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Ποταμός Άραχθος
Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ηπείρου, πηγάζει από την Βόρεια Πίνδο, διατρέχει την Π.Ε. 
Άρτας από το φράγμα του Πουρναρίου, συνεχίζει προς το Γεφύρι της Άρτας και καταλήγει 
στον Κόλπο του Αμβρακικού σχηματίζοντας το διπλό Δέλτα του Αράχθου και του Λούρου. Το 
Δέλτα του Αράχθου αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα οικοσυστήματα διεθνώς, 
προστατεύεται από την Συνθήκη Ραμσάρ και εντάσσεται στο Δίκτυο Natura ως Τόπος 
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ).

Arachthos River
The Arachthos (whose name means “torrential” in ancient Greek) springs from the northern 
Pindus Μountains and is the largest river in Εpirus. It flows through the region of Arta from 
the dam of Pournari, and the villages of Peta and Vlacherna. After passing under the famous 
Arta Bridge, it continues its course to the Gulf of Ambrakia, where it joins the Louros and 
forms a double delta at Κommeno. This delta is one of the most well preserved wetlands in 
Greece, protected under the Ramsar Convention and the Natura 2000 framework.

Ο Πλάτανος της Άρτας
Ιστορικό τοπόσημο και Μνημείο της Φύσης, ο Πλάτανος της Άρτας βρίσκεται στην ανατολική 
όχθη του ποταμού Αράχθου σε ελάχιστη απόσταση από την πρώτη καμάρα του Γεφυριού. 
Πρόκειται για έναν υπεραιωνόβιο πλάτανο, ο οποίος προστατεύεται από το 1976 με εθνική 
νομοθεσία. Ονομάζεται και Πλάτανος του Αλή Πασά. Το πυκνό φύλλωμα του πλατάνου 
εκτείνεται σε περισσότερο από 200 τ.μ.

The Plane Tree of Arta
This imposing landmark stands on the eastern bank of the Arachthοs, near the Arta Bridge. 
It is also known as the “Plane Tree of Ali Pasha”. The tree’s foliage spans more than 200 
square meters and offers a cool resting spot for travelers wishing to admire a view of the 
bridge.

Ιαματική Πηγή του Χανόπουλου
Περίπου 6 χιλιόμετρα βόρεια της Άρτας βρίσκεται η ιαματική πηγή του Χανόπουλου που 
εντάσσεται στις αναγνωρισμένες πηγές της Ελλάδος. Η πηγή είναι υδροθειοχλωρονα- 
τριούχος γυψοπηγή με μοναδική σε όλη την Ελλάδα σύνθεση και θεραπευτικές ιδιότητες.
 

Mineral hot springs at Hanopoulo
The village of Hanopoulo, situated 6km north of Arta, is famous for its mineral hot springs 
blessed with many healing qualities. The springs are believed to be the ancient Baths of 
Heracles. Their waters are rich in hydrogen sulfide with properties similar to those of the 
Nenndorf Springs in Germany and the Springs of the Haute Savoie in France.

Λιμνοθάλασσα Άγριλος 
Βρίσκεται πίσω από την παραλία Ράμμα, την συνέχεια της παραλίας Μενιδίου στον Αμβρακικό 
Κόλπο που εκτείνεται μέχρι την Κόπραινα. Γεωλογικά αποτελεί μεγάλη εσωτερική 
λιμνοθάλασσα. Αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα του οικοσυστήματος του Αμβρακικού (μία 
από τις 24 λιμνοθάλασσες του κόλπου) και την ανατολικότερη λιμνοθάλασσα του Δέλτα με 
έκταση 179,5 εκτάρια με μέγιστο βάθος το 1μ. Διατηρεί πλούσιο οικοσύστημα.

The Agrilos Lagoon
 The Agrilos Lagoon lies behind Ramma, an extension of the beach that spans the Ambrakian 
Gulf from Menidi to Kopraina. The Agrilos Lagoon is only a small part of the rich Ambrakian 
wetlands, which features a total of 24 lagoons. In geological terms, it is classified as a large 
internal lagoon, covering 179.5 hectares and having a maximum depth of 1 meter. The 
lagoon harbors an impressive ecosystem.

Εκβολές Αχέροντα
Η ευρύτερη περιοχή της Αμμουδιάς και το Δέλτα του Αχέροντα ανήκουν στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 (GR2140001). Με 19 τύπους οικοτόπων 
και 449 είδη χλωρίδας το Δέλτα του Αχέροντα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
υγροτόπους της Ελλάδα. Το 10% της πεδιάδας του Αχέροντα αποτελείται από αβαθείς 
κόλπους με σπάνια θαλάσσια οικοσυστήματα. Η περιοχή της Αμμουδιάς χαρακτηρίζεται από 
υφάλμυρα έλη.

Acheron delta
Ammoudia and the Acheron delta are included in the Natura 2000 network of protected 
areas. With 19 different types of estuarine habitats and 449 species of flora, the Acheron 
delta is considered one of the most important wetlands in Greece. Ten percent of the 
Acheron valley features shallow bays, harboring unique marine ecosystems. Ammoudia is 
studded with brackish swamps which constitute ecosystems of great biological interest.

Δάσος Λεκατσά 
Ένα τοπίο με πλατάνια και δρυς που προσφέρει ευκαιρίες για περιπάτους. Το Δάσος Λεκατσά 
βρίσκεται δυτικά του Ζαλόγγου και είναι χαρακτηρισμένος βιότοπος (κωδ. AT9900132) λόγω 
των φυτοκοινωνιών, των σημαντικών τύπων βλάστησης και του οικοσυστήματός του. Το 
διασχίζει ο ποταμός Αρέθων που περνά από τους οικισμούς Μυρσίνη, Εκκλησιές και 
Καστροσυκιά στην οποία και εκβάλλει.

Forest of Lekatsa
A beautiful and serene woodland of oak and plane trees, ideal for hiking or just admiring the 
scenery. The forest is crossed by the Arethon River (originating near Ano Rachi in Preveza), 
which also flows through the villages of Myrsini, Ekklisies and Kastrosykia before reaching 
the sea. The river has water year-round, however, flow is much lower in the summer. 

Όρη Ζαλόγγου 
Βιότοπος CORINE (κωδ. A00010037) τα Βουνά του Ζαλόγγου στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας φτάνουν σε μέγιστο υψόμετρο τα 774 μ. και έχουν συνολική περίμετρο 29.4 χλμ. 
Το τοπίο ποικίλει και χαρακτηρίζεται από γκρεμούς, κατά τόπους δασώδη καταπράσινα 
σημεία και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αποτελεί σημαντική περιοχή αρπακτικών πουλιών 
μεταξύ αυτών και μιας αποικίας Gyps fulvus (Όρνεα).

Zaloggos Mountains
CORINE Biotope (A00010037). The Zaloggos Mountains in the Regional Unit of Preveza are 
774m in height and have a total perimeter of 29.4km. The landscape features ravines, 
forested areas and agricultural lands. The area is home to a several species of birds of prey, 
including the griffon vulture, Gyps fulvus.

Παράκτια Ζώνη Πάργα – Ακρωτήρι Αγίου Θωμά
H παράκτια θαλάσσια ζώνη από την Πάργα έως το Ακρωτήρι του Αγίου Θωμά στην Πρέβεζα 
είναι προστατευόμενη περιοχή Natura. Ο κόλπος της Πάργας είναι μια από τις πλουσιότερες 
ακτές του Ιονίου. Εξέχουσας σημασίας είναι το μεσογειακό ενδημικό θαλάσσιο φυτικό είδος, 
Posidonia oceanica. Η ύπαρξη του ρινοδέλφινου Tursiops truncatus είναι η πιο σημαντική 
παρουσία από πανιδολογική άποψη.

The coastline Parga – Cape Agios Thomas in Preveza
Natura 2000 protected site. The Bay of Parga is rich in Posidonia oceanica (Neptune Grass or 
Mediterranean tapeweed) beds, a seagrass species that is endemic to the Mediterranean, 
while beds of Cymodocea nodosa abound near the Acheron Delta. Populations of the 
common bottlenose dolphin, Tursiops truncatus, are also present.

Παλαιολιθική περίοδος (ως περίπου 10000 χρόνια πριν από σήμερα)
Η χρονική περίοδος από τις απαρχές του ανθρώπου ως την εποχή που άρχισε να κατασκευάζει λίθινα 
εργαλεία Αρκετές Παλαιολιθικές τοποθεσίες έχουν ανακαλυφθεί στην Ήπειρο, την Μακεδονία και την 
Πελοπόννησο.

