8.4.1. Ιππασία στο όρος Πάπιγκο 

Η εταιρεία «Λευκός Πήγασος» ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για την 

οικολογία της περιοχής. Προσφέρεται ιππασία για όλες τις ηλικίες και επίπεδα γνώσης στα πιο 

όμορφα τοπία της Ηπείρου, στο Πάπιγκο, ένα από τα 46 χωριά των Ζαγοροχωρίων, στον πυρήνα 

του εθνικού δρυμού της βόρειας Πίνδου. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι η 

αξεπέραστη ομορφιά (εντυπωσιακά βουνά και φαράγγια, χαράδρες, απλωμένα δάση και λίμνες, 

ποτάμια και ρυάκια), ο γεωλογικός πλούτος και η παρουσία μεγάλης ποικοιλίας χλωρίδας και 

πανίδας, πάνω από 1750 είδη φυτών και σχεδόν 300 είδη σπονδυλικών - από τα οποία πολλά 

είναι σπάνια και προστατευμένα. Τα χωριά του Μικρού και Μεγάλου Παπίγκου μέσα στον Εθνικό 

Δρυμό είναι διατηρητέα κατοικίες και διατηρούν την ίδια αρχιτεκτονική με 200 χρόνια πριν. Πολλές 

από τις εκκλησίες στην περιοχή χτίστηκαν μεταξύ τον δέκατο και δωδέκατο αιώνα.Οι διαδρομές 

στην ευρύτερη περιοχή έχουν στόχο την ανάδειξη της μαγείας της περιοχής. Η εταιρεία επίσης 

ειδικεύεται στην αναπαραγωγή και πώληση καθαρόαιμων κουταβιών Πυρηναία. 

Στην ίδια περιοχή υπάρχει και το ξενοδοχείο Mikro Papigo 1700 Hotel and Spa το οποίο παρέχει 

τη δυνατότητα ιππασίας καθώς και πολλών άλλων δραστηριοτήτων σε όλους τους επισκέπτες. 

8.4.2. Ιππασία Στην Περιοχή Μετσόβου 

Στο οροπέδιο Πολιτσές, που βρίσκεται κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Προφήτη Ηλία και σε 

μικρή απόσταση από το Μέτσοβο, θα βρείτε εκπαιδευμένα άλογα ιππασίας και έμπειρους ιππείς 

που θα σας καθοδηγήσουν στα πρώτα σας βήματα. Εκεί θα απολαύσετε όμορφες βόλτες σε ένα 

υποαλπικό τοπίο, καθώς επίσης και την εκπληκτική θέα στη γύρω περιοχή. Πολύ καλές διαδρομές 

επίσης είναι από το Μέτσοβο προς την τεχνητή λίμνη του Αώου (15 χλμ.) και προς το χωριό 

Μηλιά (25 χλμ.). 

http://www.epirus.org/?p=174
http://www.metsovo.info/index.php?lang_code=el
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8.4.3. Ιππασία στο Βουργαρέλι στην Άρτα 

Η μονάδα τουριστικής ιππασίας βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 900μ. μέσα σε δάσος με έλατα 

ενώ οι διαδρομές που θα κάνετε διασχίζουν το δάσος και φθάνουν μέχρι τις κορυφές των 

Τζουμέρκων. Για τα μικρά παιδιά υπάρχει ελεγχόμενος χώρο στρωμένος με άμμο όπου μπορούν 

να κάνουν τα πρώτα τους μαθήματα. Η μονάδα απέχει 500μ. από το κέντρο του χωριού.Το 

Βουργαρέλι είναι κεφαλοχώρι στα ανατολικά Τζουμέρκα και διαθέτει ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 

δωμάτια και ταβέρνες.  

Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί το πράσινο,τις φυσικές πηγές σε όλο το χωριό, τις βουτιές στο 

ποτάμι (όπου υπάρχουν φυσικές παραλίες). Μπορεί να επισκεφθεί το παλιό μοναστήρι του Αγίου 

Γεωργίου στην άκρη του χωριού,τα παλιά τοξοτά γεφύρια κ.α. 

