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Αγαπητοί φίλοι, 

Στην παρούσα έκδοση του λευκώματος, προσεγγίζεται συνολι-
κά η ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας και παρουσιάζο-
νται σκηνές από τη φύση, τον πολιτισμό, και τη φυσιογνωμία 

των ανθρώπων στην περιοχή, με έμφαση στο υδάτινο οικοσύστημα 
της  λίμνης και τους ορεινούς όγκους Παναιτωλικού και Αρακύνθου. 
Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγιση Leader που 
η Τριχωνίδα Α.Ε. ολοκλήρωσε πρόσφατα, προωθήσαμε την ολο-
κληρωμένη τοπική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ με την έκδοση του 
λευκώματος και του τουριστικού χάρτη συμβάλουμε στην προβολή 
και στην αναγνωρισιμότητα των αξιών της ευρύτερης περιοχής της 
λίμνης Τριχωνίδας.
Το επόμενο διάστημα και από τη διεκδίκηση πόρων από το νέο Τοπι-
κό Πρόγραμμα Τύπου Leader στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020, δεσμευόμαστε για τη δημιουργία νέων υποδομών και τη 
συνέχιση της δυναμικής μας προσπάθειας για την ολοκληρωμένη το-
πική ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Πρόεδρος της ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
και της ΕΔΠ Leader

Γιώργος Παπαναστασίου
Δήμαρχος Αγρινίου

Dear friends, 

In this version of the album, the wider region of Trihonida Lake 
is approached as a whole and scenes from nature, culture and the 
physiognomy of people in the region are presented, emphasising 

on the aquatic ecosystem of the lake and Panetoliko and Arakynthos 
Mountains. 
In the context of the Leader Approach Local Programme that 
Trihonida S.A. recently completed, we promoted the integrated 
local development of the region, while through the publication of 
the album and the tourist map we contribute to the promotion and 
recognisability of the values of the wider region of Trihonida Lake.
In the following period and by claiming resources from the new 
Leader Type Local Programme under Measure 19 of the RDP 2014-
2020, we are committed to the creation of new infrastructure and the 
continuation of our dynamic effort for integrated local development 
of the region.

The President of “TRIHONIDA S.A.” Local Action Group
and Leader PMC

Georgios Papanastasiou 
Mayor of Agrinio
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Η Λίμνη Τριχωνίδα - Θέα από το Πετροχώρι   (Φώτο Σ. Κοκκαλάκης)

Trihonida Lake - View from Petrochori   (Photo by S. Kokkalakis)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ο.Τ.Δ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
ΟΤΑ) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγιση 
Leader (Άξονας 4 του ΠΑΑ  2007 – 2013) και συγκεκριμένα 

στο μέτρο 4.3.1(β) προχώρησε στην έκδοση του παρόντος λευκώμα-
τος και χάρτη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας.
Η θέση της λίμνης Τριχωνίδας στο κέντρο του Ν. Αιτωλοακαρνανί-
ας, η κυριαρχία του υδάτινου στοιχείου και των ορεινών όγκων αλλά 
και η φυσιογνωμία των κατοίκων που ζουν στην περιοχή αυτή, έχουν 
σχηματίσει ένα μοναδικό περιβάλλον που δημιουργεί προοπτικές δυ-
ναμικής ανάπτυξης.
Η παρούσα έκδοση αποτυπώνει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και 
αποτελείται από δύο (2) μέρη:

Στο Α΄μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή 
της Προσέγγισης Leader στην ευρύτερη  περιοχή της λίμνης Τριχω-
νίδας.
Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή αυτή είναι 21, σε σύνολο 
36 έργων της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος  με 
Δημόσια Δαπάνη 3.165.000€ και ποσοστό 58% της συνολικής Δημό-
σιας Δαπάνης του Προγράμματος.
Πρόκειται για επιχειρήσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικο-
νομικής δραστηριότητας με κύρια βαρύτητα στον τομέα της μετα-
ποίησης και του τουρισμού.

