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Το Σχολείο συμμετέχει στο  
Εθνικό Θεματικό Δίκτυο  

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  
 

Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας 
 

που συντονίζει το  
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Μακρινίτσας 
 
 
 



αγάπη για τη φύση και ό,τι αυτή περικλείει οδηγεί στην  πραγματική ψυχαγωγία. Η φύση
διδάσκει το μέτρο, το σεβασμό, την επικοινωνία και την οικονομία. Τα πάντα έχουν ένα λόγο, μία αιτία

ένα σκοπό.   Ακόμη και τα ανθρώπινα κτίσματα ακολουθούν τον κανόνα και «χάνονται» 
μεγαλείο του βουνού, του βράχου, του δάσους, του ποταμού, της λίμνης, της θάλασσας, του κάμπου

καλντερίμια και στα μονοπάτια καιροφυλακτούν  πολλές χαρές  και εκπλήξεις: ένα χιλιόχρονο
μοναστήρι, μια  πολυπληθής αποικία αργυροπελεκάνων, το  ενστικτώδες ταξίδι χιλιάδων μιλίων  
χελιών από την Παμβώτιδα μέχρι τη θάλασσα των Σαργασσών, ένα ποτάμι που κυλά από το νότο προς

βορρά, ένα ταξίδι στην Αρκαδία… Αν όμως θαυμάζουμε το δημιούργημα,  πόσο μάλλον θα πρέπει
αναγνωρίσουμε   τον Δημιουργό:  Μάταιοι μὲν γὰρ πάντες ἄνθρωποι φύσει, οἷς παρῆν Θεοῦ ἀγνωσία

τῶν ὁρωμένων ἀγαθῶν οὐκ ἴσχυσαν εἰδέναι τὸν ὄντα οὔτε τοῖς ἔργοις προσχόντες ἐπέγνωσαν
τεχνίτην (Σοφία Σολομώντος 13,1). Το παράδειγμα του Αγίου Χριστοφόρου είναι χαρακτηριστικό
Άγιος  εγκαταστάθηκε σε επικίνδυνη δίοδο ποταμού και μετέφερε δωρεάν στους  ώμους  του, εκείνους

ήθελαν να διέλθουν τον ποταμό. Μια μέρα παρουσιάσθηκε σ’αυτόν μικρό παιδί και τον παρακάλεσε
τον περάσει στην απέναντι όχθη. Ο Άγιος πρόθυμα το έβαλε στους  ώμους του και στηριζόμενος

ραβδί  του μπήκε στον ποταμό. Όσο όμως προχωρούσε, τόσο το βάρος του παιδιού αυξανόταν, ώστε
μεγάλο κόπο κατόρθωσε να φθάσει στην απέναντι όχθη. Μόλις έφθασε στον προορισμό του, κατάκοπος

στο παιδί ότι και όλο τον κόσμο να σήκωνε δεν θα ήταν τόσο βαρύς. Το παιδί του απάντησε: «Μην
απορείς, διότι δεν μετέφερες μόνο τον κόσμο όλο, αλλά και τον Πλάσαντα αυτόν»!             

                                                              Αντώνης Καραπέτσιος



Ημερολόγιο Προγράμματος   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΗ 

19/10/2017 Συνάντηση της παιδαγωγικής ομάδας. Συζήτηση και επιλογή του θέματος του προγράμματος. 

25/10/2017 
  
Συγκρότηση ομάδων μαθητών. Ενημέρωση και Α' διανομή υλικού στις ομάδες. Ενημέρωση και οδηγίες για την επίσκεψη στο Νησάκι. 
 

2/11/2017 
 
Α' εκπαιδευτική επίσκεψη. Νησάκι - Ι. Μ. Φιλανθρωπηνών – Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδος. 
 

1/12/2017 Β' διανομή υλικού στις ομάδες. Ανάλυση στοιχείων. 

24/1/2018 Ενημέρωση και οδηγίες για την επίσκεψη στην Κόνιτσα. 

26/1/2018 
 
Β΄ εκπαιδευτική επίσκεψη. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας – Γέφυρα Τοπόλιτσας – Γέφυρα Κόνιτσας. 
 

8/2/2018 Γ' διανομή υλικού στις ομάδες. Ανάλυση στοιχείων. 

/4/2018 Ανάγνωση από το βιβλίο του Σπύρου Μαντά,  ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΑ. 

/5/2018 
 
Ενημέρωση και οδηγίες για την επίσκεψη στην Άρτα και στον Αμβρακικό. 
 

/5/2018 Γ΄ εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γεφύρι της Άρτας, τον Αμβρακικό (Λιμνοθάλασσες) και την Κορωνησία. 

11/5/2018 Δ' διανομή υλικού στις ομάδες. Ανάλυση στοιχείων. 

25/5/2018 Εργασία ανά ομάδα. Δημιουργία ψηφιακού υλικού (CD). 



       Χάρτης Ιωαννίνων - Κόνιτσας 



Ε΄ τάξη 2017-18 



ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ 
 

 ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 



Περιμένοντας  να επιβιβαστούμε  
στο καραβάκι 























         Ιερά Μονή                                                       Φιλανθρωπηνών





Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ Ή ΣΠΑΝΟΥ 
  

Η Μονή Φιλανθρωπηνών, αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, Αρχιεπίσκοπο Μυρέων της 
Λυκίας, οφείλει τ' όνομά της στον ιερέα και οικονόμο της Μητρόπολης Ιωαννίνων 

Μιχαήλ Φιλανθρωπηνό – της μεγάλης βυζαντινής οικογένειας των Φιλανθρωπηνών, που 
εγκαταστάθηκε στα Γιάννενα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 

Σταυροφόρους, το 1204 – ο οποίος την ανακαίνισε το 1292. Σύμφωνα με υπέρθυρη 
επιγραφή του  καθολικού του μοναστηριού.  

Η Μονή Φιλανθρωπηνών, δηλαδή, ιδρύθηκε πριν από το έτος 1292 – είναι το αρχαιότερο 
μοναστήρι του Νησιού των Ιωαννίνων – που ανακαίνισε ο Μιχαήλ Φιλανθρωπηνός (το 

έτος, ΣΤΩ ή 6800 από κτίσεως κόσμου ή 6800 – 5508 = 1292 από τη Γέννηση του 
Χριστού). Ανακαινίστηκε δε εκ νέου και αγιογραφήθηκε το έτος 1542 (ΖΝ ή 7050 από 

κτίσεως κόσμου ή 7050 – 5508 = 1542 από Γέννηση του Χριστού), τον Ιωάσαφ 
Φιλανθρωπηνό και τους μαθητές του. 

Η Μονή Φιλανθρωπηνών ονομάστηκε και Μονή Σπανού, από το όνομα του Γιαννιώτη 
δασκάλου της σχολής της, Αλεξίου Σπανού. 

Από τη Μονή Φιλανθρωπηνών σώζονται σήμερα, τα ψηλά τείχη της, το καθολικό, το 
κοιμητήριο, το διώροφο κτίριο των κελιών και τα ερείπια της τράπεζας. 

Το καθολικό της Μονής, μονόκλιτη βασιλική, περιβάλλεται από τις τρεις πλευρές του με 
ισάριθμους εξωνάρθηκες, που του δίνουν την όψη τρίκλιτης βασιλικής, με υπερυψωμένο 
το μεσαίο κλίτος. Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο από αγιογραφίες, που έγιναν 

σε τρεις περιόδους. Οι τοίχοι του ιστορήθηκαν το 1531 – 1532, η οροφή του, που ήταν 
ξύλινη και έγινε λίθινη, το 1542 και ο εσωνάρθηκας και Νότιος εξωνάρθηκας, το 1560. 

 



Το σπουδαιότερο κειμήλιο της Μονής Φιλανθρωπηνών ήταν ασφαλώς ο γνωστός “Κουβαράς”. Ένας 
χειρόγραφος κώδικας, δηλαδή  τεύχος ή ογκώδης τόμος, που έμοιαζε με κουβάρι (εξ ου και το όνομα)  

– γραμμένος το 14ο – 15ο αιώνα, από τους μοναχούς Πρόκλο και Κομνηνό αλλά και από άλλους 
άγνωστους συγγραφείς, ο οποίος βρέθηκε στη Μονή Φιλανθρωπηνών, αλλά στις 23 Αυγούστου 1820, 

κατά τη μεγάλη πυρκαγιά των Ιωαννίνων, κάηκε μαζί με την  Καπλάνειο σχολή, στην οποία 
φυλασσόταν. Ευτυχώς βρέθηκε ένα αντίγραφό του στη Μονή Ελεούσας του Νησιού, που ίσως έγινε 

από τον Αθανάσιο Ψαλίδα, κι έτσι σώθηκε το πολύτιμο περιεχόμενό του. 
Στα κειμήλια της Μονής ανήκουν, επίσης οι φορητές εικόνες, του Ιησού Χριστού Μέγα Αρχιερέα 

(18ος αιώνας) και του Αγίου Νικολάου Μυρέων καθώς κι ένας ξυλόγλυπτος σταυρός τέμπλου (18ος 
αιώνας), δισκοπότηρα, κ.ά. Η Μονή Φιλανθρωπηνών προσαρτήθηκε, το 1892, στη Μονή Αγίας 

Ελεούσας του Νησιού και σήμερα  είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 
 

O εξωτισμός κατά τον 14ο αιώνα στην Ιταλία, που είχε τον απόηχό του και στο Βυζάντιο, συνεχίζεται 
και κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. Στην Ισπανία όμως το εξωτικό στοιχείο δεν έρχεται πια μόνο από 

την Ανατολή. Πολύ νωρίς, στις αρχές ήδη του 16ο αιώνα οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι έφερναν 
επιστρέφοντας στην Ευρώπη, όχι μόνο το χρυσάφι από τα διάφορα υπαρκτά ή φανταστικά Ελδοράδο 

του Νέου Κόσμου, αλλά και ό,τι παράξενο ή εντυπωσιακό συνάντησαν ή άρπαξαν σαν λεία και 
λάφυρα. Έφεραν πλήθος παράξενες εμπειρίες και εντυπώσεις. Ήδη πολύ γρήγορα μετά την 

κατάκτηση μεταφέρθηκαν στην Ισπανία εικονογραφημένα χειρόγραφα αζτέκικα βιβλία ή και βιβλία 
των Μάγια, με πολύχρωμα σχέδια, τελετουργικά και χρησμολογικά. Αυτή την εποχή φτερά, λοφία 

εμφανίζονται δειλά στην αρχή στην ισπανική ζωγραφική. Αυτή ακριβώς η διάσταση και 
ιδιαιτερότητα της ισπανικής βρίσκει, απόηχους, μίμηση και ανάπτυξη, πάλι μέσα στο διάκοσμο της 

Μονής Φιλανθρωπηνών.     
 