8.5. Άλλες δραστηριότητες 

8.5.1. Birdwatching στον Αμβρακικό  

Ο Αμβρακικός κόλπος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους υγρότοπους της χώρας μας, όπου 

ενδιαιτάται μεγάλος αριθμός ειδών ορνιθοπανίδας. Από τα 254 είδη πτηνών που έχουν 

παρατηρηθεί στην περιοχή του Αμβρακικού, 188 είδη απαντούν κατά τη διάρκεια των 

μεταναστευτικών εποχών, 102 είδη έρχονται στην περιοχή το χειμώνα, 78 είδη απαντούν στην 

περιοχή σε όλη τη διάρκεια του έτους, 153 είδη φωλιάζουν ή πιθανότατα έχουν φωλιάσει και 8 είδη 

απαντούν ακανόνιστα. Απ’ όλα τα είδη τουλάχιστον 75 περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 

απειλούμενων. Στον Αμβρακικό έχουν καταγραφεί κατά την πρόσφατη δεκαπενταετία οι 

μεγαλύτεροι διαχειμάζοντες πληθυσμοί παπιών σε σύγκριση με άλλους υγροβιότοπους. Ενδεικτικά 

αναφέρονται μερικά είδη πουλιών που συναντώνται στην περιοχή: Pelecanus crispus 

(αργυροπελεκάνος), ερωδιοί, χαλκόκοτες – χουλιαρομύτες, αρπακτικά, νεροχελίδονα, γλάροι. Στην 

περιοχή υπάρχουν παρατηρητήρια όπου ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τη μεγάλη ποικιλία 

πουλιών και ο χειμώνας ενδείκνυται ως η κατάλληλη εποχή. Παρακάτω παρατίθενται τα κέντρα 

πληροφόρησης της περιοχής. 

 Κέντρο Πληροφόρησης Σαλαώρας. Τηλ: 26810-74772 / e-mail: etanam@otenet.gr 

 Κέντρο Περιβάλλοντος Κόπραινας, το οποίο περιλαμβάνει το μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Κόπραινας, την αίθουσα περιβαλλοντικής αγωγής και το μουσείο Φάρου Κόπραινας. Τηλ: 

26810-69683 / e-mail: etanam@otenet.gr 

 Κέντρο Υγροτόπων Ροδιάς, το οποίο οργανώνει βαρκάδες παρατήρησης πουλιών στις 

λιμνοθάλασσες. Τηλ.: 26830-41219 / fax: 26830-41387 / e-mail: rodia@otenet.gr 

 Παιδικό Εργαστήρι για τη Φύση. τηλ: 26810-74772 / 26810-69683 / 26820-89150. 

mailto:etanam@otenet.gr
mailto:etanam@otenet.gr
mailto:rodia@otenet.gr
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8.5.2. Παρατήρηση φύσης (Survival) 

 Η γνωριμία με τη φύση και η εξερεύνηση βιοτόπων μεμονωμένα ή χωρίς συνοδεία από ειδικούς 

συνοδούς περιβαλλοντολόγους, είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσετε μοναδικά τοπία και σπάνιες 

μορφές ζωής, ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, τοπικές παραδόσεις. Μπορεί να γίνει όλες τις 

εποχές εκτός εάν επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες. 

8.5.3. Στίγμα προσανατολισμός – Orienteering 

Ομαδική δραστηριότητα με στόχο να βρεθεί ένα καθορισμένο σημείο σε υπαίθριο χώρο και σε 

συγκεκριμένο χρόνο με πυξίδα και χάρτη. Δεν απαιτείται κάποιο ιδιαίτερο προσόν, καλύτερα να 

γίνεται στο δάσος όλες τις εποχές του χρόνου. 
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9. Αγροτικά- Τοπικά Προϊόντα 

9.1. Ζωική Παραγωγή 

Ο παραγωγικός χαρακτήρας του αγροτικού χώρου της Ηπείρου καθορίζεται σαφέστατα από την 

παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων. Η κτηνοτροφία συγκριτικά με την γεωργία αποτελεί την 

κινητήρια δύναμη της οικονομίας στην Ήπειρο. Η βαρύτητα της παραγωγής αυτής καθορίζεται 