Στο Β΄μέρος της έκδοσης ακολουθεί φωτογραφικό λεύκωμα της 
ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας που διαρθρώνεται σε 4 
ενότητες.
Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αναδεικνύει τους φυσικούς και πο-
λιτιστικούς πόρους που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της λί-
μνης Τριχωνίδας, προβάλει τις αξίες της περιοχής και προωθεί την 
αναγνωρισιμότητα του οικοσυστήματος της λίμνης ευαισθητοποιώ-
ντας ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες.
                                                                        

Για την «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε»

Χάρης Καφρίτσας
  Γενικός Δ/ντής

INTRODUCTION

The Local Action Group “TRIHONIDA S.A.” (Local Authority 
Development Agency Société Anonyme), in the context of 
the Leader Approach Local Programme (Axis 4 of the RDP 

2007-2013) and in particular measure 4.3.1(b), proceeded to the 
publication of this album and a map of the wider region of Trihonida 
Lake.
The location of Trihonida Lake in the centre of Aetoloakarnania 
Prefecture, the dominance of the water element and the mountains 
as well as the physiognomy of the people living in this region have 
formed a unique environment that creates dynamic development 
prospects.
This publication illustrates the above characteristics and consists of 
two (2) parts:

Part A presents the results from implementing the Leader Approach 
in the wider region of Trihonida Lake.
The projects that have been implemented in this region are 21 of a 
total of 36 projects in the intervention region of the Local Programme 
with a Public Expenditure of 3.165.000€ and a percentage of 58% of 
the Programme’s overall Public Expenditure.
It involves enterprises in almost all sectors of economic activity with 
the main emphasis on manufacturing and tourism.

Part B of the publication consists of a photo album of the wider region 
of Trihonida Lake structured into 4 Sections.
The rich photographic material highlights the natural and cultural 
resources found in the wider region of Trihonida Lake, displays the 
values of the area and promotes recognisability of the lake ecosystem 
while sensitising the local community and visitors.
                                                                        

For “TRIHONIDA S.A.”
Charis Kafritsas

 General Director
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Η λίμνη Τριχωνίδα    (Φώτο Σ. Κοκκαλάκης)

Trihonida Lake    (Photo by S. Kokkalakis)
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Τι ήταν η Προσέγγιση Leader;

Ήταν η συνέχεια της εφαρμογής της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας Leader I, II και Leader+ και είχε 
στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κα-
τοίκων της υπαίθρου μέσα από τη συνεχή ανά-
πτυξη, την ενίσχυση της συνεργασίας και της 
δικτύωσης των αγροτικών περιοχών, των φορέ-
ων και του ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας ολο-
κληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα.
Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από δρα-
στηριότητες των κατοίκων που, αξιοποιούν τους 
φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πό-
ρους του τόπου τους, αναδεικνύουν τις ομορ-
φιές του, ανακαλύπτουν νέες πηγές εισοδήματος 
και παράλληλα προστατεύουν τη φυσική και πο-
λιτιστική κληρονομιά.

Στα πλαίσια της Προσέγγισης LEADER οι άν-
θρωποι της υπαίθρου:
• συμμετείχαν ενεργά και αποφάσισαν οι ίδιοι 
για την αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται 
στην περιοχή τους,
• προέβησαν σε μικρές επενδύσεις που δημιούρ-
γησαν όμως, έναν ιδιαίτερα παραγωγικό ιστό και
• έκαναν οι ίδιοι πράξη όσα οραματίζονταν για 
την περιοχή τους.

Ποιοι ήταν οι Γενικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι του 
προγράμματος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» στη 
Χώρα μας:

Ο πρώτος στόχος του τοπικού προγράμματος 
αφορά την «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
της εξωστρέφειας και τον εμπλουτισμό της τοπι-
κής οικονομίας»  και ο δεύτερος στόχος, «Ανα-

βάθμιση της ποιότητας ζωής και των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών, ενίσχυση της τοπικής εταιρικής 
σχέσης και της κοινωνικής συνοχής της περιο-
χής» φιλοδοξεί να εδραιώσει στην περιοχή νέους 
τρόπους συλλογικής δράσης και συνεργασίας σε 
ευρύτερους παραγωγικούς τομείς.