Μεσολιθική Περίοδος (10000-6000 π.Χ.)
Ο πλούτος των λίθινων εργαλείων που βρέθηκαν σε τοποθεσίες στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία 
και την Ηλεία αποκαλύπτουν την άνθηση Μεσολιθικών κοινοτήτων στην ελληνική ηπειρωτική χώρα, με 
πρώιμες ενδείξεις εξελιγμένης κοινωνικής οργάνωσης, οχυρώσεις, κεραμικής τέχνης και περίτεχνων 
οικιών. 

Νεολιθική περίοδος (6000–3000 π.Χ.)
Περίοδος κατά την οποία ο άνθρωπος κατασκεύαζε λίθινα εργαλεία. Η κεραμική και η αγγειοπλαστική της 
περιόδου αποτελεί πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης, που εκπλήσσει με την ποικιλία χρωμάτων και 
διακοσμητικών ρυθμών.

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3000–2000 π.Χ.)
Από την αρχή της Πρωτοελλαδικής εποχής τα ελληνικά φύλα είχαν φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο 
ανάπτυξης, με αναπτυγμένες οικονομίες και μια σύνθετη κοινωνική δομή. Εγκαταλείπονται παλαιότεροι 
οικισμοί και ιδρύονται νέοι σε όλο τον ελλαδικό χώρο.

Μέση Εποχή του Χαλκού (2100–1550 π.Χ.)
Η δεύτερη χιλιετία π.Χ. (Μεσοελλαδική εποχή) είδε την εμφάνιση των ανακτορικών κοινωνιών της 
Μινωικής Κρήτης και την εξάπλωση των σχέσεών της με την ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο. Γύρω στα 
μέσα της δεύτερης χιλιετίας, παρόμοιες κοινωνίες εμφανίστηκαν στον ελληνικό ηπειρωτικό χώρο και 
επεκτείνοντας τις σχέσεις τους εντός και εκτός του Αιγαίου Πελάγους.

Μινωικοί χρόνοι (2000–1100 π.Χ)
Περίοδος ακμής των Mινωικών ανακτόρων στην Κρήτη. Χωρίζεται σε τρεις περιόδους: την πρώιμη (περ. 
3000-2200 π.Χ.), την Μέση (περ. 2200-1500 π.Χ.) και την ύστερη (περ. 1500-1000 π.Χ.).

Μυκηναϊκοί χρόνοι (1100–600 π.Χ)
Περίοδος-κλειδί για μυθολογικούς ήρωες και έπη. Ονομάστηκε έτσι από το βασίλειο των Μυκηνών.

Αρχαϊκοί χρόνοι (750–500 π.Χ)
Τον 7ο και τον πρώιμο 6ο αιώνα π.Χ., οι μνημειακές τέχνες, γλυπτική και αρχιτεκτονική εμφανίστηκαν εκ 
νέου. Αρκετές ισχυρές πόλεις-κράτη άρχισαν να εμφανίζονται ως κυρίαρχα πολιτιστικά κέντρα - Αθήνα, 
Σπάρτη, Κόρινθος, Θήβα, Συρακούσες, Μίλητος, Αλικαρνασσός.

Κλασικοί χρόνοι (500–336 π.Χ.)
Περίοδος ακμής των πόλεων–κρατών. Κατά την περίοδο αυτή, η Αθήνα έφτασε στην υψηλότερη πολιτική 
και πολιτιστική ακμή της με την πλήρη ανάπτυξη του δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης. Η 
Κλασική περίοδος θεωρείται ότι λήγει με τον θάνατο του θρυλικού Μακεδόνα αυτοκράτορα και κατακτητή, 
του Μεγάλου Αλέξανδρου.

Ελληνιστικοί χρόνοι (336–30 π.Χ)
Αρχίζουν με τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) και τελειώνουν, συμβατικά, με την ναυμαχία 
του Ακτίου το 31 π.Χ. Η Ελληνιστική περίοδος σηματοδοτεί την μετάβαση της ελληνικής κοινωνίας από 
την τοπική δομή των πόλεων-κρατών στην εξάπλωσή της σε όλη την ανατολική Μεσόγειο και την 
νοτιοδυτική Ασία.

Paleolithic Period (up to 10000 BCE) 
Various settlements testify that the territory defining modern Greece was a hub of cultural activity since 
the early Stone Age. Several Paleolithic sites have been unearthed in Epirus, Macedonia and the Pelopon-
nese. 

Mesolitic Period (10000–6000 BCE) 
A wealth of stone tools found in sites in Epirus, Thessaly, Macedonia, and the Peloponnese reveal the 
existence of flourishing Mesolithic communities in the Greek mainland, which exhibit early evidence of 
sophisticated social organization, fortifications, and construction of pottery art and elaborate houses.

Neolithic Period (6000–3000 BCE) 
The passage from food-gathering to the organised production of food took place in Greece during the first 
half of the 7th millennium BCE. The pottery of the period was produced by its users and also became an 
artistic medium.

Early Bronze Age (3000–2000 BCE) 
By 3000 BCE, the peoples of Greece had reached a high level of development, with advanced economies 
and a complex social structure. The Greek Bronze Age, or Early Helladic Era, began around 3000 BCE and 
lasted up to 1050 BCE.

Middle Bronze Age (2100–1550 BCE) 
The second millennium BCE (Middle Helladic Era) saw the emergence of the complex, palatial societies of 
Minoan Crete and their increasing relations with the wider eastern Mediterranean. Similar societies 
appeared on the Greek mainland and they too expanded their relations within and beyond the Aegean 
Sea.

Minoan Age (2000–1100 BCE)
A Bronze Age civilization centring on the island of Crete and named after the legendary King Minos. It is 
divided into three periods: the early Minoan period (c. 3000-2200 BCE), the Middle Minoan period (c. 
2200-1500 BCE) and the Late Minoan period (c. 1500-1000 BCE). 

Mycenaean Age (1100–600 BCE)
A period of high cultural achievement, considered the backdrop and basis of mythological heroes and 
epics like Hercules, the Iliad and the Odyssey. It was named after the kingdom of Mycenae.

Archaic Period (750–500 BCE)
In the 7th and early 6th centuries BCE, the monumental arts of sculpture and architecture re-appeared, 
together with the production of figure-decorated pottery. Several very strong city-states began emerging 
as dominant cultural centers, most notably Athens, Sparta, Corinth, Thebes, Syracuse, Miletus, and 
Halicarnassus.

Classical Period (500–336 BCE) 
Greece reached its greatest political and cultural heights with the full development of the democratic 
system of government under the Athenian statesman Pericles. The Classical period is considered to end 
with the death of the legendary Macedonian King and Conqueror, Alexander the Great in 323 BCE.

Hellenistic Period (336–30 BCE) 
Period between the conquest of the Persian Empire by Alexander the Great and the establishment of 
Roman supremacy, in which Greek culture and learning were pre-eminent in the entire eastern Mediterra-
nean and Southwest Asia.

Αμμουδιά – Μεσοπόταμος – Νεκρομαντείο
Με αφετηρία την Αμμουδιά εκτυλίσσεται πλήθος διαδρομών και μονοπατιών στην περιοχή 
του Δέλτα του ποταμού Αχέροντα. Δεν υπάρχουν χαραγμένες πεζοπορικές διαδρομές και το 
μονοπάτι για το Νεκρομαντείο του Αχέροντα δεν είναι πλήρως χαρτογραφημένο, αλλά 
υπάρχει δυνατότητα μοναδικών περιπάτων. Η βαρκάδα από την Αμμουδιά καταλήγει και 
στον Μεσοπόταμο από όπου μπορεί κανείς να ανηφορίσει προς το αρχαίο Νεκρομαντείο σε 
μια διαδρομή διάρκειας 30 λεπτών. Την περιοχή διασχίζει το Εθνικό Μονοπάτι που συνδέει το 
αρχαίο θέατρο της Δωδώνης με την Πάργα. Οι περιοχές των Δέλτα και Στενών Αχέροντα 
προσφέρουν δυνατότητες καγιάκ, ράφτινγκ, ιππασίας και ποδηλασίας σε ένα κατάφυτο 
περιβάλλον που έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης και τμήμα της ως Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» με 
«Περιφερειακές Ζώνες». Αξίζει η επίσκεψη και στο Κέντρο Πληροφόρησης της Προστα- 
τευόμενης Περιοχής στην Αμμουδιά, το οποίο προσφέρει πληροφόρηση για την ιχθυοπανίδα 
(11 ιθαγενή είδη ψαριών γλυκού νερού, από τα οποία ορισμένα είναι εξαιρετικά σπάνια και 
αυστηρώς προστατευόμενα, όπως ο ζουρνάς και ο αχερονογωβιός ενδημικό του Αχέροντα).