τόσο από τις παραγόμενες ποσότητες που καλύπτουν τις δυνατότητες εξαγωγής στην ευρύτερη 

εσωτερική εγχώρια αγορά και σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού, όσο και από τα ιδιαίτερα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

9.1.1. Αιγοπροβατοτροφία 

Στην αιγοπροβατοτροφία μεγάλο πλεονέκτημα της περιοχής είναι η ύπαρξη βοσκοτόπων που 

εξασφαλίζουν βόσκηση τη μεγαλύτερη περίοδο του χρόνου. Θα ήταν δύσκολο να ξεχωρίσουμε 

κάποιες αυτόχθονες φυλές στην περιοχή, καθώς υπήρξαν διασταυρώσεις με σκοπό την αύξηση 

του ζώντος βάρους του σφαγίου και της γαλακτοπαραγωγής. Η αιγοπροβατοτροφική 

δραστηριότητα που ασκείται είναι κυρίως εκτατικής μορφής, ενώ παρατηρείται μια τάση 

ημιεντατικοποίησης της. Η ασκούμενη αυτή μορφή της αιγοπροβατοτροφίας, εξασφαλίζει υψηλή 

ποιότητα προϊόντων, δεν χαρακτηρίζεται όμως από τις μεγάλες αποδόσεις.  

9.1.2. Βοοτροφία 

Στην Ήπειρο εκτρέφεται το 20% πανελλαδικά των θυλαζουσών αγελάδων κρεοπαραγωγικής 

κατέυθυνσης σε ένα σύστημα ελεύθερης βοσκής. Τα ζώα είναι προϊόν διασταύρωσης της ντόπιας 

μικρόσωμης φυλής με επιβήτορες των μεγαλόσωμων φυλών Limousin, Charolais και Switz. Η 

εξαιρετική ποιότητα του κρέατος οφείλεται κυρίως στην βόσκηση στην ύπαιθρο κατά την 

μεγαλύτερη διάρκεια του ετους. 

9.1.3. Γαλακτοκομικά Προϊόντα 

Η Π. Ε. Θεσπρωτίας, αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου με τον ορεινό της 

όγκο, έχει αναπτύξει μία παράδοση αιώνων, γνωστή ήδη από την αρχαιότητα, στην τέχνη της 

τυροκομίας. Το γάλα και τα προϊόντα του, αποτελούν σημαντικό παράγοντα της τοπικής 

οικονομίας και κοινωνίας, ιδιαίτερα στις ορεινές και παραμεθόριες περιοχές, καθώς προσφέρονται 

στην Ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό. Χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη το φρέσκο 

ηπειρωτικό αιγοπρόβειο γάλα παράγονται μία σειρά από προϊόντα που διατηρούν την τυπική 

παραδοσιακή τους γεύση αλλά και τη διατροφική τους αξία. Τα πιο γνωστά είναι το γαλοτύρι, το 

γιαούρτι, η κεφαλογραβιέρα, το κεφαλοτύρι, η μυζήθρα, η φέτα, το ανθότυρο, το βούτυρο κ.α. 
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9.1.4. Μελισσοκομία 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ένα έντονο ενδιαφέρον, ειδικά από νέους ανθρώπους, για 

την μελισσοκομία. Είναι μια σημαντική παραγωγική δραστηριότητα με την οποία μπορούν να 

αξιοποιούνται με εξαιρετικό τρόπο οι δυνατότητες της Ελληνικής φύσης. Η μελισσοκομία είναι 

αποδεδειγμένα πολύ σημαντική για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας και ειδικά σε 

περιοχές με εύθραυστα οικολογικά χαρακτηριστικά. Στη Θεσπρωτία δραστηριοποιούνται 

συστηματικά με τη μελισσοκομία 250 εγγεγραμμένοι μελισσοκόμοι και παράγουν εξαιρετικής 

ποιότητας ανθόμελα όπως το θυμαρίσιο μέλι, από εσπεριδοειδή αλλά και μέλι από άλλα φυτά. 

