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Η Ηγουμενίτσα είναι η πρωτεύουσα του νομού Θεσπρωτίας και προήλθε από τη συνένωση των κοινοτήτων Λαδοχωρίου, Κρυόβρυσης, Μαυρουδίου, Αγίας Μαρίνης, Καστρίου, Γραικοχωρίου, Αγίου Βλασίου και Νέας Σελευκείας.
Η Ηγουμενίτσα είναι μια παραλιακή πόλη με 15.000 κατοίκους καταλαμβάνει έκταση 80.808 στρεμμάτων. Απέχει 480 χλμ. από την Αθήνα και 470 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Το λιμάνι της είναι κόμβος επικοινωνίας τόσο με τα λιμάνια της Ελλάδας όσο και της Αδριατικής.
Αποτελεί σημαντική θαλάσσια πύλη της χώρας προς την Ευρώπη. Η Ηγουμενίτσα συνδέεται ακτοπλοϊκά με τους Παξούς, την Κέρκυρα την Πάτρα και λιμάνια της Ιταλίας όπως το Μπάρι, το Πρίντεζι, η Βενετία και η Ανκόνα.
Είναι διαμετακομιστικό κέντρο που συνεχώς επεκτείνεται. Μεγαλύτερη ανάπτυξη θα γνωρίσει με την ολοκλήρωση Εγνατίας Οδού, του οδικού άξονα που ενώνει την Ήπειρο με τη Θράκη, στα χνάρια της αρχαίας Εγνατίας Οδού των Ρωμαίων.
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Πολιτιστική κληρονομιά


Οι κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία της περιοχής μελέτης είναι τα παρακάτω

    * Χερσόνησος Λυγιάς – Πύργος Ραγίου. Βόρεια του κόλπου της Ηγουμενίτσας, στις εκβολές του Καλαμά, βρίσκεται η χερσόνησος της Λυγιάς ή Λυγαριάς με τα τρία κάστρα της. Εχει ταυτισθεί με την Κερκυραϊκή Περαία ή Τορώνη, αποικία των Κερκυραίων κατά την κλασσική περίοδο. Ο περιτειχισμένος οικισμός είχε έκταση 580 στρ. και 6.000 κατοίκους. Τα τείχη καταστράφηκαν πιθανότατα το 167 π.χ. Την Κερκυραϊκή Περαία προστάτευε από την πλευρά της στεριάς το μικρό κάστρο του Πύργου Ραγίου σε λοφίσκο. Ο λόγος κατοικήθηκε ήδη από την προϊστορική περίοδο. Κατά τη μεταβυζαντική περίοδο κτίσθηκε εκεί πύργος. Στην ίδια περιοχή έχουν αποκαλυφθεί στην χερσόνησο Λυγιάς Ακρόπολη χρονολογούμενη από 5ο αιο. π.χ εως τους ελληνιστικούς χρόνους,, στη θέση Αστραβέτσι Ναόσχημο κτήριο ελληνιστικής εποχής, λαξευμένο στο βράχο, στη Θέση Λιουμπέτσι τετράγωνο ισοδομικό κτήριο ελληνιστικής εποχής και τέλος στη θέση Αγιονάζι τάφοι ελληνιστικής περιόδου.
    * Λαδοχώρι. Ρωμαϊκή έπαυλη με νεκρικό θάλαμο και ανάγλυφες σαρκοφάγους (2ος-3ος αι. μ.χ.). Επίσης αρκετά εκτεταμένος οικισμός των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων, ενώ η νεκρόπολη του ανευρέθη στην περιοχή του σταδίου Ηγουμενίτσας.
    * Ν. Σελεύκεια: Ρωμαϊκή αγροικία στην θέση "Τρουμπέ".
    * Μακρυχώρα: Ερείπια οικισμού ελληνιστικής εποχής και τάφοι στις δυτικές πλαγιές Μάλι Κλάδι.]
    * Πρασούδι: Στο νησάκι Πρασούδι υπάρχουν ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
    * Ηγουμενίτσα: Βυζαντινό και μετέπειτα ενετικό κάστρο στο λόφο ανατολικά της Νομαρχίας.
    * Γραικοχώρι: Ανεμόμυλος ιδιοκτησία πρώην Κοινότητας Γραικοχωρίου
    * Αγιονήσι: Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής.
    * Αγιος Βλάσιος: Μονή Ταξιαρχών Σούβλιασης (1637): Λόγω των καταστροφών του πολέμου και της γρήγορης ανοικοδόμησης της περιοχής, ελάχιστα παραδοσιακά κτίρια διασώζονται, κυρίως σε απομονωμένους οικισμούς όπως η Κρυόβρυση ή μισοερειπωμένα, όπως στο παλιό Λαδοχώρι.

