
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξερευνώντας μια Κρυφή Γη… 
 

Παρακάμπτοντας τα κορεσμένα τουριστικά τοπία 

της Δυτικής Ελλάδας, οι κρυμμένοι παράδεισοι της 

Ηπείρου μας καλούν να τους εξερευνήσουμε. Από 

τους περίτρανους Κομνηνοδουκάκες και την Μονή 

Βλαχέρνας, τα χωριά της δαντελωτής ακτής του 

Φαναρίου, τον Άραχθο, τον μυθικό Αχέροντα και 

το Νεκρομαντείο, ως τις λίμνες, τις παραδοσιακές 

πλακόστρωτες πλατείες, τους ναούς με την 

περήφανη ιστορία και τα περίτεχνα τέμπλα και 

κωδωνωστάσια η γωνιά αυτή της Ελλάδας, της 

ιστορικής Ηπείρου παραμένει ένα ανεξερεύνητο 

μυστικό. Η αρχαία γη των Αθαμανών, των 

Αμβρακιωτών και του βασιλιά Πύρρου με τις 

πλατανοσκέπαστες όχθες των ποταμών, τα άγρια 

βουνά και τις ακρογιαλιές όχι μόνο θα 

εντυπωσιάσει με τις αντιθέσεις του αλλά θα 

προσφέρει μια βαθιά βιωματική εμπειρία στον 

περιπλανώμενο ταξιδιώτη που αναζητά 

συγκινήσεις και επαφή με τις ρίζες του ανθρώπου. 

 

Γιατί η Άρτα και η Πρέβεζα πέρα από το ιστορικό 

γεφύρι και την κοσμοπολίτικη ζωή, είναι και τα 

ποτάμια, οι λιμνοθάλασσες, τα γραφικά χωριά, οι 

χιονοσκέπαστες πλαγιές, τα πέτρινα γεφύρια, ο 

Αμβρακικός, ο Άραχθος και πάνω από όλα οι 

κάτοικοι που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

ιστορικής αυτής γης. 

 

Βιοτουρισμός και Ανάπτυξη 
 

Σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τα λάθη του 

μαζικού τουρισμού, όπου το κέρδος οδήγησε σε 

ανεξέλεγκτη δράση σε παρθένες περιοχές 

καταστρέφοντας τα ίδια τα αξιοθέατα που 

προσέλκυσαν τους επισκέπτες εξαρχής, ο 

Βιοτουρισμός δημιουργεί ένα υγιές σύστημα 

τουρισμού, το οποίο εξασφαλίζει την διαφύλαξη 

και βελτίωση της τοπικής διαβίωσης.  

 

 

 

 

 

  

Νότια Ήπειρος 
 
 

Σε αντίθεση με τα σημερινά τουριστικά πρότυπα, 

οι βιοτουριστικές πρακτικές προάγουν το τοπικό 

οικοσύστημα, τις τοπικές παραδόσεις και 

πολιτιστικές ρίζες προσφέροντας ψυχαγωγία και 

παραγωγικές σχέσεις μεταξύ ταξιδιωτών, 

προορισμών και τοπικών παραγόντων.  

 

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα και Τουρισμός 
 

Η περιοχή ήδη διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, 

όπως παρθένους φυσικούς βιότοπους και 

διαλεκτά πολιτιστικά στοιχεία τα οποία είναι 

αναγκαίο να τοποθετηθούν στο κέντρο της 

αναπτυξιακής στρατηγικής για τον τουρισμό –  

και όχι μόνο. Η καθιέρωση του Βιοτουρισμού 

περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ποδηλασία, 

παρατήρηση πουλιών, πεζοπορία, αναρρίχηση,  

ξεναγήσεις στα φυσικά και πολιτιστικά αξιοθέατα. 

 

Το πρόγραμμα του Βιοτουρισμού στην περιοχή 

θα διεξάγει μια σειρά από δράσεις όπως έντυπο 

και ηλεκτρονικό υλικό συνέδρια και συναντήσεις 

με τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς 

φέροντας σε επαφή την κοινότητα με τους 

ιθύνοντες για την πρόοδο στον τομέα του 

τουρισμού και την προβολή των μοναδικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής. 
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