Επίσης, παράγεται πευκόμελο καθώς και μέλι Ελάτης. Σταδιακά αυξάνεται και η παραγωγή 

Βιολογικού μελιού. Στη Θεσπρωτία υπάρχουν 160 κυψέλες που παράγουν βιολογικό μέλι. Επίσης 

υπάρχουν κι άλλες μελισσοκομικές επιχειρήσεις που όμως ακόμη δεν έχουν προχωρήσει στην 

συστηματική συσκευασία του προϊόντος τους, το οποίο απευθύνεται κυρίως στην τοπική  αγορά. 

9.1.5. Ιχθυοκαλλιέργειες 

Στη θάλασσα της Θεσπρωτίας έχουν αδειοδοτηθεί 27 μονάδες παραγωγής με κύρια παραγόμενα 

προϊόντα την τσιπούρα και το λαβράκι. Η εγκεκριμένη δυναμικότητα των μονάδων ανέρχεται 

σήμερα περίπου στους 12500 τόνους, ενώ ήδη προχωρούν διαδικασίες αύξησης αυτών των 

δυναμικοτήτων. Εκτός από την τσιπούρα και το λαβράκι που αποτελούν τα κύρια είδη παραγωγής 

άλλα είδη με σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης και εμπορίας είναι η πέστροφα, το φαγκρί, το 

λιθρίνι, το μυτάκι, ο κρανιός και η συναγρίδα. Ποσοστό περίπου 85%- 90% του τελικού προϊόντος 

εξάγεται στις διεθνείς αγορές ενώ το 70& απορροφάται από τις αγορές της Ιταλίας. Στη Θεσπρωτία 

επίσης λειτουργούν 8 μονάδες μυδοκαλλιέργειας και 2 μονάδες εσωτερικών υδάτων. Η μεγέλη 

αλιευτική παραγωγή της Θεσπρωτίας υποστηρίζεται από σύγχρονες εγκαταστάσεις μεταποίησης 

και εμπορίας. Στην περιοχή υπάρχουν συσκευαστήρια νωπών ιχθύων για να καλύψουν τις 

ανάγκες των θαλάσσιων μονάδων παραγωγής. 

9.1.6. Αυγοτάραχο 

Στον Αμβρακικό κόλπο υπάρχει ποικιλία ψαριών όπως η τσιπούρα, η γλώσσα κ.α. αλλά και το 

ψάρι Κέφαλος. Το θηλυκό του ψαριού ονομάζεται Μπάφα και τα αυγά της χρησιμοποιούνται, 

αλατισμένα και αποξηραμένα για την παραγωγή αυγοτάραχου, το οποίο έχει υπέροχη γεύση. Οι 

ντόπιοι το αποκαλούν χαβιάρι του Αμβρακικου. 

9.1.7. Γαρίδα Αμβρακικού 

Η γαρίδα Αμβρακικού ή Γάμπαρη όπως ονομάζεται είναι ένα ενδημικό και πολύ νόστιμο είδος 

γαρίδας που γεννιέται και αλιεύεται μόνο στον Αμβρακικό κόλπο. Αναπαράγεται το καλοκαίρι στα 

ρηχά νερά κοντά στις ακτές, αλλά όταν η επιφάνεια της θάλασσας κρυώνει, ξεχειμωνιάζει σε 
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μεγάλο βάθος. Τα χρώματα της είναι ανοιχτό καφέ και ανοιχτό κόκκινο, με κόκκινες ρίγες πάνω στο 

σώμα της. 

 

9.2. Φυτική Παραγωγή 

9.2.1. Ελαιόλαδο 

Ως κυριότερο συστατικό της μεσογειακής διατροφής, το ελαιόλαδο παράγεται στην Ελλάδα ήδη 

από την αρχαιότητα, όπου η ελιά θεωρούνταν ιερό δέντρο. Στην περιοχή καλλιεργούνται  περίπου 

107.600 στρέμματα τα οποία περιλαμβάνουν 800.000 ελαιοδέντρα και η παραγωγή λαδιού φτάνει 

τους 1.250 τόνους. Στην παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας λαδιού συνεισφέρει η προσαρμοσμένη 

ποικιλία στις εδαφοκλιματικές συνθήκες με το υψηλό βροχομετρικό ύψος. Η κυρίαρχη ποικιλία είναι 

η Λιανολιά Κέρκυρας και ακολουθούν η Κορωνέικη και η τοπική της Θεσπρωτίας, η Νηστιώτικη. Η 

παραγωγή ελαιόλαδου φτάνει τους 1250 τόνους και εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες και την 

παρενιαυτοφορία των δέντρων. Η έκθλιψη του ελαιόκαρπου γίνεται σε 17 ελαιοτριβεία και 

λειτουργούν 2 εγκεκριμένα τυποποιητήρια ελαιόλαδου,που όμως διαχειρίζονται μικρές ποσότητες. 

