
 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

  

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ 
O Κοκκινόπηλος εντυπωσιάζει για το 

χαρακτηριστικό του χρώµα και αποτελεί ίσως την 
αρχαιότερη ως τώρα αρχαιολογική θέση όχι 

µόνον της Ηπείρου αλλά ολόκληρης της 
Ελλάδας…. 

http://www.preveza.gr/ind
ex.php?option=com_conten
t&view=category&layout=bl

og&id=112&Itemid=195 
 

 
ΕΦΥΡΑ 

Θέση που αναφέρει ο Όµηρος, η Εφύρα, αποικία 
των Μυκηναίων, Από πολύ νωρίς, ήδη από τον 

14ο αι. π.Χ., οι Μυκηναίοι έµποροι είχαν 
εγκαταστήσει εδώ την αποικία τους….. 

http://www.preveza.gr/ind
ex.php?option=com_conten
t&view=category&layout=bl

og&id=112&Itemid=195 
 

 

ΚΑΣΣΩΠΗ 
Η Κασσώπη ιδρύεται πριν τα µέσα του 4ου αι. 
π.Χ.. πολιτικό κέντρο προστατεύει από την 

εκµετάλλευση των Ηλείων αποίκων την εύφορη 
πεδιάδα που απλωνόταν νοτιότερα. Μέχρι και το 

168 π.Χ. θα παραµείνει ευηµερούσα….. 

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 8.30 
-15.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 
ΕΙΣΟΔΟΣ 2 ΕΥΡΩ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ 18 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΧΡΟΝΩΝ 1 
ΕΥΡΩ 
26820 51010         

(www.lgepka.gr), 



 

ΌΡΡΑΟΝ 
Ο οικισµός του Ορράου, κοιτίδα του φύλου των 

Μολοσσών, ιδρύεται λίγο πριν τα µέσα του 4ου αι. 
π.Χ. για να ελέγχει τη διάβαση από τον 

Αµβρακικό προς την ηπειρωτική ενδοχώρα. 

 
 
http://www.preveza.gr/ind
ex.php?option=com_conten
t&view=category&layout=bl

og&id=52&Itemid=83 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

ΝΙΚΟΠΟΛΗ 
Η Νικόπολις – πόλις της Νίκης – ιδρύθηκε το 31 
π.χ. από τον Οκταβιανό Αύγουστο προς τιµή της 
νίκης του επί του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας 
στη ναυµαχία του Ακτίου. Η πόλη αναπτύχθηκε 

και ήκµασε τόσο στα Ρωµαϊκά Χρόνια, όπου 
αριθµούσε περί τους 30.000 κατοίκους αλλά και 
αργότερα κατά τη Παλαιοχριστιανική περίοδο. 

Ώρες επίσκεψης 08:30-
15:00 είσοδος δωρεάν 
5ο χλµ Εθνικής οδού 

Πρέβεζας - Ιωαννίνων 
Τηλέφωνο:+30 26820-

89890 
Φαξ: +30 26820-89893 

(www.lgepka.gr), 

ΡΩΜΑΪΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 
Το Ρωµαϊκό Υδραγωγείο Νικόπολης είναι ένα 

θαυµαστό έργο αρχαίας τεχνολογίας, µιά 
υπερκατασκευή (superstructure) µήκους 50χλµ. 

για την υδροδοτήθηση της αρχαίας Νικόπολις 
που είχε πληθυσµό 150.000 κατοίκους….. 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
http://el.wikipedia.o
rg/wiki/%CE%A1%CF%89%
CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%
BA%CF%8C_%CE%A5%CE%B4
%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF
%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF
%CE%BF_%CE%9D%CE%B9%C
E%BA%CF%8C%CF%80%CE%B
F%CE%BB%CE%B7%CF%82 

 



 

ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ 
Εδώ οι αρχαίοι τοποθετούσαν τις Πύλες του 

Κάτω Κόσµου που οδηγούσαν στο βασίλειο του 
Άδη (ή Πλούτωνα),  η µοναδική άνοδος του 
οποίου στον Επάνω Κόσµο συνδέθηκε µε την 

αρπαγή της όµορφης Περσεφόνης…. 

