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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές»  
29 Απριλίου - 8 Μαΐου 2014  

 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ΛΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων στην πανελλήνια εκστρατεία "Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές", καθώς περισσότερα 

από 600 άτομα έλαβαν μέρος στις δράσεις που οργανώθηκαν από τις 29 Απριλίου έως και τις 8 

Μαΐου 2014. Ενήλικες και παιδιά είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τον καθοριστικό ρόλο και τις 

ποικίλες διαστάσεις που διαδραμάτισαν στη ζωή των ανθρώπων -από την αρχαιότητα έως σήμερα- τα 

νερά δύο ιδιαίτερα σημαντικών για τη Θεσπρωτία ποταμών, του Καλαμά και του Αχέροντα, καθώς 

και οι βιότοποι που αναπτύχθηκαν γύρω από αυτούς και παράλληλα να προβληματιστούν πάνω σε 

ζητήματα ισόρροπης ανάπτυξης περιβάλλοντος και πολιτισμού.  

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ενημερώθηκαν για τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, παρατήρησαν 

με τηλεσκόπιο τα πουλιά στο Δέλτα του Καλαμά, ενώ γυρίζοντας πίσω στον χρόνο γνώρισαν τα 

παλιά γεφύρια και περάσματα κατά μήκος του Καλαμά και γενικότερα τη σημασία των ποτάμιων 

δρόμων για τις μετακινήσεις, το εμπόριο, τις ανταλλαγές προϊόντων, αλλά και την επικοινωνία των 

ανθρώπων.  

Περιηγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο των Γιτάνων, ο οποίος είναι κτισμένος στις όχθες του 

ποταμού και ενημερώθηκαν για την καθοριστική σημασία που είχε το ποτάμι στην ανάπτυξη του 

οικισμού, ενώ παράλληλα έπαιξαν παραδοσιακά παιχνίδια δίπλα στο αρχαίο θέατρο. Μαζί με τους 

γονείς τους και πολλούς φίλους του ποδηλάτου, με αφετηρία την Ηγουμενίτσα, διέσχισαν μία 

απόσταση 8 περίπου χιλιομέτρων, σε μία ειδυλλιακή διαδρομή δίπλα στη θάλασσα, για να φτάσουν 

στον αρχαιολογικό χώρο του Πύργου Ραγίου, ο οποίος δεσπόζει στην κορυφή λόφου κοντά στις 

παλιές εκβολές του Καλαμά.  

Πρασίνισαν τις αυλές των σχολείων τους και κεντρικά σημεία των πόλεων της Ηγουμενίτσας και των 

Φιλιατών φυτεύοντας εκατοντάδες λουλούδια. Στην Παραμυθιά σε μία εκδήλωση που απευθυνόταν 

στο ευρύ κοινό, όσοι παρευρέθησαν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Αχέροντα, τον ποταμό των 
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μύθων, και τις σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις κατά μήκος του αλλά και να ανακαλύψουν τη 

σημασία που διαδραμάτισε για την ανάπτυξη της περιοχής κατά τους ιστορικούς χρόνους.   

Δυστυχώς ο καιρός δεν στάθηκε σύμμαχός μας και λόγω έντονης βροχόπτωσης αναβλήθηκε η 

προγραμματισμένη πεζοπορική διαδρομή κατά μήκος του Καλαμά μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο των 

Γιτάνων για την οποία υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής. Οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης, λόγω 

της μεγάλης συμμετοχής, δεσμεύονται να επαναλάβουν τη δράση στα τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου 

μετά από σχετική ανακοίνωση για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.     

Η ΛΒ΄ ΕΠΚΑ ευχαριστεί θερμά όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της και συμμετείχαν στις 

παραπάνω εκδηλώσεις και υπόσχονται ανάλογες πρωτοβουλίες στο μέλλον. Θέλει επίσης να 

ευχαριστήσει δημόσια -για την άρτια συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή- όλους τους φορείς που 

συνέβαλλαν με τις προτάσεις τους στη διαμόρφωση και υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και 

συγκεκριμένα τους: 

 Δήμο Ηγουμενίτσας 
 Δήμο Φιλιατών 
 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας / Γραφείο Σχολικών 

Δραστηριοτήτων 
 Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Σουλίου 
 Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχαιολογικών Χώρων Ν. Θεσπρωτίας 
 Ποδηλατικό Σύλλογο Θεσπρωτίας «Σπύρος Παπαγιάννης» 
 Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά 
 Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας 
 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ασπροκκλησίου - Σαγιάδας 
 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία Δήμου Ηγουμενίτσας 
 Α΄ και Β΄ Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών 
 Παιδικό σταθμό Φιλιατών  
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