Στην πόλη της Ηγουμενίτσας διατηρούνται η έπαυλη Πιτούλη (1933) με ιταλικού τύπου αρχιτεκτονική και ορισμένα νεότερα (Διοικητήριο, παλιό Δασαρχείο στο δασύλιο, ορισμένες διάσπαρτες μονοκατοικίες). Αξιόλογα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα είναι τα έργα του Αρη Κωνσταντινίδη (Ξενία, σήμερα ΤΕΙ και κτίριο Τελωνείου). Σύμφωνα με μια παλαιότερη μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών της περιόδου 1972-1977, η οποία είχε καταγράψει τους αξιόλογους οικισμούς όλης της χώρας, έχουν αξιολογηθεί ως αξιόλογοι οικισμοί το Καστρί και ο Άγιος Βλάσιος με βαθμό απαιτούμενης προστασίας ΒΠ3 (περιορισμένη προστασία). 
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Οικονομία
 
Η ανάλυση της τοπικής οικονομίας βάσει δεικτών περιφερειακής ανάλυσης, δεν είναι δυνατή στο επίπεδο του Δήμου λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων ΑΕΠ ή απασχόλησης στο επίπεδο αυτό. Όπως ήδη αναφέρθηκε, στοιχεία ΑΕΠ δεν υπάρχουν καθόλου στο επίπεδο του Δήμου (στοιχεία ΑΕΠ είναι διαθέσιμα μόνο μέχρι το επίπεδο του Νομού), ενώ τα στοιχεία απασχόλησης για το επίπεδο του Δήμου και για το επίπεδο του Νομού είναι διαθέσιμα μόνο μέχρι το 1991 (τα στοιχεία της Ετήσιας Έρευνας Εργατικού Δυναμικού είναι διαθέσιμα μόνο μέχρι το επίπεδο της Περιφέρειας).

Παράλληλα, η παραγωγική δομή και η οικονομική δραστηριότητα του Δήμου Ηγουμενίτσας δεν μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα από εξωτερικές εξαρτήσεις οι οποίες προέρχονται από το ευρύτερο οικονομικό σύστημα παραγωγής του Νομού Θεσπρωτίας και της Περιφέρειας Ηπείρου, στο οποίο εντάσσεται ο Δήμος αλλά, και από ευρύτερες παραμέτρους εθνικής και υπερεθνικής κλίμακας. Οι εξωτερικές αυτές εξαρτήσεις της οικονομίας του Δήμου υπήρχαν πάντοτε αλλά καθίστανται πλέον ολοένα και περισσότερο σημαντικές. 


Δημογραφικά Στοιχεία
 

Ο πληθυσμός του Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού της ΕΣΥΕ ανέρχεται το 2001 σε 14.630 κατοίκους και ο πληθυσμός του Νομού σε 46.091 κατοίκους.

Ο πληθυσμός του Δήμου Ηγουμενίτσας αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς την περίοδο από το 1913 έως το 1951 από 4.925 κατοίκους σε 6.919 κατοίκους. Την ίδια περίοδο για το σύνολο του Νομού Θεσπρωτίας ο πληθυσμός μειώνεται κατά 31%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στον οικισμό –το σημερινό δημοτικό διαμέρισμα της Ηγουμενίτσας ο οποίος μεταξύ 1930-1940 καθίσταται σε μεγαλύτερο σε πληθυσμό οικισμός, και κατά δεύτερο λόγο στους γειτονικούς της πεδινούς οικισμούς (νέος προσφυγικός οικισμός Ν. Σελεύκειας, Λαδοχώρι, Μαυρούδι). 


Αξιοθέατα
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  Σκάλα της Tζαβέλαινας


Δεξιά και επάνω από τις πηγές η Σκάλα της Τζαβέλαινας - ηρωίδας Σουλιώτισσας. Η ανάβαση σχετικά εύκολη. Το τοπίο άγριο, το βουητό των νεκρών, το καταπράσινο ολόγυρα, η θέα προς την πεδιάδα ξεκουράζουν και συνάμα κυριεύουν με δέος την ψυχή του επισκέπτη.
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  Γιτανι

Οικισμός ελληνιστικών χρόνων που υπήρξε έδρα του κοινού των Θεσπρωτών και ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και των Ηπειρωτών. Βρίσκεται βορείως του Καλαμά, τον οποίο ήλεγχε όπως και ολόκληρη την περιοχή.