Ammoudia – Mesopotamos – Necromanteio 
(Oracle of the Dead)
A number of hiking trails around the Acheron river delta begin from the village of Ammoudia. 
Most trails, including the one leading to the Necromanteio (Oracle of the Dead), are 
unmarked but the area offers fantastic opportunities for trekking and exploration. There is 
something to suit everyone, from short walks to more adventurous treks. Visitors can take a 
boat from Ammoudia to Mesopotamos and then walk up (approximately 30 minutes) to the 
Necromanteio. A National Trail connecting the ancient theatre of Dodona with Parga crosses 
the area. The Acheron delta, which has been designated as a nature reserve and is protected 
by national law, is also ideal for kayaking, river rafting, cycling and horseback riding. It is 
worth visiting the local information center, which provides useful material about the delta 
and the adjoining wetlands (home to 11 endemic species of freshwater fish, including the 
extremely rare Acheron Spring goby, Knipowitschia milleri, and the Corfu toothcarp, Valencia 
letourneuxi). 

Φιλιππιάδα
Η Φιλιππιάδα αποτελεί τον πολυπληθέστερο μετά την Πρέβεζα οικισμό της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρεβέζης, μια κωμόπολη ολάνθιστη την άνοιξη, γεμάτη εσπεριδοειδή και 
πελαργούς. Χαρακτηριστικές είναι οι πελαργοφωλιές στα καμπαναριά την μεταβυζαντινών 
ναών της πόλης.

Philippiada
Philippiada is the second most populated town in the Regional Unit of Preveza. Its name 
(Philip = lover of horses) seems to have originated from the love of the local inhabitants for 
horses and horse breeding. The town is famous for its storks, whose nests adorn most of the 
belfries in the area.

Ιερός Ναός Αγίου Βησσαρίωνα
Στο κέντρο της Φιλιππιάδας υψώνεται ο Ιερός Ναός Αγίου Βησσαρίωνα, μεγάλη τρίκλιτη 
ξυλόστεγη βασιλική χρονολογίας 1890. Έξοχο είναι το περίτεχνο κωδωνοστάσιο των αρχών 
του 20ου αι., καθώς και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1920.

Church of Agios Vissarion
Agios Vissarion is a three-chambered basilica built in the center of Philippiada around 1890. 
The belfry and iconostasis are particularly impressive.

Αρχαία Χάραδρος
Πολυάριθμες μελέτες των τελευταίων σαράντα ετών έχουν δώσει διαφορετικές οπτικές για
την γεωγραφική θέση της αρχαίας Χαράδρου ή Χαράδρας. Η επικρατούσα άποψη τοποθετεί
την αρχαία πόλη στην παλαιά Φιλιππιάδα, στην θέση Καστρί. Έχει βρεθεί μοναδική στο είδος 
της ενεπίγραφη στήλη της αρχαίας Αμβρακίας που περιέχει τμήμα του διακανονισμού των 
συνόρων Αμβρακίας και αρχαίας Χαράδρου από τον Αιμίλιο Παύλο το 167 π.Χ. Η στήλη 
εκτίθεται στο Μουσείο Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Ναός Παρηγορήτριας).

Ancient Haradros
Several studies place the ancient city of Haradros at the point of Kastri, near Old Philippiada
and the mouth of the Louros River gorge. An inscription found at the temple of Apollo the 
Savior near Arta (and currently on display at the Museum of Classical Antiquities at the 
Monastery of Parigoritria) reveals part of the Treaty concerning the borders of Ancient 
Ambrakia and Haradros in 167 BCE.

Πάργα
Παραθαλάσσια κωμόπολη στα βορειοδυτικά της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
κτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Πεζόβολος και στα παράλια του Ιόνιου 
Πελάγους. Αν και έδρα του ομώνυμου Δήμου αποτελεί η κωμόπολη Καναλλάκι, η Πάργα 
αποτελεί το οικονομικό, εμπορικό και τουριστικό κέντρο. Είναι γνωστή για την ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική της κληρονομιά και τις ακρογιαλιές της.

Parga
Parga is the main seaside town in the northwestern part of the R.U. of Preveza. It is built at 
the foot of Mt. Pezovolos, on the Ionian Sea coast. Although the seat of the municpality is 
the town Kanallaki, Parga is the financial, commercial and tourist center of the wider area. 
It is known for its unique architectural heritage and beautiful beaches.

Κάστρο της Πάργας
Σε μια κατά κύριο λόγο ανηφορική διαδρομή περίπου 250μ., βρίσκεται το σημείο κατατεθέν 
της πόλης, το Κάστρο της Πάργας. H πρώτη ανοικοδόμησή του ανάγεται στα τέλη του 14ου 
αι. από τους Νορμανδούς. Η οριστική μορφή του δόθηκε το 1572 από τους Ενετούς με οκτώ 
εξωτερικούς πύργους και οικίες εντός των τειχών.

The Venetian Fortress of Parga
The Venetian Fortress is built on a hill overlooking the harbor and the beach of Valtos. Its 
foundations were laid down by the Normans towards end of the 14th century CE. In 1452, 
a large part of the fortress was destroyed by the Ottoman army. In 1537, it was pillaged by 
the pirate Barbarossa. In 1572, the fortress assumed its present form.

Νησί της Παναγιάς
Απέναντι από την πόλη, σε κοντινή απόσταση, βρίσκεται το μικρό νησί της Παναγιάς. Το 
όνομά του οφείλεται στην ομώνυμη μικρή εκκλησία που κατασκευάστηκε επί Γαλλικής 
κυριαρχίας. Από το λιμάνι πραγματοποιούνται δρομολόγια με μικρές βάρκες. Στο ψηλότερο 
σημείο του νησιού σώζονται τμήματα του Γαλλικού κάστρου που ανεγέρθη το 1808 για τον 
έλεγχο της πορείας των πλοίων που δεν ήταν ορατά από το Κάστρο της πόλης.

The Island of Panagia
The Island of Panagia lies across the bay from the harbor of Parga. It owes its name to a 
small church dedicated to the Virgin Mary and built when the area was under French rule. 
The French also built a bastion in 1808 as a command post to monitor the passing of ships 
that were not visible from the Venetian fortress. The Island of Panagia can be reached
from the harbor by small boats (consult the harbor master for time schedules). 

Οι παραλίες της Πάργας
Βάλτος, Χρυσογιάλι, Λίχνος, Αη Γιαννάκης, Κρυονέρι, Πίσω Κρυονέρι, Καραβοστάσι είναι 
μερικές από τις παραλίες της Πάργας. Οι παραλίες προσφέρουν πλήθος εμπειριών και 
δραστηριοτήτων, όπως επίσκεψη στην Ντογάνα, το Τελωνείο της εποχής, θαλάσσια σπορ 
στον Βάλτο, εξερευνήσεις στους κόλπους και τα σπήλαια από τον Λίχνο έως τον Αη Γιαννάκη, 
σπορ στο κοσμοπολίτικο Κρυονέρι και ηρεμία στο Πίσω Κρυονέρι, ιππασία στις εκβολές του 
μικρού Παραμυθιώτη στο Καραβοστάσι και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Δυμοκά- 
στρου, κοντά στο Καραβοστάσι, που ταυτίζεται με την αρχαία πόλη Ελίνα.

The beaches of Parga
Valtos, Chrisogiali, Lichnos, Ai Giannakis Kryoneri, Piso Kryoneri, Karavostasi are some of the 
fabulous beaches of Parga. The beaches offer plenty of experiences and activities; the beach 
of Chrysogiali in Valtos features an old customs building, the Dogana, water-sports enthu-
siasts can visit the beach of Valtos equipped with canoe- and boat-hiring facilities for trips to 
the nearby sea-caves of Lichnos and the cove of Ai Giannakis. Kryoneri is studded with 
sun-beds and beach volley courts, while Piso Kryoneri is more peaceful. The Para- mythiotis 
River empties nearby the beach of Karavostasi creating a delta, great for horseback riding 
along the shore. Not far from Karavostasi lies the archaeological site of Dymokastro, 
identified as the ancient city of Elina.

