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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε στον Δήμο Ζηρού, στο πλαίσιο των εργασιών
της 5ης Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Πόλεων με λίμνες, ενός γεγονότος ιδιαίτερα
σημαντικού για τον τόπο μας και για το δίκτυο.
Η αναγέννηση της φύσης, που έφερε η Άνοιξη, αποκαλύπτεται ιδιαίτερα στη λίμνη Ζηρού
με το ξεχωριστό φυσικό κάλος και τους λαϊκούς μύθους που τη συνοδεύουν. Είναι η λίμνη
που χάρισε το όνομά της στον καλλικρατικό Δήμο μας και η οποία εκφράζει και αγκαλιάζει
το όραμα της δημοτικής αρχής αλλά και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας για ανάπτυξη
βασισμένη στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.
Ως δημοτική αρχή επιδιώκουμε ν’ αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες και τη δυναμική
της λίμνης Ζηρού, αλλά και των ποταμών Λούρου και Αχέροντα στα τμήματα που διατρέχουν
τον Δήμο μας. Έχουμε αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση και παρά τα
εμπόδια που αντιμετωπίζουμε, κάνουμε διαρκώς βήματα μπροστά.
Σύντομα στη λίμνη Ζηρού, θα κατασκευαστεί κολυμβητική δεξαμενή με εξέδρες, ενώ
προγραμματίζουμε κι άλλες παρεμβάσεις, ήπιας κλίμακας, με στόχο η λίμνη Ζηρού με τη
φυσική ομορφιά της, ν’ αναδειχτεί και να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και τουριστών.
Ήδη έχει κατασκευαστεί πέτρινο μονοπάτι στο δάσος της λίμνης, για λόγους πυρασφάλειας, το
οποίο χρησιμοποιείται από φυσιολάτρες και περιπατητές.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας τιμάτε με την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας και
ευχόμαστε ολόψυχα καλή διαμονή στον Δήμο Ζηρού και την πόλη της Φιλιππιάδας.

Δήμαρχος Ζηρού
Νικόλαος Καλαντζής

ΧΆΡΤΗΣ
H ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
1. Ξενοδοχείο Ηλιάνα
2. Αρχαίο Όρραον (ξενάγηση και περιήγηση)
3. Οικισμός Γυμνοτόπου
4. Οικισμός Δρυόφυτου
5. Νερόμυλος Αγ. Γεωργίου
6. Πλατανόδασος
7. Ρωμαϊκό Υδραγωγείο
8. Κοκκινοπηλός
9. Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου
10. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Παιδόπολη Ζηρού
11. Λίμνη Ζηρού
12. Εστιατόριο «Λίμνη Ζηρού»

www.dimoszirou.gr

Η ΛΊΜΝΗ ΖΗΡΟΎ
Πολλά και ξεχωριστά είναι τα σημεία που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον στον Δήμο
Ζηρού, ο οποίος προέκυψε με την εφαρμογή του αυτοδιοικητικού σχεδίου “Καλλικράτη” το
2011 και τη συνένωση των πρώην Δήμων Φιλιππιάδας, Θεσπρωτικού, Ανωγείου και της
Κοινότητα Κρανέας. Σε απόσταση 4,5 χλμ. από τη Φιλιππιάδα μία πανέμορφη λίμνη, μέσα
σε ένα ειδυλλιακό φυσικό τοπίο, περιμένει τον επισκέπτη για μια ευχάριστη και εύκολη
εξερεύνηση αλλά και περιβαλλοντική εκπαίδευση με παιδιά. Παραλίμνια υπάρχει η Παιδόπολη,
όπου παλαιότερα λειτουργούσε ως ορφανοτροφείο, στην οποία λειτουργεί το ιδιαίτερα
δραστήριο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας.
Η λίμνη Ζηρού, ή οποία χάρισε και το όνομα στον καλλικρατικό Δήμο, βρίσκεται στα ανατολικά
του νομού Πρέβεζας. Το όνομά της προέρχεται από την σλαβική λέξη «οζερό» που σημαίνει
λίμνη. Πολύ κοντά στα ανατολικά της κυλάει ο ποταμός Λούρος με τον οποίο οι επιστήμονες
υποστηρίζουν ότι υπάρχει υπόγεια επικοινωνία. Η λίμνη Ζηρού βρίσκεται σε υψόμετρο 56
μέτρων και έχει ελλειψοειδές σχήμα που μοιάζει με ένα γιγάντιο μάτι.
Σύμφωνα με την επιστημονική προσέγγιση δημιουργήθηκε από την τεκτονική δραστηριότητα
που χαρακτηρίζει την περιοχή. Μία θεωρία επίσης αναφέρει ότι η λίμνη αποτελούσε
αρχέγονο λιμναίο σπήλαιο, που η οροφή του κατέρρευσε πριν από περίπου 10.000 χρόνια.
Η ακτογραμμή της φτάνει τα 3 χιλιόμετρα, η έκταση της περίπου τα 420 στρέμματα, ενώ το
βάθος της, που είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με το μέγεθος της, φτάνει τα 53 μέτρα με μέσο
βάθος τα 20 μέτρα.