 
 

     Η μονή είναι από τα σημαντικότερα μοναστήρια που σώζονται στο νησί της λίμνης των Ιωαννίνων. 
Αποτελείται από το Καθολικό , την  ερειπωμένη Τράπεζα και τα μεταγενέστερα κελιά. 

     Η ονομασία της συνδέεται με τη μεγάλη Βυζαντινή αρχοντική οικογένεια των Φιλανθρωπηνών ,  που 
εγκαταστάθηκε στα Ιωάννινα το 1204. Η δεύτερη επωνυμία σχετίζεται με κάποια οικογένεια Σπανού η οποία 

κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας  ευεργέτησε τη μονή. 
      Το Καθολικό της μονής πρέπει να χτίστηκε τη Βυζαντινή εποχή το 1291 – 1292. Τον 13ο και 14ο αιώνα 

υπήρχε ήδη συγκροτημένη η μονή του Αγίου Νικολάου. Στο κέντρο του ναού σώζονται οι ενεπίγραφες μνείες 
του θανάτου των πέντε Φιλανθρωπηνών που εικονίζονται σε  τοιχογραφία του Νάρθηκα. 

Το 1542 η αγιογράφηση  της  μονής  ολοκληρώθηκε υπό την αιγίδα του Ιωάσαφ Φιλανθρωπηνού. Η μονή 
στηρίχθηκε και από πλούσιους Γιαννιώτες όπως ο Ζώτος και ο Απόστολος Τσιγαράς.         Κατά την παράδοση 
στη  μονή  λειτουργούσε  εκπαιδευτήριο και ίσως κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας κρυφό σχολειό. Με το 

πνευματικό κύρος της μονής συνδέεται και  ο περίφημος  «Κουβαράς». 
        Ο «Κουβαράς»  ήταν  χειρόγραφος  κώδικας  ( που τυλιγόταν σαν κουβάρι ) στον οποίο οι μοναχοί 
κατέγραφαν σημαντικά γεγονότα από την  Ήπειρο. Ο «Κουβαράς»  είχε μεταφερθεί στα Ιωάννινα και 
φυλασσόταν στην Καπλάνειο Σχολή . Δυστυχώς κάηκε το 1820 στη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε 

μεγάλο μέρος της πόλης . 
Ο Μιχαήλ Φιλανθρωπινός ίδρυσε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου το 1882 το πρώτο ελληνικό σχολείο της 

Ηπείρου. Ο Λαμπρίδης μιλάει   περιληπτικά για το σχολείο στα "Ηπειρώτικα Αγαθοεργήματα". 
 
 
 



Οι κτήτορες 
Φιλανθρωπηνοί

και ο Άγιος 
Νικόλαος



Η κτητορική επιγραφή  



Καθολικό Ι.Μ. Φιλανθρωπηνών, δυτικός τοίχος 



Η Επταβηματίζουσα και η Ευλόγηση των Ιερέων 



Η Βρεφοκτονία 



Η Άρνηση του Πέτρου 



H κρίση του Πιλάτου 



Ο Χριστός 
επιτιμών τους 
ανέμους,  
βόρειος τοίχος 

 Ο Χριστός 
ελκόμενος

βόρειος τοίχος Ο Πιλάτος 
έφιππος, 

βόρειος τοίχος 



Σταύρωση, 
λεπτομέρεια, 

δυτικός τοίχος



Άγγελος 
προ του κενού 

μνημείου



Εμφάνιση 
του Χριστού 

στους μαθητές



Ο Παντοκράτωρ 



Ο Χριστός Μεγάλης Βουλής Άγγελος 



 
 

…παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν,  
υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν,  

οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ
καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ  

μεγάλης βουλῆς ἄγγελός… 
 

                                          (Ησαΐας 9,6) 



Ο Χριστός εν μέσω επουρανίων δυνάμεων,   
δυτικός εξωνάρθηκας 



Αρχάγγελος Μιχαήλ 



Η Λειτουργία των Αγγέλων, Ιερό Βήμα 



Η Λειτουργία των Αγγέλων, Ιερό Βήμα 



 
  
 

«Οι Κονκισταδόρες των Ιωαννίνων» 
 

Η Μονή των Φιλανθρωπινών αναδεικνύεται σαν χώρος που εκδηλώνεται ένα φαρδύ φάσμα 
πολιστικών ανταλλαγών ιδιαίτερης σημασίας για τη Βυζαντινή παράδοση. 

Στον ανατολικό τοίχο της λιτής σε μια σύνθεση με τα μαρτύρια του Αγίου Ιερομάρτυρος
Βαβύλα εικονίζεται όρθιος πάνω σε εξέδρα και απέναντι σε μορφή Ρωμαίου αυτοκράτορα, 

ένας Ισπανός αξιωματούχος με επίσημη στολή. 
Σε μια τοιχογραφία με θέμα τη Θεία Ουράνια Λειτουργία πάνω στο θόλο του ιερού βήματος, 

λίγο παλαιότερη δηλαδή κοντά στο 1542, η σύνθεση ξεπερνά τα παραδοσιακά σχήματα, ο 
αρχάγγελος έχει πάρει το διατυπωμένο σχήμα του και κοστούμι φτιαγμένο από φτερά

  
 



Για τους αγιογράφους της Μονής Φιλανθρωπινών γράφουν ότι ο 
εικονογραφημένος πλούτος είναι τέχνης υψηλού επιπέδου. Στις 

διαδοχικές φάσιες συμμετείχαν πολλοί ζωγράφοι και εξαιρετικοί 
καλλιτέχνες. Φαίνεται το προσωπικό ύφος. 

 Η τοιχογράφηση του ναού κράτησε τριάντα χρόνια και 
στοιχειοθετεί μεταλλαγές και εκφάνσεις του ίδιου ζωγραφικού 

συστήματος που πρωτοεμφανίστηκε πρώτα στην μονή 
Φιλανθρωπινών και μετά στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.  

Στη Μονή - πιθανότατα - εργάστηκαν ο Φράγγος Κατελάνος και οι 
αδερφοί Γεώργιος και Φράγγος Κονταρής. Χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των τοιχογραφιών είναι η αληθοφάνεια των δρώμενων, 
η διακοσμητική χάρη και η χαρά του χρώματος με αποτέλεσμα να 

φτάνουν την πρότυπη τέχνη. 
 



Στρατιωτικοί  Άγιοι 



Στρατιωτικοί  Άγιοι 



Άγιος 
Ιωάννης, 

νεομάρτυρας, 
εξ’ Ιωαννίνων



Ο Άγιος Συμεών 
ο Στυλίτης, 

βόρειος εξωνάρθηκας



Σόλων, Αριστοτέλης, Πλούταρχος, Θουκυδίδης, Χίλων.   
Σοφοί της αρχαιότητας,  

που μίλησαν για την έλευση του Σωτήρος, 
εξωνάρθηκας  



Η Δευτέρα Παρουσία
εξωνάρθηκας



Η Δευτέρα Παρουσία, 
εξωνάρθηκας 





Η Δευτέρα Παρουσία,  η ετοιμασία  του θρόνου, 
εξωνάρθηκας 



Λιτή,  
ανατολικός τοίχος 



Λιτή, 
μαρτύρια 

Αγίων



Τα μαρτύρια των Αγίων Βίκτωρος και Βικεντίου, λιτή  
(Ο δήμιος με στολή Ισπανού  ιππότη έχει βγάλει το σπαθί και ετοιμάζεται να αποκεφαλίσει άλλον Άγιο)



Λιτή, μαρτύρια Αγίων 



 
Οι Αίνοι, 

 δυτικός  εξωνάρθηκας 



όρειος 
εξωνάρθηκας 



Ο Αδάμ  ονοματίζει τα ζώα,  
βόρειος εξωνάρθηκας 



Η διάβαση της Ερυθράς θάλασσας, βόρειος εξωνάρθηκας



Η μονή Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπικών ή του Σπανού είναι από τα 
σημαντικότερα μοναστήρια που σώζονται στο Νησί της λίμνης των 

Ιωαννίνων. Είναι χτισμένη σε βραχώδες ύψωμα στο νοτιοδυτικό άκρο του 
οικισμού και σε μικρή απόσταση από τη μονή Αγίου Νικολάου 

Στρατηγοπούλου ή Ντίλιου. Αποτελείται από το καθολικό αφιερωμένο στον 
Άγιο Νικόλαο την ερειπωμένη Τράπεζα και τα μεταγενέστερα διώροφα 

κελιά. Λιθόκτηστος περίβολος διατρέχει το μοναστηριακό συγκρότημα. Η 
ιστορία της μονής συνδέεται με τη μεγάλη βυζαντινή αρχοντική οικογένεια 
των Φιλανθρωπικών που εγκαταστάθηκε στα Ιωάννινα μετά το 1204, όταν 

η Κωνσταντινούπολη καταλήφθηκε από τους Φράγκους. Η δεύτερη 
επωνυμία της σχετίζεται με κάποια οικογένεια Σπανού που πιθανώς 

ευεργέτησε τη μονή κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. 
        

                                                                                                                  
  
 
 









Για το κλίμα, το περιβάλλον του νησιού αλλά 
και τις δυσκολίες που υπομένουν οι μοναχοί, 

μιλάει ο ηγούμενος της Ι. Μ. Ελεούσας 
Νικηφόρος στην «απανταχούσα» του 1725, με 

την οποία ζητούσε οικονομική βοήθεια από 
τους «απανταχού ορθοδόξους». 