Ποιοι μπορούσαν να υποβάλλουν επενδυτική 
πρόταση στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμ-
ματος της Προσέγγισης Leader;

• Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, κάτοικοι ή μη 
των περιοχών παρέμβασης που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρή-
σεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ 
• Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότε-
ρα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δρα-
στηριότητα  σε γεωργική εκμετάλλευση κατά 
κύρια ή μερική απασχόληση  κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης για στήριξη. Εξαιρούνται 
οι γεωργικοί εργάτες 
• Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες 
τους καθώς και συλλογικοί φορείς (σύλλογοι, 
συνεταιρισμοί κλπ.

Το θέμα συσπείρωσης που επιλέχθηκε ήταν το:

«Δεσμοί συνεργασίας για την ανάπτυξη της 
οικονομίας του ενιαίου αγροτικού χώρου, πε-
ριοχής 3 Νομών (Αιτωλ/νίας, Ευρυτανίας και 
Λευκάδος) μέσω δράσεων ανάδειξης των περι-
βαλλοντικών, πολιτισμικών, ιστορικών και γεω-
γραφικών δυνατοτήτων και προώθησης της επι-
χειρηματικότητας και των τοπικών προϊόντων».

Ποιος ήταν ο υπεύθυνος φορέας για το σχεδια-
σμό και την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμ-
ματος «Προσέγγισης  Leader» σε κάθε περιοχή;

Ήταν ένας Τοπικός Αναπτυξιακός Φορέας που 
συσπειρώνει συλλογικούς φορείς του ευρύτερου 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα και έχει την επωνυ-
μία: Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.).
Στην περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμ-
ματος ΟΤΔ ήταν η:                      

«ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.»
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

με μετόχους τους Δήμους Αγρινίου, Θέρμου, 
Καρπενησίου, Αμφιλοχίας, Ακτίου-Βόνιτσας, 
Μεγανησίου, Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Αγρά-
φων, τις Ε.Α.Σ. Αγρινίου και Ξηρομέρου-Αστα-
κού, την Ε.Δ.Σ Ευρυτανίας,  την Αναπτυξιακή 
Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε., την Ευρυτανία Α.Ε., το 
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, την Παναγία 
Ελεούσα, την Π.Ε.Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και 
το Μετερίζι Κέντρο Πολιτισμού.

Ποιος αποφάσιζε για τον τρόπο υλοποίησης 
του προγράμματος:

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. είχε 
συσταθεί «Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος 
LEADER (Ε.Δ.Π. L) η οποία επικυρώθηκε από 
τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στη σύνθεση 
της οποίας συμμετείχαν:
Δήμος Αγρινίου - Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνα-
νίας Α.Ε. - Ευρυτανία Α.Ε.
• (Δημόσιοι φορείς 43%)
ΕΑΣ Αγρινίου-ΕΑΣ Ξηρομέρου - ΕΔΑΣ Ευρυτα-
νίας - Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
• (Συλλογικοί ιδιωτικοί φορείς 57%).

Προσέγγιση Leader
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What was the Leader Approach? 

It was the continuation of the Community 
Initiative Leader I, II and Leader+ 
implementation, and was aimed at improving 
the quality of life of rural residents through 
continuous development, enhancing the 
cooperation and networking between rural 
areas, bodies and human resources, having an 
integrated and multisectoral character. 
This development is achieved through the 
activities of residents that exploit the natural, 
human and financial resources of their region, 
bring out its beauties and discover new sources 
of income while protecting the natural and 
cultural heritage. 

In the context of the LEADER Approach rural 
people:
• actively participated and decided themselves 
on the development efforts made in their region,
• made small investments which, however, 
created a highly productive fabric, and
•   brought into effect everything they envisioned 
for their region

What were the General Development 
Objectives of the «LEADER APPROACH» 
Programme in our Country?   