9.2.2. Ελαιοκομία 

Παράλληλα με το ελαιόλαδο, στην Θεσπρωτία, σημαντική θέση  στην τοπική παραγωγή κατέχει 

επίσης και η ελιά. Η καλλιέργεια βρώσιμης ελιάς πραγματοποιείται στην περιοχή σε μία έκταση 

21.100 στρεμμάτων και η ετήσια παραγωγή φτάνει τους 50 τόνους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

συγκομιδή των ελιών γίνεται με τα χέρια έτσι ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός των καρπών. 

Καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της βρώσιμης ελιάς παίζει επίσης η περίοδος της συγκομιδής 

αλλά και ο τύπος της. Ειδικά σήμερα, αναμένεται αύξηση της κατανάλωσης της ελιάς και των 

προϊόντων της καθώς το καταναλωτικό ενδιαφέρον έχει κάνει μια μεγάλη στροφή προς μια πιο 

υγιεινή διατροφή. 

9.2.3. Εσπεριδοειδή- Ακτινίδια 

Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της Θεσπρωτίας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη των 

καλλιεργειών εσπεριδοειδών και ακτινιδίων. Η γεωγραφική θέση της περιοχής Θεσπρωτίας με το 

λιμάνι της Ηγουμενίτσας και την Εγνατία οδό ευνοούν τι μεταφορές στις χώρες της Ευρώπης. Οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις εσπεριδοειδών και ακτινιδίων έχουν πιστοποίηση EurepGap- Globalgap.  

Στην κατηγορία των προϊόντων που παράγονται είναι τα πορτοκάλια τύπου Navelina, Valencia και 

Shamouti, τα μανταρίνια (Κλημεντίνες, Nova, Mandora) αλλά και λεμόνια. Ο πλούτος της 

διατροφικής αξίας των εσπεριδοειδών είναι γνωστός, λόγω της βιταμίνης C που περιέχουν και η 

κατανάλωσή τους αποτελεί προστασία για την υγεία μας. Στη Θεσπρωτία αποτελούν και υλικό για 

την περίφημη πορτοκαλόπιτα. Επίσης στην περιοχή λειτουργούν δύο συσκευαστήρια. 
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9.2.4. Αρωματικά- Βότανα 

Η πλούσια Ελληνική φύση με το μεσογειακό κλίμα είναι ο ιδανικός τόπος για να ευδοκιμήσουν 

διαφόρων ειδών βότανα και φυτά που δε μας χαρίζουν μόνο το άρωμα τους αλλά αποτελούν και 

φάρμακο για να γιατρέψουν το σώμα μας. Το τσάι του βουνού, το φασκόμηλο, το χαμομήλι, το 

θυμάρι, η μέντα και το τίλιο είναι μερικά απ’ αυτά.  Στην περιοχή της Θεσπρωτίας 

δραστηριοποιούνται στον χώρο, μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που συλλέγουν αυτοφυή φυτά ή 

συνεργάζονται με φαρμακευτικές εταιρίες και εταιρίες καλλυντικών. Ωστόσο υπάρχει ακόμα 

περιθώριο για περεταίρω ανάπτυξη καθώς η καλλιέργειά τους μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική 

λύση για την αξιοποίηση ορεινών ή ημιορεινών μη αποδοτικών προς άλλες καλλιέργειες εδαφών. 

Η άριστη ποιότητα των προϊόντων σε συνδυασμό με την ποικιλία αυτοφυών αρωματικών φυτών, 

συνιστούν σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη της εν λόγω παραγωγής στην περιοχή. 