Ι. Μ. Ελεούσας 











Ι. Μ. Προδρόμου 



 
 
 

Ιωάννινα 
Τα Γιάννενα είναι μια σύγχρονη κι ανεπτυγμένη πόλη, με πολλούς 
επισκέπτες για τα αξιοθέατα αλλά και για την ιστορία της:  έχει το 

Πανεπιστήμιο, το Τ.Ε.Ι., τα δύο νοσοκομεία, το Ναυταθλητικό κέντρο, 
καθώς και μεγάλα εμπορικά και ψυχαγωγικά πάρκα. Τα Ιωάννινα με τα 

παλαιά της κτίσματα προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες για τα 
δείγματα της Ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής, για το κάστρο, για τα δύο 

τζαμιά, το σπήλαιο Περάματος με τους σπάνιους σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες καθώς και το υπαίθριο θέατρο Φρόντζου μέσα στο όμορφο 

δάσος των Ιωαννίνων. 
  

Νησάκι 
Το νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα νησιά 
σε λίμνη, που κατοικούνται! Έχει πολλούς επισκέπτες, που έρχονται να 

δουν τα Βυζαντινά μοναστήρια, τις τοιχογραφίες, την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, το καταφύγιο του Αλή Πασά, αλλά και εργαστήρια 
ασημουργίας  και χρυσοχοΐας. Εκεί μένουν περίπου 10 οικογένειες 
ψαράδων που ζουν με τις ψαριές τους. Το νησάκι συνδέεται με τα 

Ιωάννινα με δρομολόγια πλοίων.  
  
 
 



Τα κελιά της Ι.Μ. Παντελεήμονος, 
όπου σκοτώθηκε ο Αλή πασάς, (φωτογρ. αρχών 20ου αιώνα)



Ο Αλή πασάς,  
σε υδατογραφία 
του L. Dupre 



Λιθογραφία του Σ. Χρηστίδη που αποδίδει τον πνιγμό  
της κυρά-Φροσύνης, μαζί με άλλες 17 Γιαννιώτισσες. 



Τα Ιωάννινα των περιηγητών,  
επιχρωματισμένη χαλυβογραφία του W. Leitch, 1843 



«Γιάννενα, οι 
λίμνες και τα 
περίχωρα», του 
J.O.B. du Bocage. 
Από το βιβλίο 
του  
F. Pouqueville, 

Voyage dans la 
Grece, 1820 



Στο 
 Κέντρο Πληροφόρησης  

Λίμνης Παμβώτιδος 















































Άνθρωπος και λίμνη 
      

Το κείμενο αναφέρεται στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων του οποίου σημαντικά στοιχεία είναι η 

πόλη των Ιωαννίνων, ο οικισμός του νησιού και η λίμνη Παμβώτιδα. Η λίμνη αποτελεί σύμβολο της 

νεότερης ιστορίας, αλλά και του πολιτισμού της περιοχής. Το λιμναίο οικοσύστημα συνδυάζει τοπία 

μοναδικής φυσικής ομορφιάς, που φιλοξενούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Η λίμνη είναι άμεσα 

συνυφασμένη, τόσο χωρικά, όσο και ιστορικά με το αμιγώς αστικό περιβάλλον της πόλης. Επίσης, 

εξυπηρετεί διάφορες χρήσεις όπως, την άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων, την αλιεία, την βόσκηση 

κτηνοτροφικών ζώων, τον τουρισμό και τις δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής. Η λεκάνη 

απορροής της λίμνης περιλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων και καλλιεργούμενες εκτάσεις οι οποίες είναι 

στις περιοχές της Λαψίστας και των Λογγάδων. Το 20% της συνολικής εκτάσεως της Περιφερειακής Ενότητας των 

Ιωαννίνων βρίσκεται μέσα στη λεκάνη της απορροής της λίμνης. Τα Ιωάννινα είναι χτισμένα στις όχθες της λίμνης 

Παμβώτιδας, σε υψόμετρο περίπου 500μ. Η λίμνη με τις εναπομείνασες πολύτιμες εκτάσεις φυσικών εδαφών 

προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες οικοσυστήματος όπως πλούσια βιοποικιλότητα και βελτίωση του μικροκλίματος 

της περιοχής. 

 







Χλωρίδα και πανίδα 





Οι νυχτερίδες 
  

Υπάρχουν πολλά είδη νυχτερίδων, όπως: 
α) Η τρανομυωτίδα και η μικρομυωτίδα. Ζουν  σπηλιές και ορυχεία σε μεγάλους 

πληθυσμούς. Τρέφονται  στα λιβάδια και τα δάση. 
β) Ο τρανορινόλοφος. Ζει και αυτός σε σπηλιές, αλλά και σε παλιά κτίσματα. Τον 

συναντάμε σε υγρότοπους, σε δάση και σε κατοικημένες περιοχές. 
γ) Η νανονυχτερίδα και η λευκονυχτερίδα. Ζουν σε βράχια, δέντρα και κτίσματα. 

Κυνηγούν σε δάση, υγρότοπους, ακόμα και κάτω από τις λάμπες του δρόμου. 
δ) Ο νυχτονόμος. Είναι η μεγαλύτερη νυχτερίδα στη χώρα μας. Ζει στα απόκρημνα 
βράχια. Κυνηγά σε μεγάλα ύψη στα δάση, στους υγρότοπους και στους οικισμούς. 

Εκπέμπει ήχους που γίνονται αντιληπτοί και από τον άνθρωπο.     
  

Η βίδρα 
  

Ζει σε ποτάμια, λίμνες και όπου αλλού υπάρχουν νερά. Φωλιάζει όμως στην ξηρά, 
κοντά σε νερά. Παλιά ζούσε στην λίμνη Παμβώτιδα και στην γύρω περιοχή. Μετά 

την αποξήρανση της λίμνης της Λαψίστας ο πληθυσμός έχει μειωθεί. Στην 
Παμβώτιδα ζουν πια ελάχιστες βίδρες  λόγω της μόλυνσης και της μείωσης των 

ψαριών. 
  
 



ΑΜΦΙΒΙΑ  
 

Στην περιοχή υπάρχουν 12 από τα 23 είδη αμφιβίων της Ελλάδας. Η παρουσία όλων των αμφιβίων 
είναι συνδεδεμένη με το νερό. Ωστόσο η ανάγκη για τη συνεχή ή εποχιακή ύπαρξη νερού ποικίλλει στα 

διάφορα είδη. Επίσης, ποικίλλει και η κατηγορία της υδατοσυλλογής που ικανοποιεί τις οικολογικές 
απαιτήσεις του κάθε είδους τόσο ως προς τις διαστάσεις όσο και ως προς την κατάσταση του νερού. 

Έτσι, η σαλαμάνδρα. Ο πρασινόφρυνος, ο χωματόφρυνος και ο δενδροβάτραχος έχουν περιορισμένες 
απαιτήσεις σε νερό και κατά συνέπεια μπορούν να βρεθούν σε ποικιλία χερσαίων ενδιαιτημάτων. Στο 

νερό θα βρεθούν μόνο κατά την περίοδο της αναπαραγωγής ή στα πρώτα στάδια της ζωής τους. Ο 
γραικοβάτραχος συχνάζει στα μικρά ορεινά ρέματα που καταλήγουν στη λίμνη, η κιτρινοβομβίνη σε 

μικρές ορεινές υδατοσυλλογές περιφερειακά στη λίμνη, όπως στο Μιτσικέλι, ενώ ο λοφιοφόρος 
τρίτωνας απαντάται σε μικρούς αριθμούς σε συγκεκριμένες θέσεις σε παράπλευρες της λίμνης 

υδατοσυλλογές ή κανάλια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το οικοσύστημα της λίμνης έχει η παρουσία δύο 
ειδών βατράχων : του βαλκανικού νεροβάτραχου και του ηπειρωτικού νεροβάτραχου, οι οποίοι και 
εκπροσωπούν το μεγαλύτερο αριθμό αμφιβίων της λίμνης και συναντώνται τόσο στις όχθες αυτής 

καθεαυτής της λίμνης όσο και στις παράπλευρες λιμνούλες και υδατοσυλλογές. Ειδικά, ο ηπειρωτικός 
νεροβάτραχος αποτελεί ένα είδος βατράχου που καταγράφηκε σχετικά πρόσφατα για πρώτη φορά 
στη λίμνη Παμβώτιδα και συναντάται και σε άλλες λίμνες της Ηπείρου. Τα δύο αυτά είδη βατράχων 

είναι εκείνα που προσφέρονται ως τοπικό έδεσμα σε ταβέρνες της περιοχής γύρω από τη λίμνη. Από 
τα 9 είδη αμφιβίων της περιοχής τα 4: ο λοφιοφόρος τρίτωνας, η κιτρινομπομπίνα, ο πρασινόφρυνος 

και ο γραικοβάτραχος περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 2 και 4 της Ευρωπαικής οδηγίας 92/43 και 
κατά συνέπεια προστατεύονταισε ευρωπαικό επίπεδο, ενώ 4: η σαλαμάνδρα, ο πρασινόφρυνος, ο 

χωματόφρυνος και ο γραικοβάτραχος προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία σύμφωνα  
με το ΠΔ 67/81. 





ΕΡΠΕΤΑ ΛΙΜΝΗΣ  ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
  
  

    Η ερπετοπανίδα της περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας είναι εξαιρετικά πλούσια και ανέρχεται σε 
25 από τα 61 είδη χερσαίων ερπετών της Ελλάδας.  Τα περισσότερα είδη ερπετών προστατεύονται 

με νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας μας. Επίσης, 18 προστατεύονται από την 
ελληνική νομοθεσία αφού συγκαταλέγονται στο ΠΔ 67/81. 

      Από το σύνολο των ερπετών άμεσα συνδεδεμένα με το νερό είναι τα 2 είδη νερόφιδων και 
ειδικά το λιμνόφιδο για το οποίο η λίμνη είναι ο ιδανικός χώρος κατοικίας, όπως και η 
βαλτοχελώνα που μπορούμε να τη συναντήσουμε στις παρυφές της λίμνης, σε κάποιες 

παράπλευρες λιμνούλες και σε συγκεκριμένα κανάλια. Ενδιαφέρον δείχνει, η παρουσία των 2 
ειδών χερσαίων χελωνών στην ευρύτερη περιοχή. Η χελώνα του Χερμάνι , με αχανή εξάπλωση σε 

μεγάλο μέρος της χώρας, είναι η πιο συνηθισμένη χελώνα σε χερσαία οικοσυστήματα της 
περιοχής. Αντιθέτως η κρασπεδωτή ογκώδης (για χελώνα) συναντάται σπανίως και συνήθως σε 

μεγάλα υψόμετρα όπως στις πλαγιές του Μιτσικελίου.  Αξίζει να αναφερθεί η παρουσία του 
λαφιάτη, του σπιτόφιδου και της σαύρας της Πίνδου η οποία συναντάται συνήθως σε αγροτικούς 

οικισμούς. 
 