The first objective of the local programme 
involves “Enhancing the competitiveness and 
outward orientation and enriching the local 
economy”, and 

The second objective, “Upgrading the quality 

of life and provided services, enhancing local 
partnership and social cohesion in the area” aims 
to consolidate in the area new ways of collective 
action and cooperation in wider productive 
sectors.

Who could submit an investment proposal 
in the context of the Local Leader Approach 
Programme? 

• Natural or Legal Persons, residents or not 
of the intervention areas that may implement 
investments of micro-enterprises according to 
Commission Recommendation 2003/361/EC 

• Members of the agricultural household and in 
particular natural or legal persons that operate 
a farm as their main or part-time occupation at 
the time of application for support. Agricultural 
workers are excluded 

• Local authorities and their enterprises, as well 
as collective bodies (associations, cooperatives, 
etc.)

The rallying point selected was:
“Cooperation links for the development of 
the single rural space, area of 3 Prefectures 
(Aetoloakarnania, Evrytania and Lefkada) 
through activities bringing out the 
environmental, cultural, historical and 
geographical potentialities and promoting 
entrepreneurship and local products”

Who was the body responsible for the design 
and implementation of the Local “Leader 

Approach” Programme in each region?

It was a Local Development Agency which brings 
together collective agencies of the broader Public 
or Private sector and has the name: Local Action 
Group (LAG).
In the implementation region of the Local 
Programme the LAG was:                      

“TRIHONIDA S.A.”
Local Authority Development Agency Société 

Anonyme
having as shareholders the Municipalities of 
Agrinio, Thermo, Karpenisi, Amfilochia, Aktio-
Vonitsa, Meganisi, Mesolonghi, Xiromero, 
Agrafa, the Unions of Agricultural Cooperatives 
(EAS) of Agrinio and Xiromero-Astakos, the 
Hellenic Rescue Corps (EDS) of Evrytania, the 
Aetoloakarnania Development S.A., Evrytania 
S.A., the Chamber of Aetoloakarnania, “Panagia 
Eleoussa”, the Aetoloakarnania Regional 
Association of Municipalities of Western Greece 
and the Cultural Centre “The Meterizi”. 

Who decided on how to implement the 
Programme: 

A “LEADER Programme Management 
Committee” (LPMC) was established by decision 
of the Board of TRIHONIDA S.A., which was 
ratified by the General Shareholder Meeting, the 
composition of which involved:
Municipality of Agrinio - Aetoloakarnania 
Development S.A. - Evrytania S.A. 
• (Public agencies 43%).
EAS of Agrinio-EAS of Xiromero – EDS of 
Evrytania - Chamber of Aetoloakarnania 

Leader Approach
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Στην Ε.Δ.Π. L μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες 
για την αποτελεσματική, αυτόνομη και πολυ-
συμμετοχική υλοποίηση του προγράμματος.

Ποια ήταν τα ποσοστά ενίσχυσης και ποιο το 
ύψος των Επενδυτικών Σχεδίων;

Στα Ιδιωτικά έργα το ποσοστό ενίσχυσης ανέρ-
χονταν μέχρι στο 60% του επιλέξιμου κόστους.
Στα Δημόσια έργα το ποσοστό ενίσχυσης ανέρ-
χονταν γενικά στο 100% του επιλέξιμου κόστους 
(σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/10-3-2010).

Ποια ήταν η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος Προσέγγιση LEADER

Οι περιοχές που εφαρμόστηκε το Τοπικό Πρό-
γραμμα της προσέγγισης Leader δεν επικαλύ-
πτονταν με τις περιοχές υλοποίησης του Άξονα 
3 του Π.Α.Α. 2007 – 2013 (πρώην Ολοκληρω-
μένα Προγράμματα). Ειδικότερα το πρόγραμμα 
εφαρμόστηκε σε τμήματα των Νομών Αιτωλοα-
καρνανίας, Ευρυτανίας, και στα νησιά Μεγανήσι 
και Καστός.
Σημαντικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης 
αποτέλεσε η ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τρι-
χωνίδας καθώς το πρόγραμμα περιελάμβανε πε-
ριοχές Δήμων όπως:
 