9.2.5. Ποτοποιία 

Το κρασί, το τσίπουρο και το ούζο αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια του Ελληνικού τραπεζιού, 

της παρέας, της γιορτής. Η Θεσπρωτία είναι ένας τόπος όπου η παραγωγή τους συντελείται σε 

βιομηχανικές μονάδες αλλά και σε οικογενειακά αποστακτήρια.  Το τσίπουρο διατηρεί μια 

παράδοση περίπου επτά αιώνων και ξεκίνησε από το Άγιο Όρος, ενώ αποτελεί μέχρι και σήμερα 

το κατεξοχήν κέρασμα φιλοξενίας και συντροφιάς. Αντίστοιχα το ούζο με το διακριτικό και απαλό 

άρωμα του, τη μοναδική γεύση και χρώμα του, έχει αποτελέσει σήμα κατατεθέν του Ελληνικού 

τρόπου ζωής διεθνώς.  Η παραγωγή τους, μαζί με το παραδοσιακό λικέρ, γίνεται σε σύγχρονες 

γραμμές παραγωγής και εμφιάλωσης μέσα σε άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, διατηρώντας 

πάντα σεβασμό στις παραδοσιακές μεθόδους, γεγονός που κάνει τα ποτά να είναι εξαιρετικής 

ποιότητας και να αποτελούν εξαγώγιμο προϊόν. Στην Ήπειρο υπάρχουν οι εξής αμπελουργικές 

ζώνες: 

 ΠΟΠ Ζίτσα, η οποία θεσμοθετήθηκε το 1972 και βρίσκεται 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των 

Ιωαννίνων. Εκτείνεται κυρίως στο οροπέδιο της Ζίτσας και η έκταση που καλλιεργείται 

σήμερα είναι περίπου 1400 στρέμματα. Σε αυτήν την ζώνη καλλιεργείται η ντεμπίνα, η 

οποία έχει δοκιμαστεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά δεν έχει τα ίδια 

αποτελέσματα. 

 ΠΓΕ Ιωάννινα. Στην ζώνη αυτή καλλιεργούνται η ντεμπίνα κατά 60%, βλάχικο και μπεκιάρι 

τουλάχιστον 50%, Cabernet Sauvignon τουλάχιστον 40%. 

 ΠΓΕ Μέτσοβο, η οποία βρίσκεται στο νομό Ιωαννίνων στα όρια των δήμων Μετσόβου και 

ανατολικού Ζαγορίου σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων. Εδώ καλλιεργούνται τα κρασιά 

gewurztraminer, cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot. 
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Εδώ αξίζει να αναφέρουμε τους «Δρόμους του Κρασιού» στους οποίους μετέχουν 41 οινοποιεία-

μέλη της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ). 50 εστιατόρια, 55 

ξενοδοχεία και ξενώνες, 19 επιχειρήσεις που παράγουν και εμπορεύονται τοπικά προϊόντα και 4 

εταιρίες που οργανώνουν διάφορες δραστηριότητες. Με τη χάραξη αυτών των οινοτουριστικών 

διαδρομών, η ΕΝΟΑΒΕ επιδιώκει να αναδείξει όλα τα σημεία οινολογικού, πολιτιστικού και 

τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως τους αμπελώνες, τα οινοποιεία, τα αρχαιολογικά και ιστορικά 

αξιοθέατα και τις περιοχές φυσικού κάλλους. Στην ιστοσελίδα της ΕΝΟΑΒΕ www.wineroads.gr 

υπάρχουν προτάσεις για τριήμερα, τετραήμερα και πενθήμερα ταξιδιωτικά προγράμματα, καθώς 

και διαδραστικός χάρτης όπου απεικονίζονται όλα τα σημεία ενδιαφέροντος κάθε διαδρομής. 

«Δρόμοι του Κρασιού» δημιουργήθηκαν σταδιακά και σε άλλες περιοχές της χώρας όπως στην 

Κρήτη, την Κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. 