Ανθούσα – το Κάστρο του Αλή Πασά
Το παραδοσιακό χωριό Ανθούσα, περίπου 5χλμ. βόρεια της Πάργας, είναι γνωστό για το 
ομώνυμο Κάστρο ή το Κάστρο του Αλή Πασά του 1814. Πρόκειται για ένα πολυγωνικό κτίσμα 
με τείχη μεγάλου ύψους και μεγάλο πολιορκητικό πύργο. Κατά τις νυχτερινές ώρες 
φωταγωγείται προσφέροντας φαντασμαγορική θέα. Περνώντας την τοξοτή πύλη δεσπόζει ο 
φτερωτός λέοντας του Αγίου Μάρκου και το έμβλημα του Αλή Πασά. Το Κάστρο 
προσεγγίζεται και με ειδικό τρενάκι που ξεκινά από την πόλη της Πάργας. Το τρενάκι εκτός 
από την διαδρομή προς το Κάστρο πραγματοποιεί και δρομολόγιο στον Νερόμυλο. Εισιτήρια 
και πληροφορίες στον σταθμό του τρένου και στο τηλέφωνο 6945793049.

Anthousa - Fortress of Ali Pasha
Anthousa, a quaint village located 5km north of Parga, is famous for the Fortress of Ali Pasha 
built in 1814. The Fortress was constructed by Italian engineer Monteleone to protect the 
area from invaders. The structure was fortified with two massive ramparts, while other 
defensive elements include a scalding vat and a pair of Russian canons. Above the arched 
doorway stands a winged lion, the symbol of Venice, and the emblems of Ali Pasha, ruler of 
Epirus (1788-1822 CE). The Fortress is lit at night, offering a brilliant spectacle. A small 
sightseeing train runs tours up to the Fortress several times a day. Tickets are available at 
the train station in Parga. For time schedules and information call (+30) 6945793049.

Καναλλάκι
Η κωμόπολη Καναλλάκι αποτελεί εμπορικό κέντρο της περιοχής και είναι κτισμένη στο 
νοτιοανατολικό άκρο της πεδιάδας αποτελώντας το γεωγραφικό και εμπορικό κέντρο του 
Φαναρίου. Απέχει 45χλμ. από την Πρέβεζα και βρίσκεται σε κομβικό σημείο για την ιστορική 
περιοχή του Αχέροντα περιτρυγυρισμένη από βουνά και καλλιέργειες.

Kanallaki
The town of Kanallaki, the largest community in the area, is Fanari’s cultural and commercial 
center with many shops, restaurants and other ammenities. Surrounded by mountains and 
cultivated lands, it is located 45km north of Preveza, in the middle of the historic land of the 
Acheron River.

Αμμουδιά – Δέλτα του Αχέροντα
Στις εκβολές του Αχέροντα και στα παράλια του Ιονίου Πελάγους η Αμμουδιά αποτελεί έναν 
οικισμό με μεγάλο αμμώδη όρμο. Ταυτίζεται με τον «Ελέας λιμήν» της αρχαίας τοπικής 
γεωγραφίας που ήθελε το Νεκρομαντείο υπό την επιρροή της αρχαίας Ελέας. Σώζονται 
ερείπια φρουρίου άμυνας ή ακρόπολης. Διαθέτει όμορφο μικρό λιμάνι δίπλα στην παραλία 
της Αμμουδιάς. Πραγματοποιούνται δρομολόγια για τον ανάπλου του ποταμού.

Ammoudia and the Acheron Delta
The village of Ammoudia, near the Acheron river delta, offers fantastic attractions for tourists 
and nature lovers alike. A local information center provides useful material about the histori-
cal and ecological significance of the Acheron River and the adjoining wetlands, as well as 
tips for hiking routes and places to visit. In antiquity, the area served as a seaport for the 
ancient town of Elea.

Αχέροντας – Πλωτή διαδρομή
Από την αποβάθρα της Αμμουδιάς ο Αχέροντας είναι πλωτός για τα επόμενα 2 χιλιόμετρα. Η 
πλωτή διαδρομή καταλήγει στο Νεκρομαντείο. Τα σκάφη, κατά την θερινή περίοδο, 
πραγματοποιούν διαδρομές στο ποτάμι κάθε μία ώρα έως την δύση του ηλίου.

Βουχέτιον και Ακρόπολη των Ρωγών
Η ιστορική ακρόπολη Βουχέτιο και η Ακρόπολη των Ρωγών βρίσκεται περίπου 1χλμ. έξω από 
τη Νέα Κερασούντα στη βόρεια παρυφή της πεδιάδας του Λούρου με κατεύθυνση προς το 
χωριό Πέτρα. Αποτελούσε επίνειο των Ηλείων στον Αμβρακικό Κόλπο και μέλος της 
τετράπολης των Ηλείων. Η αρχική χρονολογία κατασκευής δεν είναι σαφής λόγω των 
πολυάριθμων φάσεων ανακατασκευής από την κλασική περίοδο έως και την περίοδο του 
Δεσποτάτου της Ηπείρου. Στην θέση της Ακρόπολης κτίστηκε μετέπειτα το λεγόμενο Κάστρο 
των Ρωγών με μίγμα ελληνιστικών, ρωμαϊκών και υστεροβυζαντινών αρχιτεκτονικών 
στοιχείων. Στο βορειοδυτικό σημείο της Καστρόπολης υπάρχει το καθολικό του ιστορικού 
μοναστηριού της Κοίμησης της Θεοτόκου – η Παναγία των Ρωγών.

Vouchetion and the Rogon Fortress
The historic Rogon Fortress and citadel of Vouchetion are located between Nea Kerasounta 
and the village of Petra, on the northern side of the Loruros plain. They have been open to 
the public since 2006. Vouchetion once served as a seaport of the Elians, and was part of the 
Elian four-state on the Ambrakian Gulf. The exact date that the citadel was originally built 
remains unknown, due to numerous additions to its walls. The Rogon Fortress was built in 
the 13th century, when the Despotate of Epirus was at its full glory. The fortress harbors the 
historic Monastery of Koimiseos tis Theotokou (Dormition of the Virgin Mary) and the famous 
Church of the Virgin of Rogon, decorated with precious murals. Today, the fortress is buried 
in a sea of riverside vegetation, which once used to cover the entire area.

Πέτρα Φιλιππιάδας
Όμορφη εμπειρία αποτελεί η εύκολη πεζοπορική διαδρομή στο νότιο ανάχωμα του Λούρου, 
στα 6χλμ. από το χωριό Πέτρα. Ο χωματόδρομος που το διατρέχει πέραν της πεζοπορίας 
προσφέρεται και για ποδηλασία με mountain bike. Στην περιοχή συχνάζουν ερωδιοί, 
γλαρόνια, σπάνιες βαλτόπαπιες και άλλα είδη μοναδικής πανίδας.

Petra
The village of Petra, situated 6km west of Nea Kerasounta, offers many opportunities for 
leisurely hikes or mountain biking on the southern embankment of the Louros River. The 
area also harbors a rich avian fauna, including herons, terns and mallards.

Λιμάνι Πάργας – Άγιος Σώστης – Ανθούσα
Από τα ανηφορικά στενά της Πάργας η διαδρομή περνά πρώτα από το Κάστρο. Από τον 
αγροτικό δρόμο στο πλάι και ψηλότερα από τη δυτική ακτογραμμή οι πεζοπόροι στην 
συνέχεια συναντούν τον δρόμο που κατεβαίνει προς τον Άγιο Σώστη και την παραλία (θα 
συναντήσετε πινακίδα). Η πορεία συντομεύει σε δεξιά στροφή με κατεύθυνση την Ανθούσα. 
Ο δρόμος της επιστροφής είναι εύκολος λόγω του πλήθους των αγροτικών δρόμων, ενώ 
αξίζει μία στάση στον χώρο αναψυχής δίπλα στο ρέμα. Με κατηφορική κατεύθυνση, η πορεία 
καταλήγει ξανά στην Πάργα από την πλευρά του Κάστρου.
 

Parga – Agios Sostis – Anthousa
The hike begins in Parga with a walk up to the Venetian Fortress. A country road that runs 
along the western coastline leads down to the beach of Agios Sostis (signs point the way). 
A right turn leads to Anthousa. The walk back through pretty country roads is easy and 
enjoyable. Hikers can also stop for a rest by the stream. Following a downhill course, the trail 
leads back to Parga from the direction of the Fortress.