 

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
08.00 ΜΕ 20.00 

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ  18 
ΧΡΟΝΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΕΙΣΟΔΟΣ 
2684041206 

(www.lgepka.gr) 
 

ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ 

 

ΚΑΣΤΡΟ ΡΗΝΙΑΣΑΣ 
Κοντά στο χωριό Ριζά 
της Π.Ε. Πρεβέζας 

σε ύψωµα φύσει οχυρό, 
σώζεται το περίφηµο κάστρο… 

Ριζά 
 

http://www.preveza.gr
/index.php?option=com
_content&view=categor
y&layout=blog&id=53&I

temid=106 

 

 

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ 
Ο παράκτιος προµαχώνας των Πευκακίων 

βρισκόταν ανάµεσα στα ακρωτήρια Σκαφιδάκι και 
Άκτιο και πρέπει να κατασκευάστηκε ως 

συνέχεια της τάφρου στις αρχές 19ου αι.…… 

 

Ανάµεσα στα ακρωτήρια 
Σκαφιδάκι και Άκτιο 

http://www.preveza.gr
/index.php?option=com
_content&view=categor
y&layout=blog&id=53&I

temid=106 

 



 

ΚΑΣΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά 

της Πρέβεζας. 
Κτίστηκε αρχικά από τους Τούρκους, 

ενώ στα τέλη του 17ου αι. 

βόρεια πλευρά της 
Πρέβεζας. 

http://www.preveza.gr
/index.php?option=com
_content&view=categor
y&layout=blog&id=53&I

temid=106 

 

 

ΚΑΣΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Στη νότια έξοδο της τάφρου της πόλης προς τη 
θάλασσα, (1807-1808) ο Αλή πασάς χτίζει, σε 

σχέδια του γάλλου συνταγµατάρχη F.F.Guillaume 
de Vaudoncourt, και το Γενή Καλέ (Νέο Κάστρο) 

ή Κάστρο του Αγίου Γεωργίου…. 

νότια έξοδο της τάφρου 
της πόλης 

http://www.preveza.gr
/index.php?option=com
_content&view=categor
y&layout=blog&id=53&I

temid=106 
 

 

 

ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 
Το 1807 η Πρέβεζα περνά οριστικά στον Αλή 
πασά των Ιωαννίνων. Τότε, ανεγείρεται, σε 

σχέδια του γάλλου συνταγµατάρχη F.F.Guillaume 
de Vaudoncourt, και το Ουτς Καλέ (ουτς=uc, 

τουρκ.=άκρη, τέρµα) ή Κάστρο του 
Παντοκράτορα… 

Παντοκράτορας 
http://www.preveza.gr
/index.php?option=com
_content&view=categor
y&layout=blog&id=53&I

temid=106 

 



 

ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΡΓΑΣ 
Ύστερα από δύο κατεδαφίσεις, οι Ενετοί το 1792 

ξαναχτίζουν το κάστρο της Πάργας, το οποίο 
εξαιτίας της φυσικής το υ οχύρωσης αλλά και της 
αρτιότητας σχεδίου θα µείνει απόρθητο µέχρι το 
1819, παρά τις επιθέσεις κυρίως του Αλή πασά 

των Ιωαννίνων (1788-1822). 

 

Πάργας 
http://www.preveza.gr
/index.php?option=com
_content&view=categor
y&layout=blog&id=53&I

temid=106 
 

 

ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 
Σε θέση σηµαντική, καθώς ελέγχει την περιοχή 

της Πάργας και του Ιόνιου Πελάγους, ο 
δαιµόνιος Αλή πασάς (1788-1822) χτίζει, το 

επιβλητικό κάστρο της Ανθούσας στην κορυφή 
του λόφου του οµώνυµου χωριού…. 