Η ορνιθοπανίδα της περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: Στα είδη 
πουλιών, που έχουν σχέση με το υγρό στοιχείο της λίμνης και των οικοσυστημάτων, που βρίσκονται 

σε επίδραση με αυτό. Στην πρώτη κατηγορία συγκαταλέγονται τα υδρόβια και τα παρυδάτια είδη 
πουλιών, όπως οι πάπιες, οι ερωδιοί και ο καλαμόκιρκος. Στη δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται 

στρουθιόμορφα είδη πουλιών και αρπακτικά είδη πουλιών. 
  

Κύριο και σημαντικότερο χαρακτηριστικό της λίμνης Παμβώτιδας είναι ότι εκεί αναπαράγονται δύο 
από τα δέκα είδη της χώρας μας, που απειλούνται παγκοσμίως. 

  
Στη λίμνη Παμβώτιδα τα 58 προστατευόμενα είδη προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

Επίσης, ανήκουν στα σχετικά παραρτήματα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.  
  

Στις περιοχές της λίμνης Παμβώτιδας, τα είδη πουλιών ποικίλλουν ανάλογα με την εποχή. Ορισμένα 
είδη πουλιών συναντώνται μόνο την άνοιξη και το καλοκαίρι, άλλα μόνο τον χειμώνα, άλλα περνούν 
μόνο κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης την άνοιξη και το φθινόπωρο και άλλα παραμένουν στην 

περιοχή όλον τον χρόνο.  
  

Η διαφοροποίηση, όσον αφορά την εποχιακή παρουσία των διαφόρων ειδών πουλιών, είναι 
περισσότερο αισθητή στα οικοσυστήματα, που συνδέονται άμεσα με τις παραλίμνιες περιοχές. 

Χαρακτηριστικά είδη, που παραμένουν όλον τον χρόνο στη λίμνη, είναι η νεροκοτσέλα, το 
σκουφοβουτηχτάρι κ.ά. Επίσης, χαρακτηριστικά είδη πουλιών, που η λίμνη έχει μεγάλη σημασία γι’ 

αυτά είναι η φαλαρίδα, το κιρκίρι κ.ά. 
  

Τα είδη πουλιών, για τα οποία η λίμνη και η γύρω περιοχή παίζει σημαντικό ρόλο ως ενδιάμεσος 
μεταναστευτικός σταθμός, είναι πολλά. Έτσι, εδώ συμπεριλαμβάνονται ο ήταυρος, ο μικροτσικνιάς, 

ο νυχτοκόρακας, ο κρυπτοτσικνιάς, ο λευκοτσικνιάς, ο αργυροτσικνιάς και ο προφυροτσικνιάς.  
 



































Καθ’ οδόν προς Κόνιτσα 





Η επίσκεψη στο 
Κέντρο 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης  
Κόνιτσας είχε ως  
θέμα τον τρόπο 
κατασκευής των 
πέτρινων γεφυριών. 



Εικόνες που χάθηκαν στο παρελθόν. Η ανάγκη της συγκοινωνίας ήταν 
επιτακτική. Συχνά όμως το τίμημα ήταν βαρύ. Άνθρωποι και ζώα πνίγονταν  

στο ορμητικό ποτάμι ή στον αδάμαστο χείμαρρο.   



Ο μεγάλος 
γλύπτης 
Θεόδωρος 
Παπαγιάννης 
για τους 
μαστόρους 
της πέτρας 



Διαδικασία, πρώτη ύλη, μορφές 
  

Σαν συγκέντρωναν τα χρήματα οι χωρικοί, ακόμη κι αν χορηγός ήταν μόνο ένα άτομο, καλούσαν μερικούς μαστόρους που 
διέθεταν δικά τους μπουλούκια και τους ανακοίνωναν την πρόθεσή τους. Οι τελευταίοι, έπρεπε τότε να «υποβάλλουν» 

συγκεκριμένο σχέδιο με τη μορφή του γεφυριού, καθώς και τη χρηματική απαίτηση τους.  Αφού γινόταν αυτό έπρεπε να 
βρουν το κατάλληλο μέρος  για το γεφύρι. Το πιο κατάλληλο εκεί που στένευε το ποτάμι, και δεξιά αριστερά υπήρχαν βράχια 

(π.χ. γεφύρι Κόνιτσας) για να αποφεύγουν τα πολλά τόξα, άρα και τα έξοδα. Βασική πρώτη ύλη ήταν πάντα ο σχιστόλιθος 
που αφθονεί στην περιοχή, ενώ τη συνδετική ύλη αποτελούσε μίγμα τριμμένου κεραμιδιού, σβησμένου ασβέστη, 

ελαφρόπετρας, χώματος, νερού, και ξερών χορταριών (κουρασάνι). Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν παράλειπαν να ρίξουν 
μέσα, προκειμένου να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητά του, και μαλλιά ζώων ή ασπράδια αυγών!... 
Αφού φτιάχνανε το μίγμα κι τις σκαλωσιές το λόγο είχαν τα εργαλεία (σφυριά-μυστριά-γκοβάτια). Αρχίζανε να δουλεύουν 

συγχρόνως κι από τις δυο πλευρές μέχρι να γίνει η ένωση στη κορυφή του τόξου. Για να επιτύχουν τη στατική  
τοποθετούσαν μία πέτρα στην κορυφή ώστε το βάρος να μετατοπίζεται στις βάσεις του γεφυριού. Βασικό στο στήσιμο του 
γεφυριού είναι τα θεμέλιά του. Διακρίνουμε πολλά είδη γεφυριών ανάλογα με την φαντασία του πρωτομάστορα και τα είδη 
των τόξων (Π.Χ. στην Κόνιτσα ,στην Πλάκα ,στη Βοβούσα, στον Κόκκορου) είναι τα μονότοξα γεφύρια ,ενώ( στην   ‘Αρτα, στο 

Καλογερικό, στου Παππαστάθη, στο Κουρτ-Πασιά) είναι   πολύτοξα, τα οποία είναι γραφικά, ενώ τα μονότοξα επιβλητικά. 
Υπάρχουν και γεφύρια που το σχήμα του τόξου είναι ημικύκλιο η οξυκόρυφο κάποια γεφύρια υπάρχουν μικρά ανοίγματα 
ανάμεσα στις πέτρες  που βοηθούνε,  όταν γίνεται  πλημμύρα να περνάει το νερό ανάμεσα στις σχισμές. Επίσης για να τα  

ενισχύσουν από την ροή των νερών φτιάνανε κόγχες στις βάσεις των τόξων και στις πίσω μεριές για να μειώσουν το 
στροβιλισμό του νερού. Το οδόστρωμα που χρησιμοποιούσαν  οι διερχόμενοι είναι αρκετά στενό ,περιοριζόμενο αρκετές 

φορές στα 2 μέτρα .Είναι δε στρωμένο με καλντερίμι για να διευκολύνει το ανέβασμα και το κατέβασμα και να είναι 
λιγότερο επικίνδυνο. Επίσης τοποθετούσαν στην κάτω μεριά της κορυφής του τόξου ένα κουδούνι ,για να ειδοποιεί τους 

ανθρώπους  όταν φυσούσαν δυνατοί άνεμοι. Στην γέφυρα του Κόκκορη και της Άρτας για να γίνει η διέλευση πιο ακίνδυνη 
τοποθετούσαν πλάκες στα πλαϊνά ,οι λεγόμενες αρκάδες. Στο τέλος του χτισίματος ζωγράφιζαν μια εικόνα αγίου σε μια 

κόγχη για να προστατεύει το γεφύρι και μετά μαζευόταν όλο το χωριό και γλεντούσαν. 
  
 
 



Ονοματολογία 

Την απόφαση για να κατασκευαστεί ένα γεφύρι, έπαιρνε ένας 
μεμονωμένος πλούσιος κάτοικος, ένας τούρκος αξιωματούχος, ένας 
ηγούμενος ενός διπλανού μοναστηριού ή και ολόκληρο το χωριό. 
Συνήθως, το γεφύρι έπαιρνε το όνομά του από το όνομα του 
κατασκευαστή του σαν ηθικό αντάλλαγμα. Όπως το γεφύρι του 
Καλόγερου ή Καλογερικό, που το ονόμασαν έτσι επειδή το έχτισε ένας 
καλόγερος. Υπάρχουν επίσης και γεφύρια με δύο ονομασίες, είτε από 
την τοποθεσία ή από την ονομασία του διπλανού χωριού. Όταν όμως το 
γεφύρι το κατασκεύαζε ένα ή και περισσότερα χωριά, με χρήματα των 
κατοίκων, το όνομα του γεφυριού ορίζονταν από την τοποθεσία ή το 
όνομα του πλησιέστερου χωριού.    







Κόστος Κατασκευής 
  

 Το κόστος κατασκευής των γεφυριών ήταν δύσκολο ζήτημα. Τα μεγάλα 
γεφύρια κόστιζαν περισσότερο από 100.000 γρόσια. Για να πάρει ένας εργάτης 30 
παράδες έπρεπε να δουλέψει από το πρωί μέχρι τη Δύση. Το 1828 για παράδειγμα 
ένα πρόβατο κόστιζε 8 γρόσια. Για να το αποκτήσει κάποιος έπρεπε να δουλέψει 

τουλάχιστον 10 μέρες. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε ότι τα γεφύρια χρειάζονταν 
υπερβολικά γρόσια για να τα φτιάξει κανείς. Υπάρχουν πολλές παραδόσεις που 

έφτιαχναν οι κάτοικοι για να εξηγήσουν πού βρήκαν τα χρήματα ορισμένοι 
δωρητές για να κατασκευάσουν τα γεφύρια. Η παράδοση για «Το γεφύρι της Άρτας» 
αναφέρει ότι το έχτισε ο Γιάννης Θιακογιάννης, ο οποίος όταν άνοιξε τα δοχεία που 

είχαν μέσα λάδι, βρήκε φλουριά. Μια άλλη παράδοση υπάρχει για «Το γεφύρι του 
Μανώλη». Ο Μανώλης όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη του είπε κάποιος ότι 

στον Αγραφιώτη είναι θαμμένος ένας θησαυρός δίπλα από ένα κοπάδι. Εκεί βρήκε 
τα χρήματα και έχτισε το γεφύρι. 