Δήμος Αγρινίου
- Δ.Ε.  Αγγελοκάστρου, 
- Δ.Ε. Αγρινίου (εκτός της Δ.Κ. Αγρινίου και του 
σχεδίου πόλης της Δ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου), 
- Δ.Ε. Αρακύνθου, 
- Δ.Ε. Θεστιέων, 
- Δ.Ε. Παραβόλας (εκτός Τ.Κ.: Αφράτου, Καλλι-
θέας, Κυρα Βγένας, Λαμπιρίου, Παλαιοκαρυάς, 
Περιστερίου, Σπαρτιά)
- Δ.Ε. Μακρυνείας,
- Δ.Ε. Νεάπολης και 

Δήμος Θέρμου 
μόνο τις Τ.Κ.: Αγ. Σοφίας, Καλουδίου, Μυρτέας, 
Παμφίου, Πετροχωρίου,  Σιταράλωνων)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

-Δ.Ε. Παραβόλας (εκτός Τ.Κ.: Αφράτου, Καλλιθέας, ΚυραΒγένας, Λαμπιρίου, 
        Παλαιοκαρυάς, Περιστερίου, Σπαρτιά) 
- Δ.Ε. Μακρυνείας, 
- Δ.Ε. Νεάπολης και  
 

 Δήμος Θέρμου  
μόνο τις Τ.Κ.: Αγ. Σοφίας, Καλουδίου, Μυρτέας, Παμφίου, Πετροχωρίου,                  
Σιταράλωνων), 
 

 

Περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ 

ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

L123α        Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 9 1.666.026,33 

L123β         Μεταποίηση δασοκομικών προϊόντων 1 298.833,18 

L311-1                     Μικρής δυναμικότητας υποδομές 
διανυκτέρευσης  1 359.389,96 

L311-2                Χώροι εστίασης και αναψυχής 1 42.234,77 

L312-1       Βιοτεχνικές δαπάνες 1 172.217,40 

L312-2         Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 3 226.529,43 

L312-3   Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής 
μετά την α' μεταποίηση 2 248.069,54 

L313-5      Μικρής δυναμικότητας υποδομές 
διανυκτέρευσης 8 1.809.711,42 

L313-6    Χώροι εστίασης και αναψυχής 7 567.210,85 

L321-2       Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών,  
δραστηριοτήτων  1 20.000,00 

L323-1    Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
περιοχών 1 19.995,20 

ΣΥΝΟΛΟ 5.430.218,09 
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• (Collective private agencies 57%).
The powers for effective, independent and multi-
stakeholder implementation of the programme 
were transferred to LPMC. 

What were the rates of aid and what the 
amount of the Investment Plans?

In Private projects the aid rate amounted up to 
60% of eligible costs.
In Public projects the aid rate generally 
amounted to 100% of eligible costs (according to 
JMD 401/10-3-2010).

What was the implementation region of the 
local Programme LEADER Approach?  

The regions where the Local Programme of 
Leader Approach was implemented were not 
overlapped by the implementation areas of 
Axis 3 of RPD 2007 – 2013 (former Integrated 
Projects). More specifically, the programme 
was implemented in parts of the Prefectures of 
Aetoloakarnania, Evrytania, and the islands of 
Meganisi and Kastos.
A significant part of the intervention area 
was the wider region of Trihonida Lake as the 
programme included regions of Municipalities 
such as:
 
Municipality of Agrinio
- M.Ε.  of Angelokastro, 
- M.Ε. of Agrinio (except for M.C. of Agrinio and 
the town plan of M.C. of Ag. Konstantinos), 
- M.Ε. Arakynthos,  
- M.Ε. of Thestieon,  
- M.Ε. of Paravola (except for L.C. of: Afrato, 
Kallithea, KyraVgena, Labiri, Palaiokarya, 
Peristeri, Spartias) 
- M.Ε. of Makryneia,
- M.Ε. of Neapoli, and 