 

Ανθούσα 
http://www.preveza.gr
/index.php?option=com
_content&view=categor
y&layout=blog&id=53&I

temid=106 
 

 

ΚΑΣΤΡΟ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ 
Το κάστρο στα Πέντε Πηγάδια (το πρώτο στην 

ίδια θέση) βρίσκεται στην περιοχή της 
Κλεισούρας του Ν.Πρέβεζας. Κτίστηκε στις 

αρχές του 19ου αι., 

 
Περιοχή της Κλεισούρας 

του Ν.Πρέβεζας 
http://www.preveza.gr
/index.php?option=com
_content&view=categor
y&layout=blog&id=53&I

temid=106 

 
 

 



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 
Σε απόσταση κοντινή από τον αρχαιολογικό 

χώρο της Κασσώπης, πάνω από την προικισµένη 
σε βλάστηση Καµαρίνα, ορθώνεται ο ιστορικός 

βράχος του Ζαλόγγου, όπου 63 Σουλιώτισσες µε 
τα παιδιά τους έσυραν το 1803 τον χορό του 
θανάτου, για να µην πέσουν στα χέρια των 

ανδρών του Αλή πασά (1788-1822), όταν το 
Σούλι υπέκυψε µετά από πολύχρονους αγώνες….. 

 

Ζάλογγο 
 

http://www.preveza.gr
/index.php?option=com
_content&view=article
&id=75&Itemid=391 

 

ΜΟΥΣΕΙΑ 

 
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 
Σκοπός της ΛΓ΄ Ε.Π.Κ.Α., είναι η σύνδεση του 

Μουσείου τόσο µε το δίκτυο διαδροµών του 
αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης όσο και µε 
την καθηµερινή πολιτιστική ζωή του τόπου και τη 

σύγχρονη πολιτιστική δράση, αναδεικνύοντας 
έτσι τον πραγµατικό παιδευτικό του ρόλο, µέσα 

φυσικά και από την υλοποίηση κατάλληλων 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων….. 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 8.30-15.00 
ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ 3 ΕΥΡΩ ΤΟ 
ΑΤΟΜΟ - ΤΩΝ ΑΝΩ 65 

ΧΡΟΝΩΝ 2 ΕΥΡΩ. 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 

ΕΩΣ 19 ΕΤΩΝ. 
(www.lgepka.gr), 

5ο χλµ Εθνικής οδού 
Πρέβεζας - Ιωαννίνων 
Τηλ:+30 26820-89892 

Φαξ: +30 26820-89893 



 

 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ 
ΚΑΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟ ΖΑΛΟΓΓΟ 

Ένα πραγµατικό στολίδι για την περιοχή µας 
είναι το Λαογραφικό Μουσείο που ιδρύθηκε το 
2002 και εµπλουτίσθηκε µε την βοήθεια των 
κατοίκων των Δηµοτικών Διαµερισµάτων του 

Δήµου Ζαλόγγου... 

Το χειµώνα  λειτουργεί µε  
κατόπιν ραντεβού. 

Καλοκαίρι καθηµερινά 
10.00/12.00-18.00/ 20.00 

Τηλ. 2682052512 
http://www.zalogomuse
um.gr/cms/component/o
ption,com_joomgallery
/func,viewcategory/ca
tid,6/Itemid,73/lang,

en 

 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 

Λαογραφικό Μουσείο σε πέτρινο 
σπίτι του 1860…. 

 

 

Επίσκεψη κατόπιν 
τηλεφωνικού ραντεβού 
στα τηλ.  6977342875  

2683031619 
είσοδος δωρεάν 
http://www.lakka

ssouli.gr/home.html 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ  

 

ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΣΠΑΡΤΙΩΤΗ 
 

 
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ 

ΤΡΙΤΗΣ 6 ΜΕ 9 
ΠΛΗΡ. 26820 89382    

6945 338335 
 

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 



 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ 
Ερωδιοί και χαραδριόµορφα την άνοιξη πάνω και 
γύρω από τα νησάκια της λιµνοθάλασσας µε τη 

χαρακτηριστική αλοφυτική βλάστηση, 
νανογλάρονα, ποταµογλάρονα και 

θαλασσοσφυριχτές το καλοκαίρι, ο µεγαλοπρεπής 
θαλασσαετός και αλκυόνες κατά τη µετανάστευση 

και εκατοντάδες αφρόπαπιες (σουβλόπαπιες, 
πρασινοκέφαλες) το χειµώνα…. 