Ν. Κερασούντα - Κάστρο Ρωγών – Βιότοπος 
Αγ. Βαρβνάβα Λούρος 
Με αφετηρία τη Νέα Κερασούντα η διαδρομή οδηγεί στο Κάστρο των Ρωγών, στην κορυφή 
λόφου πάνω από τον ποταμό Λούρο. Από εκεί προσφέρεται πανοραμική θέα προς τον Λόφο 
του Προφήτη Ηλία. Συνεχίζοντας μέσα από την κοινότητα Πέτρας, το πλούσιο από ζωή 
μονοπάτι καταλήγει στο παραποτάμιο δάσος του Αγ. Βαρνάβα, στο ανατολικό ανάχωμα του 
Λούρου. Κάτω από αιωνόβια πλατάνια, οι πεζοπόροι θα βιώσουν την μαγεία της φύσης σε 
όλο της το μεγαλείο.

Nea Kerasounta – Rogon Fortress – Wetlands of 
Agios Varnavas
This hiking course begins at the village of Nea Kerasounta and leads to the Rogon Fortress 
above the Louros river. The view towards the Hill of Profitis Ilias is spectacular. The trail 
continues through the village of Petra and reaches the riverside forest of Agios Varnavas on 
the east embankment of the Louros, where trekkers can experience a unique landscape. 

Αμβρακία και Άρτα
Ιστορική αφετηρία της Άρτας είναι η αρχαία πόλη της Αμβρακίας, η οποία ιδρύθηκε από 
Κορινθίους το 625 π.Χ. στην αριστερή όχθη του ποταμού Αράχθου, στους πρόποδες του 
λόφου της Περάνθης και σε μικρή σχετικά απόσταση από τον Αμβρακικό κόλπο. Η πόλη 
άνθισε κατά τους αρχαίους χρόνους, αποτελώντας αξιόλογο κέντρο εμπορίου στην 
βορειοδυτική Ελλάδα και την Κάτω Ιταλία. 

Ancient Ambrakia
Ancient Ambrakia was founded by the Corinthians in 625 BCE, on the left bank of the 
Aracthos River and at the foot of Mt. Peranthi, very close to the Gulf of Ambrakia. The city 
prospered and became an important commercial center for southwestern Greece and 
southern Italy. Ambrakia took part in the Persian Wars (492–449 BCE) and sided with Sparta 
in the Peloponnesian War (431–404 BCE).

Γεφύρι της Άρτας
Η πιο διάσημη γέφυρα της Ελλάδας και ορόσημο της περιοχής της Άρτας βρίσκεται στην 
είσοδο της πόλης στον ποταμό Άραχθο. Γνωστό για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια και την Ευρώπη το Γεφύρι έχει αποτελέσει επίκεντρο 
θεατρικών έργων και μουσικών έργων. Ανασκαφές και γραπτές πηγές εικάζουν ότι τα θεμέλια 
του Γεφυριού υπάρχουν από την πρώιμη ελληνιστική περίοδο επί του Βασιλέως Πύρρου.

Τhe Arta Bridge 
The Arta Bridge, the city’s most prominent landmark, spans the Arachthos River and is 
famously referred to in local folk songs and ballads. It was built in the early 17th century CE, 
upon a structure originally erected during the period of the Despotate of Epirus, but, accord-
ing to Pliny, its foundations date back to the reign of King Pyrrhus of Epirus in the 3rd century 
BCE. The Arta Bridge has inspired numerous local legends.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
REGIONAL UNIT OF ARTA

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
REGIONAL UNIT OF PREVEZA

Δημοτική Ενότητα Αρταίων
Municipal Unit of Arta

Δημοτική Ενότητα Βλαχερνών
Municipal Unit of Vlacherna

Δημοτική Ενότητα Κομποτίου
Municipali Unit of Komboti

Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης
Municipal Unit of Filothei

Μονή Βλαχερνών
Από τα σημαντικότερα βυζαντινά κατάλοιπα στην Άρτα, το διάκοσμο και η ιστορία της 
Παναγίας της Βλαχέρνας στο ομώνυμο χωριό συνθέτουν το ιδιαίτερο πολιτισμικό τοπίο της 
περιοχής. Η ονομασία προέρχεται από τον ναό της Παναγίας των Βλαχερνών της 
Κωνσταντινούπολης. Η ανοικοδόμησή του ναού εκτιμάται μεταξύ 10ου και 11ου αι. Υπήρξε 
ταφικός ναός της οικογένειας των Κομνηνών Δουκάδων όπως μαρτυρούν οι σαρκοφάγοι. 

The Monastery of Vlacherna 
Like the village of Vlacherna, it too was named after the Church of the Virgin Mary of 
Vlacherna in Constantinople. The monastery was built between the 10th and 11th centuries 
CE, with several structures added by Michael II Doukas Komnenos from 1250 to 1260 CE. 
Members of the Komnenos royal family were buried here, as evidenced by two sarcophagi in 
the main church. 
 
Ιμαρέτ Τζαμί 
Βρίσκεται τρία χιλιόμετρα από το ιστορικό γεφύρι της Άρτας κοντά στο χωριό Γραμμενίτσα 
και τις όχθες του ποταμού Αράχθου. Η ονομασία της θέσης που βρίσκεται – Μαράτι – 
προέρχεται από παράφραση του Ιμαρέτ. Το μνημείο προσεγγίζεται από τον περιφερειακό 
δρόμο της Άρτας. Μαζί με το Φεϋζούλ τζαμί αποτελεί το μοναδικό διασωθέν τζαμί της Άρτας. 
Το 1938 ανακηρύχθηκε σε διατηρητέο ιστορικό μνημείο (ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938).

The Mosque of Imaret
The Mosque lies on the banks of the Arachthos near the village of Grammenitsa. The region 
is known as “Marati,” a paraphrase of Imaret. Surrounded by lush vegetation, this impressive 
monument is situated 3km south of the Arta Bridge close to Grammenitsa. Along with the 
Mosque of Feyzul, it is the only surviving mosque in Arta. In 1938, the Imaret was declared 
a historical monument protected by national law.

Δραστηριότητες στη Φύση του Γριμπόβου
Στα περίπου 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Άρτας και στο νοτιοδυτικό τμήμα της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας βρίσκεται το Γρίμποβο, ιστορικό ημιορεινό χωριό κτισμένο 
στους πρόποδες του όρους Γκιλμπερίνα. Προσφέρεται για δραστηριότητες, όπως ανάβαση 
στο όρος Γκιλμπερίνα (1100μ.) και αεραθλητικές εξορμήσεις.

Trekking in Grimbovo
The historic village of Grimbovo is built on the foot of Mt. Gilberina (which forms part of the 
western peak of the Tzoumerka mountain range), and lies approximately 11km northwest of 
the city of Arta. The wider area promises thrilling hiking experiences, offers plenty of oppor-
tunities for rock climbing and mountain biking (but only for really intrepid bikers), and is a 
popular hang-gliding and hill flying launch spot. 

Άγιος Δημήτριος Κατσούρη
Σχεδόν άθικτο σώζεται στο χωριό Πλησιοί το αρχαιότερο μνημείο της Βυζαντινής Άρτας, ο 
Άγιος Δημήτριος Κατσούρη. Επίκεντρο πολυάριθμων ερευνητικών έργων λόγω της 
αρχιτεκτονικής, του διακόσμου και της ιστορικής του σημασίας, το μνημείο αποτελεί το 
πρωιμότερο δείγμα ελλαδικού σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού (τέλη 8ου - αρχές 9ου αι.)

The Church of Agios Dimitrios Katsouri
The Church of Agios Dimitrios Katsouri is located in the village of Plisii. This Byzantine monu-
ment is a cruciform church built in the 9th–10th century CE. The murals on the dome walls 
bear witness to the close relationship of the rulers of Epirus with the political and religious 
elite of Constantinople. The bell tower was built in 1911.

Ναός του Αγίου Νικολάου της Ροδιάς
Βρίσκεται στο χωριό Κιρκιζάτες περί τα 4,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Άρτας. Ο Βυζαντινός 
Ναός χρονολογείται περίπου από τον 13ο αι. μ.Χ και αποτελεί εξαιρετικό δείγμα 
μεσοβυζαντινής τέχνης με αξιοσημείωτο κεραμοπλαστικό διάκοσμο.Το προσωνύμιο Ροδιά 
οφείλεται στο ομώνυμο μετόχι της παλαιότερης Μονής.