Ο ΛΑΪΚΌΣ ΜΎΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΛΊΜΝΗΣ
Η δημιουργία της λίμνης μέσω των τεκτονικών διεργασιών αποτυπώνεται και σε έναν μύθο
που τη συνοδεύει, ο οποίος σχετίζεται με τα βιβλικά Σόδομα και Γόμορα. Σύμφωνα με τον μύθο
στην περιοχή υπήρχε η Πολιτεία Ζηρόπολη στην οποία ζούσαν δύο αδελφές, μία ζηλόφθονη
πλούσια και μία ενάρετη φτωχή. Αμφότερες βρίσκονταν σε αντιδικία με έρεισμα τα παχουλά και
υγιή παιδιά της φτωχής που σιτίζονταν με αποφάγια της πλούσιας.
Τα παιδιά της πλούσιας ήταν πολύ αδύνατα και ασθενικά, με συνέπεια να ζηλέψει και να διώξει
την φτωχή. Ένας άγγελος παρουσιάστηκε το ίδιο βράδυ στη φτωχή αδελφή και της είπε να
πάρει μαζί με τα παιδιά της τον δρόμο για την ξενιτιά χωρίς να κοιτάξουν πίσω. Όταν ξεκίνησαν
λοιπόν έγινε μεγάλος σεισμός, η φτωχή αδελφή γύρισε να κοιτάξει και πέτρωσε μαζί με τα
παιδιά και τον γάιδαρό της. Από τότε κάποιοι πιστεύουν ότι οι μορφές τους αποτυπώνονται
στους βράχους της λίμνης.
Περιμετρικά της λίμνης υπάρχει μονοπάτι που ενδείκνυται για πεζοπορία, ενώ λειτουργεί και
καφέ -ρεστοράν όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει παραδοσιακές γεύσεις και τον καφέ
του με θέα τη λίμνη και το υπέροχο παραλίμνιο δάσος της. Επίσης γίνονται μία σειρά από
εκδηλώσεις από κανόε καγιάκ και κωπηλασία, μέχρι το Zero Festival κάθε Αύγουστο, το οποίο
γνωρίζει εξαιρετική επιτυχία.
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ΆΓΙΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΌΣ
Λίγο πιο βόρεια από τη λίμνη Ζηρού, βρίσκεται ο περίφημος Κοκκινοπηλός. Πρόκειται για ομάδα
λόφων από ερυθρό άργιλο μεγάλου γεωλογικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Βάσει
γεωλογικών ερευνών από ανεξάρτητους ερευνητές και από το ΙΓΜΕ Πρέβεζας, το συγκρότημα
λόφων Κοκκινοπηλός Πρέβεζας είναι ένα προϊστορικό καρστικό βύθισμα που πληρώθηκε
από ερυθρές αργίλους σε ένα περιβάλλον παροδικών λιμνών (υγρές και ξηρές περίοδοι) με
εσωτερική αποστράγγιση.
Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί ευρήματα της Παλαιολιθικής εποχής και της Εποχής του Χαλκού.
Τη θέση διατρέχει υπόγεια ο αγωγός του ρωμαϊκού υδραγωγείου της Νικόπολης.
Προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, ενώ πρόσφατα γυρίστηκε και βιντεοκλίπ τραγουδιού της Μελίνας
Ασλανίδου, με πλάνα και από τη λίμνη Ζηρού . Το 2017 διεξήχθει αγώνας τρεξίματος trail
ZERO lake run 15χλμ. με ξεχωριστή επιτυχία, ενώνοντας τον Κοκκινοπηλό με την λίμνη Ζηρού.