 















Δούσκο (Νεμέρτζικα, 2.198 μ.) 



Γεφύρι Τοπόλιτσας 



 
 
 
 

Γεφύρι Τοπόλιτσας 
 

Το γεφύρι βρίσκεται έξω από την Κόνιτσα, στη θέση  «Μπούση». Γεφυρώνει 
τον παραπόταμο Tοπολίτσα του Αώου, που πηγάζει από το χωριό Πηγή ή 

Πεκλάρι. Βρίσκεται σε υψόμετρο 461 μέτρα. Το έκτισε ο Γιάννης Τσίπας το 
1903. Μαζί του συνεργάστηκαν  τ' αδέρφια του Αλέξης  και Σπύρος, οι 

μάστοροι, όλοι Πυρσογιαννίτες, Τόλαρος Φρόντζος, ο Δημήτρης Αποστόλου 
"Μπζίλος", ο Πέτρος Τσερώνης και ο ξακουστός αργότερα πελεκάνος του 

κωδωνοστασίου του Αγίου Βησσαριώνα (1913) στη Φιλιππιάδα ο Γιάννης 
Ζιούνης. Χορηγός τους ήταν ο Γεώργιος Δ. Καραγιάννης, από το χωριό Πηγή. Η 

μορφή του γεφυριού είναι μονότοξη και το άνοιγμα του τόξου είναι 12,30 
μέτρα. Το ύψος του τόξου είναι 4,80. Σήμερα το χρησιμοποιούν μόνο οι 

κάτοικοι της γύρω περιοχής.  
 
 
 
 















Το κλειδί 



















Γεφύρι Κόνιτσας 



ΓΕΦΥΡΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
 

Το γεφύρι της Κόνιτσας είναι το μεγαλύτερο, πλέον, μονότοξο γεφύρι που βρίσκεται στην 
Ήπειρο, με άνοιγμα τόξου:  35,60 μ., ύψος:  19,25 μ. και πλάτος καταστρώματος:   3,00 μ. 

Κατασκευάστηκε το 1870, από τον Πυρσογιαννίτη μάστορα Ζιώγα Φρόντζο. Είναι κτισμένο στην 
είσοδο της πόλης, στο τέλος της χαράδρας του Αώου ποταμού τον οποίο και γεφυρώνει. Η 

τοποθεσία που βρίσκεται (υψομ.454μ.) είναι μαγευτική με τον Αώο ποταμό να ρέει κάτω από 
την καμάρα του και το φαράγγι του Αώου να εντυπωσιάζει με την απίστευτη φυσική ομορφιά 

του. Το γεφύρι αυτό , που διατηρεί ακόμα κάτω από την καμάρα του το καμπανάκι που 
προειδοποιούσε για τους ισχυρούς ανέμους που καθιστούσαν επικίνδυνη τη διάβαση , είναι ένα 
αληθινό έργο τέχνης και ενώνει κατά ένα μαγικό τρόπο τον ανθρώπινο πολιτισμό με την άγρια 

φύση. Ανάμεσα στους κτίστες αναφέρονται:   
 Ζιώγας Φρόντζος (πρωτομάστορας) Ζήκος Γαλάνης (πελεκάνος) Χρήστος Παπαδημητρίου 
(πελεκάνος) Γίαννης Σερίφης - Κατσιαμάνης (πελεκάνος) Γιώργος Σερίφης - Γεωργόπουλος 

(πελεκάνος) Νίκος Σερίφης (πελεκάνος) Λάμπρος Μπέτσας (μάστορας) κ.α. Για την κατασκευή 
του δαπανήθηκαν   120.000 γρόσια (50.000 γρ. Ιωάννης Λούλης - 5000 γρ. Βασίλης & Αλκιβιάδης 

Λιάμπεης - 2000 γρ. Αγγελική Παπάζογλου - 1300 γρ. Ιωάννης Λιάμπεης - 2500 γρ. Γεώργιος 
Ζωίδης - 2500 γρ. Μουχαμέτ Μπέη Σίσκος - 1060 γρ. Αφοί Μπεκιάρη). 

 





Το καμπανάκι 





Η κοιλάδα του Αώου  
και δεξιά η ψηλότερη κορυφή της Τύμφης (Γκαμήλα, 2497μ.)



Τύμφη (Γκαμήλα, 2497μ.) 

















Η κοιλάδα του 
Αώου  

αι στο βάθος ο 
κάμπος της 
Κόνιτσας 



 
Το φυσικό περιβάλλον και ο βιολογικός πλούτος του Δρυμού 

 
Ζωικός πλούτος 

 
Ο Δρυμός προστατεύει 7 είδη αμφίβιων, 10 είδη ερπετών, 70 είδη 

πουλιών και 17 είδη θηλαστικών. 
 

Χλωριδικός πλούτος 
 

Η χλωρίδα του Δρυμού είναι  σπάνια και με ιδιαίτερο επιστημονικό 
ενδιαφέρον λόγω του υψομέτρου. 

Πορεία στο χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό 
Η «Βάλια Κάλντα» ήταν  γνωστή λόγω της στρατηγικής της θέσης και 

του πλούτου της  από την αρχαιότητα. Στα χρόνια της  βυζαντινής 
εποχής απέκτησε πολλά προνόμια και κατά την διάρκεια της 

τουρκοκρατίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. 
 



Ι. Μ. Παναγίας Στομιώτισσας. 
Μια αετοφωλιά στην καρδιά του δρυμού. 



Προσεγγίζοντας τη «Ζεστή Κοιλάδα» 
  

Η Βάλια Κάλντα «Ζεστή Κοιλάδα» είναι ο Εθνικός Δρυμός της Πίνδου. Η συνολική 
έκτασή του φτάνει στα 7.000 εκτάρια, από τα οποία τα 3.300 εκτάρια αποτελούν τον 

πυρήνα και τα υπόλοιπα την περιφερειακή ζώνη. Διοικητικά ανήκει στους νομούς 
Ιωαννίνων και Γρεβενών. 

 
 

Ο Δρυμός τον αιωνόβιων δασών 
 

Ένα φυσικό τοπίο άγριο και μοναδικό γεμάτο με δάση, κωνοφόρα δέντρα, πηγές και 
αλπικά λιβάδια. Γύρω από την Βάλια Κάλντα βρίσκονται τα βουνά του Λύγκου με 

χιονισμένες κορφές πάνω από τα 2.000m. Γεωλογία: Κυριαρχία των οφειόλιθων. Ο 
Δρυμός καλύπτεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από οφειολιθικά πετρώματα. Τα εδάφη του 

Δρυμού  σχηματίστηκαν από την αποσάθρωση του περιδοτίτη και του σερπεντίτη. 
 

Το κλίμα της «Ζεστής Κοιλάδας» 
Το κλίμα είναι μεσευρωπαϊκό και τον περισσότερο χρόνο η «Λευκή Κοιλάδα» είναι 

χιονισμένη. Επικρατεί ο ορεινός κλιματικός τύπος με άφθονες βροχές και 
χιονοπτώσεις. 



       Χάρτης Άρτας-Κορωνησίας 



Βούλα 
Παπαϊωάννου 
(1946) 



ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 
 

Το γεφύρι της Άρτας βρίσκεται λίγο πιο κάτω από την πόλη της 
Άρτας, μέσα στην τεράστια πεδιάδα που διασχίζει ο Άραχθος 

ποταμός. Έγινε γνωστό απ’ το δημοτικό τραγούδι της θυσιασμένης 
γυναίκας του Πρωτομάστορα. 

Πρέπει λοιπόν να δεχτούμε πως η γέφυρα της Άρτας χτίστηκε κατά 
την πιθανότερη εκδοχή επί Πύρρου (3ος π.Χ.) ή 4ος -  5ος π.Χ. αιώνα , 
κατά τη λιγότερη πιθανή εκδοχή. Βέβαια η σημερινή γέφυρα δεν 

είναι η ίδια με την αρχαία. Στηρίζεται όμως στα βάθρα της αρχαίας. 
Ίσως οι αψίδες της να γκρεμίστηκαν όχι μία αλλά πολλές φορές. Και 

το τελευταίο γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο να είναι αυτό που 
αναφέρουν οι ενθυμήσεις, δηλαδή να έγινε μεταξύ 1609 – 1615. Το 

1881, όταν απελευθερώθηκε η Άρτα, το γεφύρι αποτέλεσε το σύνορο 
της ελεύθερης με την τουρκοκρατημένη Ελλάδα. 

Το συνολικό σημερινό μήκος της φτάνει τα 145 μέτρα, το ύψος τα 
11,70 μ., ενώ το πλάτος της ανοίγει στα 2,80 μέτρα. 

 











Fred 
oissonas 







Οι πρόβολοι που  
ποβοηθούν  

τις καμάρες 
του γεφυριού. 

Μπροστινός πρόβολος 
ή ανάντης

(προηγούμενη εικόνα)

πίσω πρόβολος ή κατάντης
(επόμενη εικόνα)

















Robert  
A.  McCabe, 
1961 









Ποταμός Άραχθος 



Στις λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού





Ανάμεσα στη Λογαρού και Τσουκαλιό







Ενημέρωση από τους βιολόγους του 
Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού   



ΕΘΝΙΚΟ   ΠΑΡΚΟ  ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ  ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 
  

      Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού ιδρύθηκε στις  21 Μαρτίου 2008. Η μεγάλη βιολογική , οικολογική , αισθητική , 
επιστημονική , γεωμορφολογική και παιδαγωγική αξία της περιοχής έχει αναγνωριστεί διεθνώς με την ένταξή  της στους 

υγροτόπους Διεθνούς σημασίας της συνθήκης της Ραμσάρ και τις συμβάσεις Βέρνης, Βόννης και Βαρκελώνης. 
       Το σύμβολο του Φορέα Διαχείρισης  Υγροτόπων του Αμβρακικού είναι ο Ήταυρος. Ο μυθικός Ήταυρος είναι ένα από τα 

πιο άγνωστα πουλιά των υγροτόπων και ο σπανιότερος  ερωδιός της Ελλάδας. 
        