9.3. Γαστρονομία 

Η Ήπειρος φημίζεται όχι μόνο για τις παραδοσιακές του συνταγές αλλά και για τα αγνά προϊόντα 

με τα οποία αυτές παρασκευάζονται. Χαρακτηριστικό το εκλεκτό κρέας του νομού, από μοσχάρι, 

αρνί ή κατσίκι ελευθέρας βοσκής, καθώς και τα ντόπια τυριά. Όλα αυτά μπορεί να τα απολαύσει 

κανείς στα εστιατόρια αλλά και στις παραδοσιακές ψησταριές του νομού. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί 

να δοκιμάσει τις υπέροχες παραδοσιακές πίτες, το κοκορέτσι, το κοντοσούβλι καθώς και τα ντόπια 

ζυμαρικά όπως ο τραχανάς και οι χυλοπίτες. Οι γεύσεις αυτές σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά 

γλυκά και τα εκλεκτά κρασιά του νομού, προσδίσουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στο παραδοσιακό 

τραπέζι. 

9.3.1. Γλυκά Κουταλιού 

Τα γλυκά του κουταλιού αποτελούν εθνική παράδοση για το ελληνικό σπίτι. Γνωστά από τα αρχαία 

χρόνια, και πριν τον ερχομό της ζάχαρης, η κατασκευή τους στηριζόταν στην αποξήρανση των 

φρούτων και τη διατήρηση τους μέσα σε μούστο ή μέλι. Σήμερα, κυρίως μικρά αλλά οργανωμένα 

εργαστήρια και συνεταιρισμοί ετοιμάζουν ξεχωριστές γεύσεις γλυκών κουταλιού χρησιμοποιώντας 

τοπικά υλικά όπως καρύδι, κάστανο, τριαντάφυλλο, πεπόνι κ.α., ακολουθώντας παλιές 

οικογενειακές συνταγές και μυστικά. 

9.3.2. Γλυκά 

Στην Ήπειρο μπορεί να συναντήσει κανείς πολλά γνωστά γλυκίσματα. Μερικά από αυτά είναι : 

 Ο γιαννιώτικος μπακλαβάς. 

 Το γιαννιώτικο κανταϊφι.  

 Το Κλωστάρι Κόνιτας. 
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 Το γλυκό Σκέρ μπουρέκ το οποίο ζυμώνεται με ζάχαρη και απόσταγμα από ποικιλλίες 

λουλουδιών και εμπλουτίζεται με αμύγδαλο. 

  Τα ξεχωριστά Τσουμπέκια τα οποία είναι είδος μουστολούκουμου με καρύδια. 

 Το Καρυδάτο 

 Το Βουτυρολούκουμο 

 Η γιαννιώτικη καραμέλα 

9.3.3. Μαγειρική 

Τα προϊόντα που προέρχονται από τα σιτηρά της περιοχής αποτέλεσαν βασικό στοιχείο 

διατροφής. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα είδη πρώτης ανάγκης που χρησιμοποιούσαν οι 

παλιοί. Αυτά είναι κυρίως: 

 Το ζυμωτό ψωμί το οποίο αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας. Ο παραδοσιακός τρόπος 

παρασκευής του γινόταν και γίνεται ακόμα και μερικές φορές και σήμερα  με συγκεκριμένα 

σκεύη και εργαλεία όπως αμπάρι, κρισάρα, σκαφίδι, πινακωτή, πλαστήρι, ταψιά, γάστρα. 

 Τα κουλούρια. 

 Οι παραδοσιακές πίτες που παρασκευάζονται και αποτελούν μια σημαντική απόδειξη της 

Ηπειρωτικής γαστρονομίας και συνοδεύουν εδώ και πολλά χρόνια στο οικογενειακό 

τραπέζι. Τα είδη πίτας που παρασκευάζονται είναι αρκετά, με πιο διαδεδομένες τις 

παρακάτω: την αλευρόπιτα, την πρασόπιτα, τη γαλατόπιτα, την μπλατσαριά, την κοτόπιτα, 

την κρεατόπιτα, την κρεατόπιτα, την τσουκνιδόπιτα και τη ρυζόπιτα. 
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10. Καταλύματα 

Θεσπρωτία 

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας διαθέτει συνολικά 73 καταλύματα, διαφορετικού τύπου και 

κατηγορίας, από τα 454 που υπάρχουν στην περιοχή της Ηπείρου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 43 

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, 23 ξενοδοχεία, 3 βίλες, 2 ξενώνες, 1 παραθεριστική κατοικία και 1 

πάρκο διακοπών στις παρακάτω πόλεις: Σύβοτα, Ηγουμενίτσα, Πέρδικα, Πλαταριά, Παραμυθιά, 

Γλυκή και Μαργαρίτι. 