ΚΟΚΚ
ΙΝΟ
ΠΗΛ
ΟΣ
www.dimoszirou.gr

Πηγές - Ρωμαϊκό Υδραγωγείο
-δρακότρυπα -πλατανόδασος
Περίπου 10 χλμ βόρεια της Φιλιππιάδας,
παρακείμενα της παλιάς εθνικής οδού
Πρέβεζας – Ιωαννίνων υπάρχει η Τ.Κ. Αγίου
Γεωργίου. Εκεί, στις πλαγιές του Ξηροβουνίου,
αναβλύζει μία από τις μεγαλύτερες πηγές
του ποταμού Λούρου, από την οποία
υδροδοτούνται οι πόλεις Άρτα, Πρέβεζα και
Λευκάδα.
Απέναντι από το χωριό σχηματίζεται μία
μεγάλη τρύπα στα βράχια. Εκεί ο λαϊκός μύθος
θέλει τον Άγιο Γεώργιο να πάλεψε με τον
δράκο και χτυπώντας τον με το σπαθί του
να αποκόπηκε μέρος του βράχου το οποίο
‘μεταπήδησε’ στην Τ.Κ. Παπαδάτες.
Στην περιοχή ο επισκέπτης θα δει το Ρωμαϊκό
Υδραγωγείο ένα εντυπωσιακό έργο το
οποίο κατασκευάστηκε μετά την ίδρυση
της Νικόπολης (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.) για
την εξασφάλιση της ύδρευσης της πόλης. Ο
αγωγός μετέφερε το νερό (διαδρομή μήκους
50 χλμ) από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου
στις δεξαμενές του Νυμφαίου Νικόπολης.
Επίσης λειτουργεί νερόμυλος και νεροτριβή.
Στις όχθες του Λούρου ποταμού υπάρχει το
πλατανόδασος, ένα θαυμάσιο πάρκο αναψυχής
με παγκάκια ανάμεσα σε αιωνόβια δέντρα,
όπου ο επισκέπτης μπορεί ν’ απολαύσει
την ηρεμία και την ομορφιά του τοπίου.
Επίσης αξιόλογο είναι και το καμπαναριό της
εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου.

ΚΆΣΤΡΟ ΌΡΡΑΟΝ
Στο λόφο Καστρί (ύψωμα 345 μ.) στην
Τ.Κ. Γοργομύλου, βρίσκεται το Κάστρο
Όρραον το οποίο δεν αφήνει ασυγκίνητο
κανέναν επισκέπτη. Σώζεται σε σχετικά καλή
κατάσταση για να μας θυμίζει την αρχαία
ακρόπολη Όρραον που ήταν χτισμένη στην
περιοχή, πλησίον της Αρχαίας Αμβρακίας.
Το Αρχαίο Όρραον αποτελεί μια εντυπωσιακή
αρχαία ακρόπολη των Μολοσσών. Όλοι οι
οικισμοί των Μολοσσών από το υψίπεδο
των Ιωαννίνων προς την πεδιάδα της Άρτας
και τον Αμβρακικό Κόλπο, με τις κοιλάδες
Λούρου και Αράχθου, αποτελούσαν πέραν
των σκοπών προστασίας (φυλάκια, φρούρια)
και ενδιάμεσους σταθμούς διακίνησης
αλλά και ελέγχου προϊόντων. Η ακρόπολη
είναι οχυρωμένη με ισχυρό διπλό τείχος,
το οποίο ενισχύουν τετράγωνοι πύργοι.
Εντός των τειχών διακρίνονται σε αρκετά
καλή κατάσταση ιδιωτικές οικίες και πιθανά
ανάκτορα αξιωματούχων. Η ίδρυση και ο
περιτοιχισμός του Ορράου, σύμφωνα με
ιστορικές αναφορές, έγινε επί του βασιλέως
των Μολοσσών Αλκέτα (385-370 π.Χ.).
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