
Πολιτιστικός Σύλλογος «Πρέβεζα»  

Πρόσκληση 

Κύκλος Περιηγήσεων: «Γνωρίζοντας τα Μνημεία του Τόπου μας» 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πρέβεζα», διοργανώνει και σας προσκαλεί σε ένα κύκλο 
περιηγήσεων, με σκοπό τη γνωριμία με το φυσικό με το περιβάλλον, τα μνημεία, 
τους αρχαιολογικούς χώρους και την πλούσια πολιτιστική παράδοση του τόπου 
μας.  

Εκδρομή στα Ιωάννινα – Σάββατο 07.10.2017 

9:00 : Αναχώρηση από Πλατεία Ανδρούτσου 

10:30 ~ 12:00: Επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» 

12:30 ~ 14:00: Περιήγηση στην Ακρόπολη Ιτς Καλέ (Κάστρο Ιωαννίνων) & Επίσκεψη                          

                           στο Μουσείο Αργυροτεχνίας     

14:00 ~  18:00: Ελεύθερος χρόνος  

 18:00: Αναχώρηση και επιστροφή στην Πρέβεζα 

 

Η περιήγησή μας ξεκινάει με την επίσκεψή μας στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

«Θεόδωρος Παπαγιάννης», στο Ελληνικό Ιωαννίνων του Δήμου Κατσανοχωρίων το 

οποίο λειτουργεί από το 2009. Ο δημιουργός Θεόδωρος Παπαγιάννης φιλοτέχνησε 

με το δικό του τρόπο και χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα υλικά έργα που αφορούν στον 

Ηπειρώτη μάστορα, το βοσκό, το γεωργό, την πολύπαθη Ηπειρώτισσα μάνα και 

άλλα. Στην Έκθεση φιλοξενούνται πορτρέτα τόσο σημαντικών ανθρώπων, όσο και 

λαϊκών ανθρώπων. Στις προθήκες του διαδρόμου εκτίθεται μια μοναδική σειρά από 

προπλάσματα μεταλλίων και νομισμάτων, που φιλοτεχνήθηκαν κατά τη διάρκεια 40 

περίπου χρόνων. 

Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Κάστρο των Ιωαννίνων και θα περιηγηθούμε στην 

Ακρόπολη του Ιτς Καλέ. Εντός της Ακρόπολης στεγάζεται το Μουσείο Αργυροτεχνίας 

που δημιουργήθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Πρόκειται για 

μουσείο θεματικό, τεχνολογικό, αφού πραγματεύεται την τεχνολογία της 

αργυροχοΐας κατά την προβιομηχανική περίοδο. Παράλληλα στο χώρο του 

Μουσείου φιλοξενείται και η περιοδική έκθεση «ΟΤΑΝ Η ΤΕΧΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΕΡΗ. 

Εβραϊκά κειμήλια από τα Ιωάννινα».  Η έκθεση περιλαμβάνει υψηλής τέχνης 

κειμήλια των Ρωμανιωτών (δηλαδή, ελληνόφωνων) εβραίων από τα Ιωάννινα. Τα 

εκθέματα χρονολογούνται από τον 17ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα και 

μαρτυρούν, μεταξύ άλλων, ότι η αργυροτεχνία στους εβραίους είναι στενά δεμένη 

με τις θρησκευτικές τους τελετές. 



Εκδρομή στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο (Άγιος Γεώργιος – Κοκκινόπηλος) – Λίμνη 

Ζηρού – Κυριακή 05.11.2017 

 

9:00 Αναχώρηση από Πλατεία Ανδρούτσου 

10:00 ~ 11:30 Επίσκεψη στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο – Άγιος Γεώργιος 

12:00 ~ 13:00 Περιήγηση στη θέση Κοκκινόπηλος 

13:30 ~ 16:00 Επίσκεψη στη Λίμνη Ζηρού  

16:00 Επιστροφή στην Πρέβεζα 

Η περιήγησή μας ξεκινάει με την επίσκεψή μας σε ένα από τα σημαντικότερα 

τεχνικά έργα της ρωμαϊκής περιόδου, το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, στη θέση Άγιος 

Γεώργιος, όπου βρίσκεται πεσσοστοιχεία, μία από τις κατασκευαστικές τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου. 

Στη συνέχεια και ακολουθώντας την πορεία του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου, θα 

επισκεφθούμε τον Κοκκινόπηλο, όπου έχει εντοπιστεί φρεάτιο του έργου, ενώ η 

περιοχή παράλληλα αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές θέσεις της Παλαιολιθικής 

Περιόδου στην Ήπειρο.  

Τέλος θα καταλήξουμε στη Λίμνη Ζηρού, φυσικό τοπίο μοναδικής ομορφιάς, όπου 

θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το φυσικό πλούτο της περιοχής.   

 

Δηλώσεις για τη συμμετοχή στις περιηγήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 

04.10.2017 για την Εκδρομή στα Ιωάννινα και την Τετάρτη 01.11.2017 για την  

Εκδρομή στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο. Ως σημείο συγκέντρωσης και αναχώρησης έχει 

οριστεί η Πλατεία Ανδρούτσου. Το ποσό για τη συμμετοχή ανέρχεται στα 12 € για 

την Εκδρομή στα Ιωάννινα και στα 10 € για την Εκδρομή στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο 

στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι μετακινήσεις με λεωφορείο, καθώς και η 

ξενάγηση, καθ’ όλη τη διάρκεια των περιηγήσεων, από τις πιστοποιημένους 

ξεναγούς – αρχαιολόγους (Αθανασία Κεραμάρη & Πολυξένη Μπάρκα). Στην τιμή 

δεν συμπεριλαμβάνονται  τα εισιτήρια εισόδου στα Μουσεία.    

Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινίσεις και συμμετοχές:  

 Κωνσταντίνος Λογοθέτης : 6999902438 

 

 