 

http://www.preveza.gr
/index.php?option=com
_content&view=categor
y&layout=blog&id=296&

Itemid=373 

θαλάσσιος οικοτουρισµός 
και οικοτουρισµός 

αγροτόπων 
( Κρουαζιέρες στον 

Αµβρακικό) 
www.eco-cruising.gr 

2682041992 
6973395839 

 

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΟΥΡΟΣ 
Στο χωριό Αγιος Γεώργιος υπάρχουν οι «πηγές 
του Λούρου» από τις οποίες υδρεύεται η Αρτα, η 

Πρέβεζα και η Λευκάδα. Επίσης κοντά στο 
χωριό Αγιος Γεώργιος είναι κατασκευασµένο το 

γιγαντιαίο για την εποχή του Υδραγωγείο 
Λούρου, που κατασκευάσθηκε µετά το 31 π.Χ. µε 

εντολή του Ρωµαίου αυτοκράτορα Αυγούστου 
Οκτάβιου, µε το οποίο υδρεύετο τότε η 

Νικόπολις (πληθυσµός : 300.000 άτοµα)…. 

http://www.preveza.gr
/index.php?option=com
_content&view=article
&id=598&Itemid=374 



 

Η ΛΙΜΝΗ ΖΗΡΟΥ 
Σαν ελβετικό τοπίο…..Η Λίµνη του Ζηρού, είναι 

ένα σηµαντικό αξιοθέατο-φυσική καλλονή…. 

http://www.preveza.gr
/index.php?option=com
_content&view=article
&id=600&Itemid=375 

 

ΚΠΕ Φιλιππιάδας 
Ζηρός - Φιλιππιάδα 

Τ.Κ. 48200  
Φιλιππιάδα 
Τ.Θ. 64 

τηλ.: 6972321964 
kpefilippiadas@gmail.com 

 
 

ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΡΩΝ-ΤΑ ΣΤΕΝΑ 
ΤΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ -ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ 

ΑΧΕΡΟΝΤΑ 
 

Η ποικιλία των φυσικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής, όπως ποτάµια, χείµαρροι, έλη, βάλτοι, 

λόφοι, βουνά και παράλιες εκτάσεις σε 
συνδυασµό µε την χλωρίδα και πανίδα, 

σχηµατίζουν αξιόλογα χερσαία και υδάτινα 
οικοσυστήµατα ….. 

 
 
 
 
 

Acheron kayak 
6977700122 
69888608 

 

Acheron-rafting  
Tel:2666041677   

fax:2666041456  

Tel:6948579569 

e-mail info@acheron-
rafting.gr 
http://www.acheron-
rafting.gr/indexket

riko.html 

rafting, trekking, 
mountain bike, 
parapente,  

 
 
pony club 
http://www.ponyclub



 
Τα "Στενά του Αχέροντα", είναι εξαιρετικής 

οµορφιάς και παρουσιάζει σηµαντικό οικολογικό 
ενδιαφέρον…. 

 

.gr/contact/ 

E-mail: ilias.fotiou “at” 
gmail.com 

Tel: (+ 30) 698 086 1611  
(+ 30 ) 698 088 4887  

Ridding, rafting, 
trekking, 

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

Για ατελείωτες περιπέτειες στα γαλαζοπράσινα 
νερά του Ιονίου…. 