Ο υγρότοπος του Αμβρακικού έχει πολλά υπέροχα μυστικά όπως :  
 1 . Τα παιχνιδίσματα του Ήλιου στο Εθνικό Πάρκο  που προσφέρουν μια πανδαισία χρωμάτων. 

2 . Τα υδάτινα μονοπάτια στο Ρωμαϊκό υδραγωγείο. Ένα έργο απίστευτο ακόμα και για την σημερινή εποχή , αφού 
κατόρθωσε να υδροδοτήσει την αρχαία Νικόπολη χρησιμοποιώντας τη δύναμη της βαρύτητας. 

3 . Τα μυστικά του βάλτου της Ροδιάς που προσφέρουν απαράμιλλη ομορφιά όλες τις εποχές του χρόνου. 
4 . Γεύσεις από γάμπαρη. Η υπέροχη γαρίδα του Αμβρακικού σε μαγεύει με τη γεύση της. 

 
      Υπάρχουν πολλές υπέροχες διαδρομές στον Αμβρακικό. 

 
Διαδρομή – 1 : Δυτικός Αμβρακικός  ( ΠΡΕΒΕΖΑ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΝΙΚΟΠΟΛΗ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΣΟΠΕΛΙ, ΔΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ, 

ΚΑΣΤΡΟ ΡΩΓΩΝ, ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ). 
Διαδρομή – 2 : Κεντρικός Αμβρακικός  ( ΑΡΤΑ, ΣΑΛΑΩΡΑ, ΒΑΛΤΟΣ ΒΙΓΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΟΔΙΑΣ, ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, ΑΝΑΧΩΜΑ 

ΛΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ). 
Διαδρομή – 3 : Κεντρικός Αμβρακικός ( ΑΡΤΑ , ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ, ΚΑΝΑΛΙ ΦΙΔΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΨΑΘΟΤΟΠΙ, ΛΟΥΡΟΝΗΣΙΔΑ 

ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ – ΑΥΛΕΡΗ , ΣΑΛΑΩΡΑ , ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ ). 
Διαδρομή – 4 : Ανατολικός Αμβρακικός ( ΑΡΤΑ, ΚΠΕ ΑΡΑΧΘΟΥ , ΠΛΑΜΑΤΕΡΟ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΡΑΧΘΟΥ – ΛΟΦΟΣ 

ΒΑΛΑΩΡΑΣ ). 
    Αμβρακικός ένας  υπέροχος προορισμός….               

                                                                                                                         
 





 
 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΜΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΕΝΝΑΙΩΔΟΡΗ ΦΥΣΗ 
 
 
 

Ο Αμβρακικός είναι μία από τις σημαντικότερες υγροτοπικές περιοχές της χώρας. Πουλιά, σπάνια ζώα, φυτά και ψάρια συνθέτουν μια μοναδική εικόνα. Στην 
περιοχή υπάρχουν πάνω από 295 είδη πουλιών. Στη θάλασσα ένας μόνιμος πληθυσμός ρινοδέλφινων και η θαλάσσια χελώνα αποτελούν δείγματα της 

σπάνιας πανίδας. Τον φυσικό του πλούτο εκμεταλλεύτηκε η Αρχαία Νικόπολη η μεγαλύτερη πόλη της Αρχαίας Ελλάδας.  
Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού ιδρύθηκε στις 21/3/2008. Στο Πάρκο διακρίνουμε τέσσερα επίπεδα προστασίας. Έχουμε την περιφερειακή περιοχή 

«Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου», τη ζώνη μετάβασης προς τον πυρήνα «Ζώνη Β΄ περιοχές ειδικών ρυθμίσεων», τη «Ζώνη Α1΄ περιοχές ειδικής διαχείρισης 
υδάτων» και τέλος τη «Ζώνη Α΄ περιοχές προστασίας της φύσης».   

Οι υγρότοποι είναι περιοχές όπου συγκεντρώνεται νερό γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό μονίμως ή ευκαιριακά. Διάφορα μέρη όπου αποθηκεύεται νερό μπορούν 
να θεωρηθούν ως υγρότοποι, όπως έλη, βάλτοι, εκβολές και όχθες ποταμών, λιμνοθάλασσες ή ακόμα και αλυκές. Στους υγροτόπους αναζητούν τροφή πολλά 
είδη πανίδας και μένουν σε αυτούς μόνιμα ή ευκαιριακά. Οι αξίες τους είναι πολλαπλές. Κάθε υγρότοπος, πέραν των οικολογικών του αξιών, εμπεριέχει και 

πολλαπλά άμεσα οφέλη για τον άνθρωπο και την κοινωνία.   
Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου είναι γνωστή για την εξαιρετική της σημασία για την ορνιθοπανίδα σε υψηλό επίπεδο. Από τα πτηνά της περιοχής 6 είναι 

παγκοσμίως απειλούμενα: 
Ο αργυροπελεκάνος, είδος εμβληματικό 

Ο ήταυρος, είδος κρυπτικό 
Ο στικταετός 
Ο κραυγαετός 
Η βαλτόπαπια 

Η λαγγόνα, ένα μικρό ψαροφάγο πουλί 
Επίσης στην περιοχή φωλιάζουν: 

Ερωδιοί 
Σταχτοτσικνιάδες 
Λευκοτσικνιάδες  

Κρυπτοτσικνιάδες  
Νυχτοκάρακες 
Χουλιαρομύτες  

Χαλκόκοτες  
Καλαμοκανάδες  

Βουτηχτάρια  
Φαλαρίδες 

  
  
 





ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ 
 

Η  ευρύτερη  περιοχή του Εθνικού  Πάρκου  Υγροτόπων Αμβρακικού  είναι  γνωστή  για την 
εξαιρετική της  σημασία για την ορνιθοπανίδα . Από  τα πτηνά  της  περιοχής έξι είναι παγκοσμίως 

απειλούμενα. Αυτά  είναι :Ο Αργυροπελεκάνος ,εμβληματικό  είδος που είναι το  πιο βαρύ πτηνό που 
μπορεί και  πετάει.  

Η  ζωή στα νερά  του Αμβρακικού 
Στα νερά του Αμβρακικού  κόλπου ζουν και αναπαράγονται τουλάχιστον 33 είδη  ψαριών  , ενώ 

αλιεύονται άλλα  15 είδη  περίπου. 
Τύποι οικοτόπων και χλωρίδα 

Ο Αμβρακικός αποτελεί ένα από  τα πιο πολύπλοκα  μωσαϊκά υγροτόπων στην Ελλάδα .Από τους  17 
τύπους φυσικών  ενδιαιτημάτων  που εντοπίζονται στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού. 

Φορέας  Διαχείρισης Υγροτόπων  Αμβρακικού 
Το όραμα που πρεσβεύει ο Φορέας  Διαχείρισης  Υγροτόπων  Αμβρακικού για το Εθνικό Πάρκο είναι 

:η διατήρηση των στοιχείων και του φυσικού  περιβάλλοντος οικότοποι  ,είδη χλωρίδας και πανίδας] 
σε συνδυασμό με τη ανάπτυξη  της περιοχής.  Ουσιαστικά αυτό που επιδιώκεται είναι  η 

αποκατάσταση της λειτουργικότητας των οικοσυστημάτων που έχει  υποβαθμιστεί. 
‘Έργα και Δράσεις του Φορέα  Διαχείρισης  Υγροτόπων Αμβρακικού 

Οι βασικοί άξονες δράσεων είναι : 
Την Περιβαλλοντική παρακολούθηση. 

Φύλαξη Επόπτευση του Εθνικού Πάρκου. 
Την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. 

Την Διοικητική Υποστήριξη των υλοποιούμενων δράσεων. 
Οχημάτων φύλαξης επόπτευσης του Εθνικού Πάρκου και πλωτού σκάφους φύλαξης των 

λιμνοθαλασσών. 
Επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμού παρακολούθησης. 

Ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών προγραμμάτων. 
Ενημερωτικού υλικού ευαισθητοποίησης. 

  
 
 



Παρατήρηση του 
πληθυσμού του 
αργυροπελεκάνου 





 
Έργα  και  δράσεις  του  Φορέα  Διαχείρισης  Υγροτόπων  Αμβρακικού 

  
Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού ως υπεύθυνος φορέας για την προστασία του Αμβρακικού κόλπου, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

προβαίνει συστηματικά:  
στην  περιβαλλοντική  παρακολούθηση  του  κόλπου,  

στην  προστασία  του  Εθνικού  Πάρκου  από  παράνομες  δραστηριότητες, 
στην  ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση  του  κοινού  σχετικά  με  τη σημασία  του  οικοσυστήματος  του  Αμβρακικού  και   

στη  διοικητική  υποστήριξη  των  υπόλοιπων  δράσεων.   
Ο  φορέας  στελεχώνεται  από  δεκαέξι  άτομα  με  διαφορετικές  αρμοδιότητες:  επιστημονικές,  διοικητικές  και  εργασίες  επόπτευσης. Επιπλέον,  είναι  πλήρως  

εξοπλισμένος,  με: 
οχήματα  και  πλωτό  σκάφος  για  την  επόπτευση  των  λιμνοθαλασσών  και  του  Πάρκου, 

επιστημονικά  όργανα, 
εξοπλισμό  παρακολούθησης, 

ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  και  εξειδικευμένα  λογισμικά  προγράμματα, 
ενημερωτικό  υλικό. 