Komboti
The small town of Komboti is located 14km south of the city of Arta. It is the birthplace of 
Nikolaos Skoufas, founding member of the Philikí Etaireía (Greek = Friendly Brotherhood), a 
revolutionary secret society created to establish an independent Greek state. Ancient ruins 
include an acropolis, a theater, a winery, and a cemetery at the point of Platy, while remains 
from pottery workshops are scattered throughout the area.

Κούλιες Κομποτίου
Oθωμανικά φυλάκια, δύο από τα οποία σώζονται σε καλή κατάσταση και εντοπίζονται στις 
θέσεις Πλατύ και Γενιτσάρισσες. Βρίσκονται μόλις 1 χλμ. δυτικά από την δυτική άκρη του 
Κομποτίου, στο δρόμο προς Φλωριάδα.

Koulies – Garrisons of the Ottoman army
The “Koulies,” garrisons of the Ottoman army, are located 1km west of Komboti on the road 
towards Floriada. The ones located at the points of Platy and Genitsarisses survive in 
relatively good condition. These garrisons protected the border between the Ottoman 
Empire and the newly formed Greek state of 1832. 

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου
Πρόκειται για μια τρίκλιτη θολωτή βασιλική με τρούλο στη νότια πλευρά των Σελλάδων. 
Κτίστηκε το 1816 στη θέση παλαιότερου ναού. Υπέστη λεηλασίες κατά την Μάχη του Πέτα 
και ανακατασκευάστηκε το 1872. Το περίκομψο πέτρινο καμπαναριό κτίστηκε αργότερα. Στη 
μονή φυλάσσονταν άγια λείψανα.

The Monastery of the Dormition of the Virgin Mary 
(Koimiseos tis Theotokou)
The basilica at the Monastery of the Dormition of the Virgin Mary in Sellades was built in 
1816, on the ruins of an older church. It was looted during the Battle of Peta (1822) and was 
refurbished in 1872. Sacred relics and historical artifacts (mostly from the Greek War of 
Independence) were kept at the Monastery.

Κόπραινα
Aποτελεί το παλιό επίνειο της Άρτας και βρίσκεται περί τα 6χλμ. νότια της εθνικής οδού 
Άρτας – Μενιδίου στον ομώνυμο όρμο νοτιοδυτικά της λιμνοθάλασσας του Άγριλου. Mελέτες 
φέρουν τον όρμο ως ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας στα αρχαία χρόνια όταν Δωριείς 
κατέβηκαν από την Πίνδο. Το λιμάνι ήκμασε ιδιαίτερα μεταξύ 1881 και τέλη του 1930. Η 
Κόπραινα φιλοξενεί αναπαλαιωμένα κτίρια, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Μουσείο Αλιείας και 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Όμορφο είναι το μονοπάτι πάνω στην λουρονησίδα 
που ενώνει την Κόπραινα με την απέναντι κωμόπολη Μενίδι περιμετρικά του Αμβρακικού.

The seaport town of Kopraina
Kopraina is situated approximately 6km south of the Arta–Menidi national road, southwest 
of the Agrilos lagoon. Some sources mention that when the ancient Dorian tribes descended 
from the Pindus Mountains they built a fleet at Kopraina and sailed off to Crete and the 
Peloponnese. The town flourished toward the end of the 19th century and remained an 
important maritime center up to the beginning of World War II. Some of the old docks and 
buildings have been fully renovated. Memories of Kopraina’s former glory come to life at the 
Natural History Museum, the Fishing Museum and the Center for Environmental Education. 
A sandbar circling the lagoon connects Kopraina with the town of Menidi across the Ambraki-
an Gulf.

Ο φάρος της Κόπραινας
Περί το ένα χιλιόμετρο από τα κτίρια του παλαιού επινείου της Άρτας προβάλλει ο Φάρος της 
Κόπραινας (1893). Στηριγμένος σε πασσάλους έχει ύψος εννέα μέτρων και βάθος δώδεκα 
μέτρων. Ιδιαίτερο στοιχείο αρχιτεκτονικής αποτελεί ο εξωτερικός κλειστός διάδρομος που 
συνέδεε τον Φάρο με την κατοικία του φαροφύλακα. Η κατοικία του φαροφύλακα σήμερα 
λειτουργεί ως Μουσείο Φάρων, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2000. Aπό την ταράτσα του 
Μουσείου προσφέρεται πανοραμική θέα του Αμβρακικού και των δελταϊκών σχηματισμών.

The Lighthouse of Kopraina
Rising 9m in height, the famous Lighthouse of Kopraina stands in a marshy area shaped by 
the Arachthos and Vovos delta, about 1km away from the main harbor. It was built in 1893 
and rests on stilts buried deep in the lagoon. A covered walkway connects the lighthouse to 
the keeper’s residence, which serves as a Museum since 2000. The Museum houses instru-
ments and artifacts related to the maritime heritage of lighthouses and to the local history 
of Kopraina. From the terrace, visitors can appreciate a panoramic view of the Ambrakian 
Gulf and the impressive delta formations.

Δημοτική  Ενότητα Φιλιππιάδας
Municipal Unit of Philippiada

Δημοτική Ενότητα Πάργας
Municipal Unit of Parga

Δημοτική Ενότητα Φαναρίου
Municipal Unit of Fanari

Δημοτική Ενότητα Λούρου
Municipal Unit of Louros

Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου
Municipal Unit of Zaloggo

Όρμος του Οδυσσέα – Αμμουδιά – Αγία Ελένη (Έλος 
Βαλανιδοράχης)
Ο Όρμος του Οδυσσέα αποτελεί έναν μικρό κόλπο με αμμώδη παραλία και ένα πλούσιο 
πευκοδάσος. Από την Αμμουδιά μπορεί κανείς να διασχίσει με βάρκα τον Αχέροντα, να 
περάσει στην απέναντι όχθη, να διασχίσει το έλος που το καλοκαίρι είναι ξερό και να 
ανηφορήσει στο λόφο με το μικρό ναό της Αγίας Ελένης. Η διαδρομή είναι μικρή και 
προσφέρει ωραία θέα στην Αμμουδιά και στα έλη του Αχέροντα.

Bay of Odysseas – Ammoudia – Agia Eleni 
(Swamp of Valanidorachi)
The Bay of Odysseas features a beautiful sandy cove flanked by a lush pine forest. During 
the summer months, when the swamp of Valanidorach is dry, it is possible to take a boat 
across the Archeron and hike up the hill to the Church of Agia Eleni. The route is short and 
offers a charming view of Ammoudia and the Acheron wetlands.

Κορυφούλα – Ζάλογγο - Άνω Σκαφιδωτή
Από την Κορυφούλα ξεκινά ανάβαση προς την κορυφή Προφήτη Ηλία περίπου στα 810μ. Στη 
συνέχεια και προς τα βορειοδυτικά οι πεζοπόροι διασχίζουν ένα πλούσιο δάσος βελανιδιάς ως 
την Άνω Σκαφιδωτή. Από τον οικισμό περνά μονοπάτι που μετά από 2 ώρες πεζοπορίας 
καταλήγει στις κορυφές Τσούκα (1042μ.) και Λαγού Ποδάρι (896μ.) οι οποίες προσφέρουν 
πανοραμική θέα προς την χαράδρα του Αχέροντα και τα όρη Σουλίου στην απέναντι πλευρά.

Koryfoula – Zaloggo – Ano Skafidoti
This relatively steep trail takes you from the village of Koryfoula to the peak of Profitis Ilias 
at 810m. Continuing on a northwest course, hikers will cross a lush oak forest before 
reaching the village of Ano Skafidoti. Another trail leads from Ano Skafidoti to the peaks of 
Tsouka (1042m) and Lagou Podari (896m). The hike is approximately 2 hours long and 
offers a spectacular view of the Acheron gorge and the mountains of Souli.

Κομπότι
Κωμόπολη στο νότιο άκρο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και 14 χλμ. νοτιοανατολικά 
της πόλης της Άρτας. Ο οικισμός αποτελεί πατρίδα του Νικολάου Σκουφά, ενός από τους 
ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. Κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο αποτελεί το αρχαίο 
νεκροταφείο στην θέση "Πλατύ" Κομποτίου, ενώ λείψανα κεραμικών εργαστηρίων έχουν 
επίσης βρεθεί σε ολόκληρη την έκταση του Κομποτίου. 