Η ανασκαφή άρχισε το 1985 και συνεχίζεται καθ' έτος ως συστηματική ανασκαφή από την κ. Κ. Πρέκα - Αλεξανδρή.

Μέχρι σήμερα έχουν ανασκαφεί:

    *
      Το κτήριο Α, ελληνιστικό οικοδόμημα με εσωτερικό αίθριο, περιμετρικό διάδρομο και διαμερίσματα με ψηφιδωτά δάπεδα. Μέσα στο κτήριο αποκαλύφθηκαν 3.000 πήλινα σφραγίσματα.
    *
      Ο μικρός ναός.
      Το κτήριο Β, που πιθανώς έχει χρησιμοποιηθεί και ως νομισματοκοπείο.
    *
      Το κτήριο Γ, η στοά και η αγορά. 
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  Ποταμός  Καλαμάς


Τα νερά του ποταμού Καλαμά έδιναν και δίνουν ζωή σε πόλεις και χωριά δίπλα στο πέρασμά του.
Γκρεμισμένα μονότοξα, πολύτοξα γεφύρια, ίχνη πόλεων και ακροπόλεων μαρτυρούν ένα σφιχτό οικιστικό πλέγμα μέσα στους αιώνες. Γιτάνη, Φανωτή, Οσδίνα.

Στα ηπειρωτικά βουνά οι πηγές του.
Στο κατέβασμά του, ανάμεσα στα χωριά Βροσύνα και Πέντε Εκκλησιές το ποτάμι τρυπά τους βράχους και αυτοί ορθώνονται πάνω του σε ένα επιβλητικό φαράγγι για να αγκαλιάσουν προστατευτικά τα σπάνια είδη πουλιών και λουλουδιών που ζούν στις όχθες του…

Ορμητικός στην αρχή o Καλαμάς, ήρεμος πρίν συναντήσει τη θάλασσα, δημιουργεί στο σημείο των εκβολών του στο Ιόνιο, το δέλτα του ποταμού.
Εκεί, ανάμεσα στην Σαγιάδα, το Ράγιο και την Ηγουμενίτσα, βρίσκετε ένας από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ελλάδας.

Σπάνιας ομορφιάς και πλούτου σε χλωρίδα και πανίδα είναι επίσης το Έλος Καλοδικίου, γνωστότερο στους Θεσπρωτούς ως λίμνη με τα νούφαρα. 
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Γαλάζιες Σημαίες


ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Στις 3 Δεκεμβρίου σε σεμινάριο για τους διαχειριστές των ακτών που έχουν βραβευθεί με την  "Γαλάζια σημαία"  πρόκειται να απονεμηθεί ειδική πλακέτα στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την συνεχή επί 15 χρόνια Βράβευση των ακτών " Δρέπανο και Μακρυγιάλι " .  Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική επιβράβευση για την προσπάθεια που καταβάλλει όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος μας προκειμένου να πετύχει τα αυστηρά κριτήρια που προβλέπει αυτό το πρόγραμμα. 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ’

2 από τις 3 παραλίες τις Θεσπρωτίας που κατάφεραν να πιστοποιηθούν με ΄ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ’ ανήκουν στο  ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ και είναι:
 το ΔΡΕΠΑΝΟ και το ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ

Η ΕΕΠΦ χειρίζεται το διεθνές αυτό πρόγραμμα για τη προστασία των ακτών της Ελλάδας από το 1992. Η “Γαλάζια Σημαία”, σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 40 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς.
Το 2007 η Ελλάδα έχει 428 βραβευμένες ακτές και 9 μαρίνες που κέρδισαν τη “Γαλάζια Σημαία”.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ “ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ”

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση

    * Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.
    * Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
    * Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»
      στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.
    * Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς
      για την ακτή.
    * Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία
      του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής.

Ποιότητα νερών κολύμβησης

    * Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις
    * Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή
    * Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Κοινοτική Οδηγία

Περιβαλλοντική Διαχείριση

    * Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση
    * Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.
    * Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα
    * Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά
    * Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης
    * Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή
    * Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης
    * Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή
    * Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή

Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις

    * Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες - ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο - σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες
    * Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού
    * Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες.
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