Η  επιστημονική  παρακολούθηση  των  υδάτων  του  κόλπου  και  της  πανίδας  και  χλωρίδας  του  οικοσυστήματος,  είναι  συνεχής  και  γίνεται  με  ίδια  μέσα.  Τηρείται  
λεπτομερές  αρχείο  και  υλοποιείται  πληθώρα  επιστημονικών  προγραμμάτων.  Είναι, τέλος,  διαρκής  η  συνεργασία  με δημόσιους  και  ιδιωτικούς  παραγωγικούς  

οργανισμούς,  ώστε  το  Πάρκο  να  αποτελέσει  μοχλό  αέναης  οικονομικής  ανάπτυξης  της  περιοχής,  χωρίς  δυσμενείς  οικολογικές  επιπτώσεις. 
  

Επόπτευση – φύλαξη Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού 
  

Η  επόπτευση  των  υγροτόπων  είναι  αναγκαία  λόγω  της  πολυπληθούς  ανθρώπινης  παρουσίας  στην  περιοχή.  Οκτώ  επόπτες – φύλακες  που  υπηρετούν  στον  
Φορέα,  έχουν  αναλάβει  το  δύσκολο  έργο  της  συνεχούς  επιτήρησης.  Η  παρουσία  τους  και  μόνο  έχει  αποτρέψει  πολλές  παράνομες  πράξεις  που  θα  επιβάρυναν  

το  οικοσύστημα.  Εντούτοις,  ορισμένες  φορές  αυτό  δεν  αρκεί.  Στην  ατυχή  περίπτωση  όπου  η  παράνομη  πράξη  δεν  μπορεί  να  παρεμποδιστεί,  καταγράφεται  και  
άμεσα  ειδοποιείται  η  αρμόδια,  ανάλογα  με  την περίπτωση,  υπηρεσία,  που  θα  προβεί  στην  καταστολή  και  την  τιμωρία  των  ενόχων,  με  τη  συνδρομή  των  

υπηρεσιών  του  Φορέα  μας. 
   
   

Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση 
  

Η  μεγάλη  έκταση  του  πάρκου  και  η  ποικιλία  παραγωγικών  δραστηριοτήτων  σε  αυτό,  πρέπει  να  εναρμονίζονται  με  την  προστασία  του  οικοσυστήματος.  Αυτό,  
μπορεί  να  επιτευχθεί  μόνο  μέσω  της  διαρκούς  ενημέρωσης  των  κατοίκων  και  των  επισκεπτών  του  Πάρκου,  για  τους  κανονισμούς  που  πρέπει να  τηρούνται  
ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  προστασία  του.  Ο  Φορέας  πρωτοστατεί  στον  τομέα  αυτό,  οργανώνοντας  διάφορες  εκδηλώσεις  που  απευθύνονται  στο  ευρύ  κοινό  ή  
και  σε  ειδικές  ομάδες  πληθυσμού.   Ιδιαίτερη  σημασία  δίνεται  σε  προγράμματα  ενημέρωσης  μικρών  μαθητών,  ώστε η  νέα  γενιά  να  αποκτήσει  ευαισθησία  για  

τα  οικολογικά  ζητήματα.  Έτσι  μόνον  θα  επιτευχθεί  η  αειφόρος  ανάπτυξη,  συμβατή  με  τη  διατήρηση  του  φυσικού  περιβάλλοντος.    
  
  
  
  
  
  



Αξιοθέατα – μνημεία 
  

Η  επίσκεψη  στον  Αμβρακικό  Κόλπο  μπορεί  να  συνδυαστεί  με  επισκέψεις  σε  πλήθος ιστορικών  και  θρησκευτικών  
αξιοθέατων.  Μερικά  από  τα  σημαντικότερα,  είναι: 

  
Αρχαία  Νικόπολη 

Ιδρύθηκε  το  31 π.Χ.  από τον  Γάιο  Ιούλιο  Καίσαρα  Οκταβιανό,  για  να  γιορτάσει  τη  νίκη  του  στη  ναυμαχία  ενάντια  
στον  Μάρκο  Αντώνιο  και  την  Κλεοπάτρα  Ζ΄.  Βρίσκεται  έξι  χιλιόμετρα  βόρεια  της  Πρέβεζας.  Η  πόλη  είχε  δυο  λιμάνια 

στον  Αμβρακικό  κόλπο.  Πολλά  έργα  τέχνης  που  έχουν  βρεθεί  εκεί,  φέρουν  αναπαραστάσεις  σχετιζόμενες  με  τον  
κόλπο.  

  
  

Γεφύρι  της  Άρτας 
Η  περίφημη  λιθόχτιστη  γέφυρα  του  17ου  αιώνα  πάνω  από  τον Άραχθο.   

  
Κάστρο  Βόνιτσας 

Το  απόρθητο  κάστρο  που  χτίστηκε  από  τους  Κομνηνούς,  τον  11ο  αιώνα. 
  

Παρηγορήτισσα 
Βρίσκεται  στο  κέντρο  της  Άρτας.  Χτίστηκε  τον  13ο  αιώνα,  στην  ακμή  του  Δεσποτάτου  της  Ηπείρου.  

  
Κάστρο  Ρωγών 

Χτισμένο  σε  χαμηλό  λόφο  στην  περιοχή  της  Νέας  Κερασούντας  Πρέβεζας. 
  

Κούλια 
Τουρκικό  φυλάκιο,  που  χτίστηκε  το  1860  στο  χωριό  Κορωνησία. 

  
  
  

Κέντρο  Έρευνας  και  Πληροφόρησης  Σαλαώρας 
Αναπαλαιωμένο  οθωμανικό  τελωνείο  στο  παλιό  λιμάνι  της  Σαλαώρας.  

 







      ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ 
 

                      Οι πρώτες ιστορικές αναφορές ξεκινούν από τους ελληνιστικούς χρόνους, από τότε  έχουμε και τις πρώτες αναπαραστάσεις σε ψηφιδωτά και 
αγγεία. Στα φυσικά ανοίγματα που υπάρχουν στις λουρονησίδες και τα οποία επιτρέπουν την επικοινωνία των νερών. Τα ψάρια από το Ιόνιο μπαίνουν 
στον Κόλπο τους ανοιξιάτικους μήνες, σε πλουσιότερα σε τροφή νερά και κατευθύνονται προς τις λιμνοθάλασσες. Στις ημέρες μας οι ιχθοσυλληπτικές 

αυτές παγίδες έχουν εκσυγχρονιστεί με ανθεκτικότερα υλικά. Οι ψαράδες χρησιμοποιούν καμάκια, δίχτυα, αγκιστροκάλαμα, κλωβούς. Επίσης, υπάρχει το 
Νταλιάνι ή Θυννείο, που χρονολογείται από το 1922. Αυτό εκμεταλλεύονται οι ψαράδες και φτιάχνουν το Νταλιάνι. Ο παρατηρητής παρακολουθεί κάποιο 

κοπάδι ψαριών για να το ανεβάσουν απότομα αιχμαλωτίζοντας τα ψάρια. Μέχρι και σήμερα η αλιευτική δραστηριότητα στον Αμβρακικό κόλπο 
συνεχίζεται ασταμάτητα. Η διεξαγωγή κάθε χρόνο τοπικών γιορτών με τη σαρδέλα, την γαρίδα, την κουτσομούρα του Αμβρακικού είναι παράδοση. Η 

πλέον διαδεδομένη μορφή υδατοκαλλιέργειας είναι η εκτροφή μεσογειακών ειδών, κυρίως τσιπούρα, λαβράκι σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς.  
   
 

       ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

        Γαστρονομικός προορισμός με αξιοθαύμαστη ποικιλία γεύσεων και ταυτισμένος με την ψαροφαγιά . Ξεχωριστή λιχουδιά είναι η καβουρόψυχα αλλά 
και τα ιδιότροπα χάβαρα σπάνια πια στον Αμβρακικό. Το χαβιάρι του Αμβρακικού το κερώνουν για να μπορεί να διατηρήσει τη γεύση του. Στην ευρύτερη 

περιοχή της Άρτας-Πρέβεζας υπάρχουν και άλλα παραδοσιακά προϊόντα τα οποία παράγονται και είναι γνωστά για την ιδιαίτερη γεύση τους και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.  

 Πορτοκάλια και Ακτινίδια Άρτας 
Ελαιοκομικά προϊόντα  

Τυροκομικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης  
       Τέλος θα πρέπει να γίνει αναφορά στην υψηλή θρεπτική της συγκεκριμένης ομάδας τροφίμων. Όλες αυτές οι γεύσεις, που έχουν τα εδέσματα του 

Αμβρακικού θα μείνουν στον ουρανίσκο μας. 
                        

                                                                                                                                                                                            

 





Παναγία Κορωνησίας 



Η  ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ  
 

Η  Παναγία της Κορωνησίας (ή Κορακονησίας) είναι ένας Ναός αφιερωμένος στην γέννηση 
της Θεοτόκου.  Είναι χτισμένος σε χαμηλό λόφο στο κέντρο του οικισμού.  Παλιότερα υπήρξε 

το καθολικό Βυζαντινού μοναστηριού.  Πιθανότητα κτίστηκε στα τέλη του 10ου αιώνα.  Το 
1670 ανακαινίσθηκε ριζικά από τον μοναχό Ευγένιο. Χτίστηκαν νέα κελιά και 

συγκεντρώθηκαν μοναχοί. Τον 18Ο αιώνα τοιχογραφήθηκε ξανά.  Το 1870 έγιναν πάλι 
εργασίες στη μονή από τον ηγούμενο Αμβρόσιο και χτίστηκε το Κωδωνοστάσιο.  Το 1918 

σταμάτησε να λειτουργεί ως μοναστήρι και έγινε μετόχι του μοναστηριού του Προφήτη Ηλία 
και Ιωάννη Προδρόμου.  Το μοναστήρι διέθετε μεγάλη περιουσία.  Τον 19ο αιώνα δαπανούσε 

3500 γρόσια σχολεία της Άρτας και της Πρέβεζας.  Ο ναός έγινε αντικείμενο μελέτης δύο 
σπουδαίων βυζαντινολόγων,  του Αναστασίου Ορλάνδου και του Παναγιώτη Βοκοτόπουλος
Έχει την μορφή ημιεγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο.  Στο κέντρο σώζεται μαρμάρινη 
πλάκα με το διακοσμητικό θέμα των 5 άρτων.  Το κωδωνοστάσιο συνηθίζεται στα Επτάνησα 

και στις παράλιες περιοχές της Ηπείρου. Έχει ύψος 7,75 μ. και πλάτος 2,90 μ. Χωρίζεται σε τρία 
μέρη. Στη νότια πλευρά του ναού ήταν το ελαιοτριβείο.  Στα νοτιοανατολικά του ναού 

βρίσκεται το παρεκκλήσι του ΑγίουΟνουφρίου.  Ο τοιχογραφικός διάκοσμος ανανεώθηκε 
τουλάχιστον έξι φορές.  Ο ζωγράφος Αλέξιος  αγιογράφησε το Ιερό Βήμα.  