Acheron River - Boat tours 
Fishing boats transport visitors along the lush river banks of the Acheron from Ammoudia up 
to the Oracle of the Dead. During the summer months, boats depart every hour from 
morning to sunset. From the docks of Ammoudia, the Acheron is navigable for about 2km 
upstream.

Το Νεκρομαντείο του Αχέροντα
Σε λόφο που κατά την αρχαιότητα αποτελούσε μικρό νησί της, αποξηραμένης σήμερα, 
λίμνης Αχερουσίας βρίσκονται οι πύλες του Άδη και το ιερό του νεκρομαντείου στο οποίο 
κατέφευγαν με προσφορές σπονδών στους νεκρούς οι αρχαίοι. Το Νεκρομαντείο, μοναδικό 
στον Μεσογειακό χώρο, πυρπολήθηκε και καταστράφηκε από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ. Το 
κτίριο χωρίζεται σε μια κεντρική αίθουσα και δύο πλάγια κλίτη. Κάτω από την κεντρική 
αίθουσα βρίσκεται υπόγειος το άδυτο του Άδη και της Περσεφόνης που ανάγεται στους 
πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους (τέλη 4ου–3ου αι. π.Χ.). Το μεγαλοπρεπές οικοδόμημα 
παραπέμπει σε μαυσωλεία ηγεμόνων του 5ου αι. π.Χ. στη Μικρά Ασία και στην Ανατολή, 
όπως το μνημείο του Μαυσώλου στην Αλικαρνασσό. Η υπόγεια αίθουσα του Νεκρομαντείου 
- προθάλαμος του Κάτω Κόσμου - είναι δείγμα εξαιρετικής αρχαίας κατασκευής ανηχοϊκού 
θαλάμου.

Nekromanteio – Oracle of the Dead
The Nekromanteio stands on a small hill, once an island on lake Acherousia (the lake was 
drained in 1950) and considered the gateway to Hades, the underworld. Pilgrims visited the 
Oracle to communicate with the souls of the departed. It was destroyed by the Romans in 
167 BCE. An underground chamber, considered the abode of Hades and Pesephony, is 
carved in the rock right below the main building. Archaeologists date this part of the shrine 
to the early Hellenistic ages (4th – 3rd centuries BCE). The architectural style of the buildings 
resembles that of funerary structures found in Asia Minor, such as the monumental tomb of 
Mausolus in Halicarnassus. The underground chamber of the Oracle was considered the 
Gateway to Hades. The structure of the chamber, which is completely anechoic, provided 
unique acoustics and gave the impression of voices echoing back from the underworld.

Αρχαία Πανδοσία
Στο σημερινό οικισμό Καστρί και κτισμένη στην κορυφή ενός λόφου βρίσκεται η αρχαία 
Πανδοσία, αποικία των Ηλείων και μέρος της “τετράπολις” των Ηλείων. Η πρόσβαση γινόταν 
μέσω θάλασσας και του πλωτού Αχέροντα. Έχουν ανακαλυφθεί μεταλλικοί κρίκοι 
προσδέσεως σκαφών. Η περίμετρος των τειχών της Πανδοσίας αγγίζει τα 1640μ. 
Διατηρούνται ορθογώνιοι αμυντικοί πύργοι και λείψανα του πολυγωνικού τείχους με 
συνολική περίμετρο στα 2300μ. (πληθυσμιακή αντιστοιχία 9.000–10.000 κατοίκων).

Ancient Pandosia
The citadel of ancient Pandosia, a colony of Elis, is built on a hill in the present day village of 
Kastri. Ancient Pandosia is part of the Elian fourstate and was accessed from the sea and 
from the navigable part of the Acheron (archaeologists have discovered metal docking 
rings). Originally, the ancient fortifications were about 1640m in perimeter. When the city 
expanded, a polygonal wall was added resulting in a total perimeter of 2300m. The ancient 
population is estimated at about 9000 to 10000 inhabitants.

Παραλίες Φαναρίου 
Οι παραλίες Λούτσα και Βράχος αποτελούν μέρος της ίδιας ακτής, με την νότια άκρη της να 
λέγεται Βράχος και την βόρεια Λούτσα. Υπάρχει πληθώρα καταλυμάτων και επιλογές 
αναψυχής. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. Δίπλα 
στον Όρμο του Οδυσσέα βρίσκεται η ήσυχη και όμορφη παραλία Αλωνάκι. Το κύριο 
χαρακτηριστικό της παραλίας είναι ο βράχος που δεσπόζει. 

Beaches in Fanari 
Loutsa and Vrachos, the most popular beaches in the area, are part of the same 60km 
coastline, with Loutsa in the north and Vrachos in the south. Access to the beaches from the 
Preveza–Igoumenitsa national road is easy and several amenities are available. Alonaki, 
which is situated next to the Bay of Odysseas, is a sandy beach with beautiful, turquoise 
waters.

Λούρος 
Mικρός και ήσυχος οικισμός κοντά στις εκβολές του ομώνυμου ποταμού. Υπάρχουν ερείπια 
αρχαίου ελληνιστικού πύργου και τμήμα του αρχαίου Ρωμαϊκού υδραγωγείου της Νικόπολης. 
Μέρος του υπάγεται στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού μαζί με την Φιλιππιάδα, το 
Ζάλογγο και την Πρέβεζα.

The village of Louros 
The village of Louros is located near the Louros River delta. The area (along with Zaloggo, 
Philippiada and Preveza) is part of the Ambrakian wetlands, a natural reserve. Ruins of a 
Hellenistic tower and parts of the Roman aqueduct of ancient Nikopolis can also be seen.

Βιότοπος Αγίου Βαρνάβα
Σε μικρή απόσταση από τον οικισμό του Λούρου βρίσκεται ο βιότοπος του Αγίου Βαρνάβα. 
Το παραποτάμιο δάσος πέραν της εντυπωσιακής χλωρίδας φιλοξενεί και τον ομώνυμο ναό 
του οποίου η ανέγερση εντοπίζεται κατά το 1833, αλλά έχει ρίζες από το 1149.

The riparian forest of Agios Varnavas
Not far from the village of Louros lies the beautiful riparian forest of Agios Varnavas, an ideal
destination for hikers and nature lovers. The forest is also home to the Church of Agios 
Varnavas, which was constructed in 1833 but whose origins date back to 1149.

Ωρωπός
Ο οικισμός του Ωρωπού βρίσκεται μόλις 2χλμ. μακριά από την εθνική οδό Πρέβεζας
– Ιωαννίνων στην πλαγιά του όρους του Ζαλόγγου. Εντυπωσιακός είναι ο γραφικός 
ερειπιώνας του Παλαιού Ωρωπού (ή Παλαιορόφορο) μια ακατοίκητη πλέον κοινότητα. Στο 
σημείο υπάρχει ο ναός του Αγίου Δημητρίου (1853) με περίτεχνο πέτρινο καμπαναριό.

Modern and Old Oropos
Modern Oropos rests on the slopes of Mt. Zaloggo, just 2km from the Preveza–Ioannina 
national road. The impressive ruins of Old Oropos – known as Palaioroforo – is a cluster of 
small villages (no longer inhabited) located near the new town. The Church of Agios Dimitri-
os, built in 1853, is particularly imposing.

Κανάλι
Το Κανάλι απέχει περίπου 14 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα και περίπου 50 από την Πάργα. Το 
χωριό εκτείνεται κατά μήκος και αμφιπλεύρως της εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας. 
Στο δυτικό παραθαλάσσιο τμήμα βρίσκονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις της τεράστιας 
ακρογιαλιάς που ξεκινά από τον Μύτικα, διασχίζει το Μονολίθι και καταλήγει στην 
Καστροσυκιά.

Kanali
Kanali is the main town in the Municipal Unit of Zaloggos, located 14km from Preveza and 
approximately 50km from Parga. It stretches along both sides of the Igoumenitsa–Preveza 
national road, with the center of town situated to the east and the seaside front to the west. 
The west side is home to most of the tourist facilities.

Το μνημείο του Ζαλόγγου
Παγκόσμιου βεληνεκούς ιστορική τοποθεσία το Μνημείο του Ζαλόγγου βρίσκεται στο 
ομώνυμο βουνό. Το μνημείο στήθηκε στον λόφο το 1961. Είναι μήκους 18 και ύψους 13 
μέτρων. Στις επιβλητικές αφαιρετικές μορφές οδηγεί ένα μονοπάτι με 403 σκαλιά που ξεκινά 
από το ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Το μνημείο προσεγγίζεται μέσω του 
οικισμού της Καμαρίνας.