Τα δημοφιλέστερα Ξενοδοχεία στο νομό Θεσπρωτίας με βάση την προσέλευση τουριστών είναι: 

Τριών αστέρων 

 Perdika Resort, Καραβοστάσι Πέρδικα Θεσπρωτίας, Τηλ: 26650 91580, e-mail: 

perdikaresort@gmail.com, ιστοσελίδα: http://perdikaresort.gr/ 

 Albatros Hotel, Σύβοτα Θεσπρωτίας, Τηλ: 26650 93464, e-mail: info@sivota-albatros.gr, 

Ιστοσελίδα: http://www.sivota-albatros.gr/ 

Τεσσάρων αστέρων 

 Corrali Hotel, Καραβοστάσι Πέρδικα Θεσπρωτίας, Τηλ: 2665 091380, e-mail: 

corallihotel@otenet.gr, Ιστοσελίδα: http://www.corallihotel.gr 

 Villa Polyxeni, Σύβοτα Θεσπρωτίας, Τηλ: 26650 93452, email: villapol@otenet.gr, Ιστοσελίδα: 

http://www.sivota.dk/ 

 Grivas Apartments, Σύβοτα Θεσπρωτίας, Τηλ: 2665093186, E-mail: info@gosivota.gr, 

Ιστοσελίδα: http://www.gosivota.gr/ 

 Selefkos Palace, Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας, Τηλ: 26650-27157, Ιστοσελίδα: 

http://selefkos.gr/ 

 Costa Smeralda, Σύβοτα Θεσπρωτίας, Τηλ: 2665093493, e-mail: info@costasmeralda.gr, 

Ιστσελίδα: http://costasmeralda.gr/ 

 Villa Milena, Σύβοτα Θεσπρωτίας, Τηλ: 6972 055 861, e-mail: info@sivota-villamilena.gr, 

Ιστοσελίδα: http://sivota-villamilena.gr/ 

Πέντε αστέρων  

 Sivota Diamond Resort, Σύβοτα Θεσπρωτίας, Τηλ: 26650 93286, e-mail: 

info@sivotadiamond.gr, Ιστοσελίδα: http://www.sivotadiamond.gr/ 

mailto:perdikaresort@gmail.com
mailto:info@sivota-albatros.gr
mailto:corallihotel@otenet.gr
http://www.corallihotel.gr/
mailto:villapol@otenet.gr
mailto:info@gosivota.gr
mailto:info@costasmeralda.gr
mailto:info@sivota-villamilena.gr
mailto:info@sivotadiamond.gr
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Τέλος, η Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτίας διαθέτει 66 ταξιδιωτικά πρακτορεία. 

Ιωάννινα 

Ο νομός Ιωαννίνων διαθέτει 27 ξενοδοχεία, 10 διαμερίσματα και 14 ξενώνες.  

Άρτα 

Ο νομός Άρτας διαθέτει 18 ξενοδοχεία, 37 διαμερίσματα, 3 βίλες, 2 ξενώνες και ένα πανδοχείο. 

Πρέβεζα 

Ο νομός Πρέβεζας διαθέτει 7 ξενοδοχεία, 7 διαμερίσματα, 1 βίλα. 

Στην παρακάτω ιστοσελίδα παρουσιάζονται όλα τα καταλύματα που υπάρχουν στην Περιφέρεια 

Ηπείρου και λεπτομερείς πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία, τις παροχές, τους τρόπους 

επικοινωνίας  για καθένα από αυτά. Παράλληλα υπάρχουν διαθέσιμες κριτικές για κάθε κατάλυμα. 

http://www.greekhotels.gr/gr/north_greece_hotels/epiros_hotels/epiros_hotels.asp 

 

 

Βιβλιογραφία- Πηγές  
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