 



Παναγία 
Κορωνησίας, 
άποψη από 
ανατολικά 



Παναγία Κορωνησίας,  
ο τρούλλος, άποψη από βορειοανατολικά 





«Καπλάνειος Σχολή» 
δυτική πλευρά – «Ελισαβέτειο» διδακτήριο 

διακρίνεται ζώνη οδοντωτών πλίνθων 



Βυζαντινή επιρροή;  



Μονή Αγίου Νικολάου          
 Στρατηγοπούλου ή Ντίλιου

Νησί Ιωαννίνων 
 13ος αιώνας 



  Παναγία Κορωνησίας, άποψη από βορρά  



Παναγία Κορωνησίας,  
 άποψη από νοτιοανατολικά 



Παναγία 
Κορωνησίας, 
άποψη από 
δυτικά 



Το  
Κωδωνοστάσιο, 
18ος αιώνας 



Το εντοιχισμένο μαρμάρινο προσκυνητάρι, 13ος αιώνας





Το παλιό ελαιοτριβείο, στη νότια πλευρά 



Χτισμένη θύρα, 
στην 
ότια πλευρά 

του Ναού  





Ο πατήρ Βαρνάβας και ο πατήρ Γεώργιος
μιλούνε στα παιδιά για την ιστορία του 

Ιερού Ναού  







Το «ομφάλιον»,   
μαρμάρινη πλάκα δαπέδου με απεικόνιση των «πέντε άρτων» 



Ο Χριστός Εμμανουήλ  σε τριπλή δόξα, νάρθηκας 
 



Άγγελοι και Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, νάρθηκας 



Η Θεοτόκος, νάρθηκας 



Ο εμπαιγμός, νάρθηκας 



Η κρίσις του Πιλάτου, νάρθηκας 



Η του Πιλάτου απόνιψις, νάρθηκας 



Στο προαύλιο, μπροστά από το παρεκκλήσι  
του Οσίου Ονουφρίου. 



Το παρεκκλήσι του Οσίου Ονουφρίου 



Βίος του Οσίου Ονουφρίου 
 

Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες για τον Άγιο Ονούφριο κι αυτές διασώζονται από 
τους κατοίκους της Κορωνησίας. «Θεοσεβέστατος και ταπεινός» μόνασε σ’ ένα 
μοναστήρι του «Γενεθλίου της Θεοτόκου» στην Κορωνησία.Η ταπεινότητά του 

ήταν τέτοια που δυστυχώς οι άλλοι μοναχοί μη μπορώντας να κατανοήσουν την 
αγιότητά του, τον περιγελούσαν. Η εμφάνιση όμως δύο θαυμάτων από τον Άγιο 

άλλαξε αμέσως την εικόνα που είχαν οι άλλοι γι’αυτόν. Σύμφωνα με το πρώτο 
θαύμα έγινε αντιληπτός από τους συμμοναχούς του όταν επέστρεψε στο 

μοναστήρι από ένα νησάκι, που λέγετε Βουβάλα, που μάζευαν ξυλεία όπου για 
αστείο τον είχαν άφησαν οι άλλοι μοναχοί και αυτός μετά από προσευχή έριξε το 
ράσο του στην θάλασσα και ταξίδεψε επάνω του μέχρι το νησί χρησιμοποιώντας 

το ως βάρκα. Κατά το δεύτερο θαύμα, έπειτα από προσευχή του απέκτησε 
γενειάδα μέχρι το έδαφος παρά το γεγονός ότι ήταν σπανός. 

Δεν είναι ακριβής ο χρόνος της κοίμησής του. Πάνω από το τάφο του έκτισαν ναό 
προς τιμήν του. Η μνήμη μου εορτάζεται στις 12 Ιουνίου μαζί με τον συνονόματο 

του Άγιο Ονούφριο της Αιγύπτου. 



Το πηγάδι 
του Οσίου 
Ονουφρίου 









Παραλία Κορωνησίας 







Ανάγνωση από το βιβλίου 
του Σπύρου Μαντά,   

ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΑ: 
θρύλοι που σχετίζονται με 
το χτίσιμο των γεφυριών 

 



















Στις 25 Μαΐου, ο συντηρητής έργων τέχνης,  
κος Ιωάννης Λιούγκος, επισκέφθηκε το σχολείο μας 
και μίλησε στους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε’ 

τάξης, για το έργο της ανάδειξης των μνημείων, που 
έχουν υποστεί τη φθορά του χρόνου αλλά και της 

άστοχης ανθρώπινης παρέμβασης. 





Εικόνες από έργα συντήρησης Ιερών Ναών































Παρένθεση  





Στις 20, 21 & 22 Απριλίου  ο  υπεύθυνος 
του προγράμματος συμμετείχε στις 

εργασίες του επιμορφωτικού σεμιναρίου 
«Η τέχνη της πέτρας στο διάβα του 

χρόνου: Πετρογέφυρα και Λαγκαδιανοί 
μάστορες»,  που συνδιοργάνωσαν το ΚΠΕ 
Καστρίου και το ΚΠΕ Μακρινίτσας, στην 

Αρκαδία. 
  





Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι εισηγήσεις 
επικεντρώθηκαν στη γεφυροποιία, αναδείχθηκε το 

πρόβλημα της έλλειψης (από δεκαετίες) μαστόρων της 
πέτρας, της συντήρησης των γεφυριών και 

πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Καρύταινα, στο 
γεφύρι του Κούκου και στο γεφύρι της   Ωριάς. 



Καρύταινα 



Το χαρτονόμισμα 
των 5.000 δραχμών 

(1997)   

Απεικόνιζε  
ον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη 

στη μία όψη,  ενώ στην άλλη το 
κάστρο  και το γεφύρι της 

Καρύταινας. Είναι ενδεικτικό 
της σημασίας των γεφυριών 

και του συμβολισμού τους,  ότι 
εμφανίζονται σε πολλά 

χαρτονομίσματα. 



Γεφύρι Καρύταινας, στον Αλφειό 



Γεφύρι Κούκου, 
στον Αλφειό



Γεφύρι Ωριάς, στον ποταμό Τάνο 



Μουλβία γέφυρα (Pons Mulvius) στον ποταμο Τίβερη, έξω από τη Ρώμη. Το μνημείο 
σηματοδοτεί την επικράτηση του Κωνσταντίνου και ταυτόχρονα των χριστιανών, 
βάρος του Mαξέντιου. H  μάχη δόθηκε το 312 μ.X. Λόγω της διαφορετικής κατασκευής 

οι τοξωτές ρωμαϊκές κατασκευές, αντέχουν στο πέρασμα των αιώνων.  



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ 
 
 ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ι & II ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΙΑΣ  

ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ 

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΚΙ Ο ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ ΒΑΣ. ΚΑΤΗ, ΧΑΡ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΟΒΑΣ, ΒΑΣ. ΧΡΗΣΤΟΥ

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ http://www.saint.gr 

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΑΡΒΑΡΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Η ΜΟΝΗ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ http://www.petrinagefiria.com 

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΝΙΤΣΑ  ΣΥΝΙΚΗ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 



Αλεξίου Αλέξανδρος 
Βασιλειάδης Ιουλιανός-Ραφαήλ 
Βασιλείου Βασιλική 
Γιώτης Χρήστος 
Γούλα Αικατερίνη 
Ιωάννου Αντιγόνη 
Καρβέλης Κωνσταντίνος 
Κλάγκος 
Κολχούρη 

Αχιλλέας  
Πηνελόπη 

Λιούτα Εβελίνα 
Λιούτα Νεφέλη 
Λούμης Παναγιώτης 
Μπαζούκα Αριστούλα 
Μπάλι Ματέο 
Μωραΐτης Θεμιστοκλής 
Ντραγκόι Δημήτρη 
Παπαδοπούλου Σταυρούλα 
Τσικνιά Ελένη 
Ψαρρά Ευαγγελία 

Βασιλειάδης Γεώργιος 
Γιαννάκος Βασίλειος 
Γκαρτζονίκα Βασιλική-Αικατερίνη 
Δευτεραίου Έλλη 
Δρεπανάς Παναγιώτης 
Ζιαμπίρη Νεφέλη 
Κατσαρού Μυρτώ 
Κατσούρας Σπυρίδων-Ραφαήλ 
Μέτσιος Αλέξανδρος-Έκτορας 
Μπίντος 
Μπουσβάρου 

Δημήτριος-Φαίδων 
Χρυσάνθη 

Ντάγκα Βάια-Σόνια 
Ντάτση  Μαρία 
Παππά Ανδριάννα 
Ρισβά Μαρία 
Σαββαντίδου Μυρτώ 
Σαλούκας Γεώργιος 
Τάτσης Αλέξανδρος 
Τσάλη Ευδοξία-Ραφαηλία 
Τσιώλη Αλίκη 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές/-ριες των τμημάτων Ε1 και Ε2: 



 
και οι εκπαιδευτικοί: 

Ελένη Κήττα & Χαρά Τζιαφά 
 

Υπεύθυνος προγράμματος: 
Αντώνης Καραπέτσιος 

 
Ευχαριστούμε θερμά,  

 
τη Μοναχή Παϊσία  της Ι.Μ. Φιλανθρωπηνών, 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, 
το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος,   

το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας,  
το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, 

τον Ιερομόναχο της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου και Προφήτου Ηλίου Πατ. Βαρνάβα, 
 τον Εφημέριο του Ι.Ν. της Παναγίας της Κορωνησίας  Πατ. Γεώργιο Κοσσυβάκη, 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας,  
τον συντηρητή αγιογραφιών κο Ιωάννη Λιούγκο, 

και τον  Συλλόγο Γονέων και Κηδεμόνων 
 για την πολύτιμη συνδρομή τους στην υλοποίηση του προγράμματος. 