The Zaloggo memorial monument
A monument commemorating the sacrifice of the women of Souli, who, in 1803, faced with
capture by Turkish troops, threw themselves off Mt. Zaloggo, was built in 1961. The impo- 
sing stone and cement structure rises 13m in height and stretches 18m in length. It can be 
reached by following a trail of 403 steps leading from the historic Monastery of Agios Dimi- 
trios near Kamarina.

Αρχαία Κασσώπη
Η Κασσώπη, πρωτεύουσα της Κασσωπαίας, κτίστηκε κατά την Κλασική εποχή, πριν τα μέσα 
του 4ου αι. π.Χ. (340 π.Χ). Η θέση αποτελεί φύσει οχυρό, ένα οροπέδιο με υψόμετρο 
550-650μ. στις βουνοπλαγιές του Ζαλόγγου. Τα τείχη της Κασσώπης ακολουθούν το 
πολυγωνικό σύστημα τοιχοποιίας και είναι μια από τις καλύτερα οχυρωμένες πόλεις της 
Κλασικής αρχαιότητας. Εντός των τειχών υπολογίζονται περίπου 600 διώροφα σπίτια σε 
οικόπεδα των 230τ.μ.

Ancient Cassope
Cassope, capital of the ancient land of Kassopaia, was built around 340 BCE on a plateau 
strategically located among the slopes of Mt. Zaloggo. It was destroyed by the Romans in 
167 BCE and was deserted following the founding of Nicopolis in 31 BCE. Cassope was 
among the best fortified ancient cities. Its fortifications display a polygonal pattern and are 
built from local limestone. The city’s urban planning resembles that of ancient Ambrakia. 
Close to 600 two-story houses are located inside the main walls, and the city’s sewage 
system was particularly advanced.

Παραλίες Ζαλόγγου
Η Καστροσυκιά βρίσκεται στην βορινή συνέχεια της ακρογιαλιάς που ξεκινά από το Κανάλι σε 
απόσταση περί των 8χλμ. Η παραλία είναι ιδανική τις μέρες που επικρατούν βόρειοι-ΒΔ 
άνεμοι, όταν οι περισσότερες άλλες παραλίες του Ιονίου είναι ταραγμένες.  Στον δρόμο που 
ενώνει την Καστροσυκιά με την Λυγιά, τον Βράχο και την  Λούτσα, βρίσκεται η παραλία 
Αρτολίθια με τα όρθια βράχια να δημιουργούν ένα επιβλητικό και απάνεμο τοπίο. Ο όρμος 
αποτελούσε την σκάλα της μεσαιωνικής Ρηνιάσας και διευκόλυνε τον ανεφοδιασμό των 
κάστρων της Αγίας Μαύρας της Λευκάδας από τους Βενετούς. Η Λυγιά αποτελεί την συνέχεια 
της παραλίας Βράχου - Λούτσας, αλλά δεν είναι τόσο οργανωμένη.  Σε απόσταση λιγότερο 
από 3χλμ. από την Λυγιά βρίσκεται ο οικισμός και η παραλία Βράχος.

Zaloggos beaches
Eight km north of Kanali lies the beach of Kastrosykia. Its location (sheltered from the 
northwest winds) makes it an ideal destination for windy days. On the road leading from 
Kastrosykia to Lygia, Vrachos and Loutsa, lies the beach of Artolithia. Sheer rocks rising from 
the sea protect it from the strong winds. In the middle ages, it served as a seaport to the 
citadel of Riniassa. The village of Lygia oversees the Ionian Sea and is situated 5km from 
Riza and 9km from Kastrosykia. The village’s coastline (an extension of the Brachos–Loutsa 
beach, but with fewer amenities) lies on the west side of the Preveza–Igoumenitsa national 
road. The village of Vrachos is located just 3km north of Lygia. Its beautiful beach (part of 
the Vrachos Loutsa prime coastline), famous for its crystalline waters, stretches to the west 
of the Preveza–Igoumenitsa national road.

Ο Βιοτουρισμός – τουρισμός με πυρήνα το περιβάλλον και τον πολιτισμό – βασίζεται στην προσφορά για την 
ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Η κάθετη διάσταση του βιοτουριστικού προορισμού τονίζει τον 
Μύθο, την ιστορία και τις παραδόσεις, ενώ η οριζόντια προβάλλει τις σημερινές διαστάσεις της φύσης, των 
τοπίων, της βιοποικιλότητας, τις τοπικές ενδυμασίες, την γευσιγνωσία, την φιλοξενία, το φιλότιμο. Ο πλούτος 
αυτός πολλαπλασιάζεται όταν δεν αφορά μόνο στην διασκέδαση και την αναψυχή, αλλά επεκτείνεται και στην 
κοινωνική προσφορά, όπως είναι η συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η εκπαίδευση και η αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων μιας οργανωμένης διεθνούς προβολής.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για την προώθηση του Βιοτουρισμού, η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής 
ανέλαβε την εκπόνηση του παρόντος έργου  βασισμένου στους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους των 
περιοχών παρέμβασης της Άρτας και της Πρέβεζας. Το πρόγραμμα αποτελεί ενέργεια του Ευρωπαϊκού έργου 
«Δράσεις Προβολής και Προώθησης των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων Περιοχών Παρέμβασης των Νομών 
Άρτας και Πρέβεζας», το οποίο εντάσσεται στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER.

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (www.biopolitics.gr) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1985 με στόχο την προώθηση 
της διεθνούς συνεργασίας και εκπαίδευσης για το περιβάλλον. Σήμερα, αναγνωρίζεται σε 156 χώρες για την 
πρωτοποριακή της δράση, με πολυάριθμες δημοσιεύσεις, και προγράμματα για την κινητοποίηση της κοινής 
γνώμης. Διαμέσω ενός εκτενούς προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης (http://elearning.biopolitics.gr/), 
αποσκοπούμε στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και εξασφαλίζει μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

Για την πολύτιμη συμβολή τους στην πραγματοποίση αυτό του προγράμματος ευχαριστώ τους: Κατερίνα 
Ζαφείρη, Έλενα Ευφραιμιάδου, Στέφανο Ψημένο, Γιάννη Δελακουρίδη, Νεκτάριο Στεργιόπουλο, Λουκά Ζάψα και 
ιδιαίτερα την Λένα Παπαδημητρίου. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης σε όλους τους χορηγούς της 
Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής που έχουν σταθεί αρωγοί στο έργο μας, και κυρίως στην Καίτη 
Κυριακοπούλου για την αμέριστη στήριξή της.

Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη
Πρόεδρος και Ιδρύτρια, Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής

Biotourism – tourism that supports the environment and conserves natural and cultural resources – is a precious 
tool for the discovery of the wealth of our planet. In a vertical perspective, it draws inspiration from a deeply 
rooted past, while its horizontal dimensions promote environmental and minimally intrusive travel, allowing for 
a greater appreciation of local habitats and cultures. It is not limited to fun and recreation, but contributes 
decisively to the development of a wholesome tourism system and a better quality of life. Preserving the 
richness and beauty of bios – all life on our planet, ensuring better health and education, and creating equal 
opportunities for all, including people with special needs, are the cornerstones of biotourism for a resource 
e�cient and hopeful future. 

The current project is among the many Β.Ι.Ο. activities for the promotion of Biotourism. It is implemented in the 
framework of a European Commission LEADER program, aimed at the development of the comparative 
advantages of the regional units of Arta and Preveza.

The Biopolitics International Organisation – B.I.O. (www.biopolitics.gr) was founded in Athens in 1985 to 
promote international cooperation and education in environmental protection. Through a network of sup- 
porters in 156 countries, B.I.O. has as its mission to bring the interests of all life on our planet to the center of 
policy making. Through a plethora of conferences and special events, including an extensive e-learning program 
(http://elearning.biopolitics.gr/), we seek to infuse society with environmental values and to inspire leadership 
with a vision.

For their invaluable contribution to this project, I wish to thank: Katerina Zafeiri, Helen Efraimiadou, Stefanos 
Psimenos, Giannis Delakouridis, Nektarios Stergiopoulos, Loukas Zapsas and especially Helen Papadimitriou. I 
would also like to extend my deepest gratitude to all the B.I.O. sponsors who have made our work possible over 
the years, and above all to Kitty P. Kyriacopoulos for her unwavering support.

Prof. Agni Vlavianos Arvanitis
President and Founder, Biopolitics International Organisation
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