PARGA  POSEIDON  
DIVING CENTER 

Agias Marinas 3, Parga 
Preveza 

ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
+30 2684031450 
+30 2684032364 
+30 6947 052738 

www.poseidondiving.gr 
 

Πολλά χιλιόµετρα ακτογραµµής προσφέρουν 
ευκαιρίες για συναρπαστικές καταδυτικές 

εµπειρίες… 

 
 

Anastasios Papanikolaou 
Preveza 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

+30 6945415972 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 



 

PARGA TRAINS 
ΠΑΡΓΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Για διασκεδαστικές περιηγήσεις στην περιοχή 
της Πάργας… 

Πληροφορίες: 
(+30) 6945793049 
(+30) 6944624155 

Fax: (+30) 
2684032779 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 
 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Ένα πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων 
διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΛ. 682360610 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Το Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας καθιερώθηκε 
για πρώτη φορά το 1983 µε πρωτοβουλία της 

χορωδίας "ΑΡΜΟΝΙΑ" Πρέβεζας, που σε 
συνεργασία µε άλλους φορείς , αναλαµβάνει κάθε 

χρόνο και την διοργάνωσή του….  

 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΚΑΘΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 

ΙΟΥΛΙΟΥ. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΖΑΖ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
Για 10η συνεχή χρονιά και για δύο ηµέρες, στις 

αρχές καλοκαιριού διοργανώνει το Preveza Jazz 
Festival στην παραλία της πόλης…. 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 



ΠΑΡΓΙΝΑ- ΚΑΝΑΡΙΑ 
Τα Παργινά, είναι το αποκορύφωµα των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάργα, που 
πραγµατοποιούνται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 

Τα Κανάρεια, 13-15 Αυγούστου στην Πάργα, 
συγκεντρώνουν πλήθος επισκεπτών και είναι 

αφιερωµένα στον Κωνσταντίνο Κανάρη, ….. 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΘΕ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΓΑ 

 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Το καρναβάλι αυτό είναι καθαρά γυναικεία 
υπόθεση. Στο καρναβάλι γυναικών Πρέβεζας 

συµµετέχουν κάθε χρόνο πάνω από 20 
πληρώµατα και σύνολο 1.000 Καρναβαλιστές….. 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΕΒΕΖΑ 
Πληρ. 6938909804    
Κοντονάσιου Ευγενία 

 

 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟ 

Γίνεται στην πόλη της Πρέβεζας και στα τρία 
χρόνια παρουσίας του καρναβαλικού κοµιτάτου οι 

διοργανωτές του κατάφεραν να  
πραγµατοποιήσουν αποκριάτικες εκδηλώσεις µε 

µαζική συµµετοχή. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ 

ΚΟΜΙΤΑΤΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΟ προτελευταίο 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 



ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Καρναβάλι που διοργανώνεται αποκλειστικά από 

γυναίκες… 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 

 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ 
Πρόκειται για ερασιτεχνική αναπαράσταση του 

παραδοσιακού γάµου που στο πλαίσιο της 
αποκριάς σατιρίζει το εθιµοτυπικό του γάµου και 

τις κάποιες όχι ροµαντικές πτυχές του…. 

 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 

ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΩΝ 
Πληροφορίες : 2683 0 

31205 
 
 

 

ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ 
Η Γιορτή της Σαρδέλας ξεκινάει γύρω στο 1975 

και πραγµατοποιείται συνήθως το πρώτο 
Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Τα τελευταία 

χρόνια η γιορτή της σαρδέλας γίνεται στον 
προαύλιο χώρο του κάστρου του Αγ. Αντρέα….. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΟ 

ΠΡΩΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΥ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΡΕΒΕΖΑ 



 
 
 

• Υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης στην πόλη της Πρέβεζας µε 
το τρενάκι του ∆ήµου, για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στο ∆ήµο Πρέβεζας στο τηλ 682360610. 

 
   
  
• Περισσότερες πληροφορίες  διαδροµές, ξενοδοχεία, κλπ 
στο www.preveza.gr 

• http://www.epirus.org/?p=154 
 

 
 
 
 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΑΚΙΩΤΩΝ – 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΠΡΕΒΕΖΑ 

 
ΑΜΙΣΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ 
ΠΡΕΒΕΖΑ 