Municipality of Thermo 
only the L.C. of: Ag. Sofia, Kaloudi, Myrtea, 
Pamfio, Petrochori, Sitaralona)

CONTENT OF THE “LEADER APPROACH” LOCAL PROGRAMME

- M.Ε. of Makryneia, 
- M.Ε. of Neapoli, and  
 

 Municipality of Thermo  
only the L.C. of: Ag. Sofia, Kaloudi, Myrtea, Pamfio, Petrochori, Sitaralona)  
 

 

Content of the “LEADER Approach” Local Programme 
 

NUMBER OF PROJECTS & PUBLIC EXPENDITURE PER ACTIVITY 

ACTIVITY DESCRIPTION PROJECT 
NUMBER 

PUBLIC 
EXPENDITURE 

(€) 

L123a        Processing agricultural products 9 1,666,026.33 

L123b         Processing forestry products 1 298,833.18 

L311-1                     Small capacity overnight infrastructure   1 359,389.96 

L311-2                Dining and recreation areas 1 42.234,77 

L312-1       Craft expenditure 1 172,217.40 

L312-2         Service providing enterprises 3 226,529.43 

L312-3   Food production enterprises after the 1st 
processing  2 248.069,54 

L313-5      Small capacity overnight infrastructure  8 1,809,711.42 

L313-6    Dining and recreation areas 7 567,210.85 

L321-2       Areas for exercising cultural and 
athletic activities  1 20,000.00 

L323-1      Conservation, restoration and 
upgrading of areas 1 19,995.20 

TOTAL 5,430,218.09 
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Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας το Τοπικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» περιελάμβανε τα εξής:

L123α       

L123β        

L311-1                    
L311-2              

L312-1      
L312-2        L312-3  

L313-5     

L313-6   

L321-2  

L323-1  L123α       
L123β        
L311-1
L311-2
L312-1
L312-2
L312-3
L313-5
L313-6
L321-2
L323-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας το Τοπικό 
Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» περιελάμβανε τα εξής: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ                   
ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

L123α        Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 6 1.084.133,49 

L123β         Μεταποίηση δασοκομικών προϊόντων  1 298.833,18 

L311-1                     Μικρής δυναμικότητας υποδομές 
διανυκτέρευσης  1 359.389,96 

L312-1       Βιοτεχνικές δαπάνες 1 172.217,40 

L312-2         Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 3 226.529,43 

L312-3   Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά 
την α' μεταποίηση 2 248.069,54 

L313-5      Μικρής δυναμικότητας υποδομές 
διανυκτέρευσης 1 270.250,89 

L313-6    Χώροι εστίασης και αναψυχής 6  505.799,73 

ΣΥΝΟΛΟ 3.165.223,62 
 

 

 

L123α       

L123β        

L311-1                    
L311-2              

L312-1      
L312-2        L312-3  

L313-5     

L313-6   

L321-2  

L323-1  L123α       
L123β        
L311-1
L311-2
L312-1
L312-2
L312-3
L313-5
L313-6
L321-2
L323-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας το Τοπικό 
Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» περιελάμβανε τα εξής: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ                   
ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

L123α        Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 6 1.084.133,49 

L123β         Μεταποίηση δασοκομικών προϊόντων  1 298.833,18 

L311-1                     Μικρής δυναμικότητας υποδομές 
διανυκτέρευσης  1 359.389,96 

L312-1       Βιοτεχνικές δαπάνες 1 172.217,40 

L312-2         Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 3 226.529,43 

L312-3   Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά 
την α' μεταποίηση 2 248.069,54 

L313-5      Μικρής δυναμικότητας υποδομές 
διανυκτέρευσης 1 270.250,89 

L313-6    Χώροι εστίασης και αναψυχής 6  505.799,73 

ΣΥΝΟΛΟ 3.165.223,62 
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In particular, for the wider region of Trihonida Lake, the “LEADER APPROACH” Local Programme included the following:

L123α       

L123β        

L311-1                    
L311-2              

L312-1      
L312-2        L312-3  

L313-5     

L313-6   

L321-2  

L323-1  L123α       
L123β        
L311-1
L311-2
L312-1
L312-2
L312-3
L313-5
L313-6
L321-2
L323-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In particular, for the wider region of Trihonida Lake, the “LEADER 
APPROACH” Local Programme included the following: 
 

NUMBER OF PROJECTS & PUBLIC EXPENDITURE PER ACTIVITY OF LAKE TRIXONIDA 
WIDER REGION 

ACTIVITY DESCRIPTION PROJECT 
NUMBER 

PUBLIC 
EXPENDITURE 

(€) 

L123a        Processing agricultural products 6 1,084,133.49 

L123b         Processing forestry products  1 298,833.18 

L311-1                     Small capacity overnight infrastructure   1 359,389.96 

L312-1       Craft expenditure 1 172,217.40 

L312-2         Service providing enterprises 3 226,529.43 

L312-3   Food production enterprises after the 1st 
processing 2 248,069.54 

L313-5      Small capacity overnight infrastructure   1 270,250.89 

L313-6    Dining and recreation areas 6  505,799.73 

TOTAL 3,165,223.62 
 

 

 

 

 

L123α       

L123β        

L311-1                    
L311-2              

L312-1      
L312-2        L312-3  

L313-5     

L313-6   

L321-2  

L323-1  L123α       
L123β        
L311-1
L311-2
L312-1
L312-2
L312-3
L313-5
L313-6
L321-2
L323-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In particular, for the wider region of Trihonida Lake, the “LEADER 
APPROACH” Local Programme included the following: 
 

NUMBER OF PROJECTS & PUBLIC EXPENDITURE PER ACTIVITY OF LAKE TRIXONIDA 
WIDER REGION 

ACTIVITY DESCRIPTION PROJECT 
NUMBER 

PUBLIC 
EXPENDITURE 

(€) 

L123a        Processing agricultural products 6 1,084,133.49 

L123b         Processing forestry products  1 298,833.18 

L311-1                     Small capacity overnight infrastructure   1 359,389.96 

L312-1       Craft expenditure 1 172,217.40 

L312-2         Service providing enterprises 3 226,529.43 

L312-3   Food production enterprises after the 1st 
processing 2 248,069.54 

L313-5      Small capacity overnight infrastructure   1 270,250.89 

L313-6    Dining and recreation areas 6  505,799.73 

TOTAL 3,165,223.62 
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Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας το Τοπικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» περιελάμβανε τα εξής:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκεκριμένα τα έργα που υλοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή είναι τα κάτωθι: 
 

ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

L123α 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 

Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ                                        
Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ      
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L123α ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 Δ.Κ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ                                           
Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ     

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L123α 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΕΤ'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Τ.Κ. ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ                                             
Δ.Ε. ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L311-1  
ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3* ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CORALI CLUB ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 

Δ.Κ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ                                             
Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ       

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L312-2 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Δ.Κ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ       
Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ                     

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L312-1 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 
T.K ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ                                                
Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ    

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L313-5  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
&ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕ ΧΩΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

&ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 

Δ.Κ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ                                            
Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ       

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L123α       

L123β        
L311-1                    L312-1      

L312-2        

L312-3  

L313-5     

L313-6   

L123α       

L123β        

L311-1

L312-1

L312-2

L312-3

L313-5

L313-6
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Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας το Τοπικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» περιελάμβανε τα εξής: Specifically, the projects implemented in the wider region are the following:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifically, the projects implemented in the wider region are the following: 
 

ACTIVITY INVESTMENT PLAN TITLE PROJECT LOCATION 

L123a 
MODERNISATION WITH RELOCATION OF OIL MILLS 

WITHOUT INCREASING CAPACITY WITH PRIORITY TO 
THOSE PROCESSING ORGANIC RAW MATERIALS 

L.C. OF KATO MAKRYNOU                                        
M.Ε. OF MAKRYNEIA 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L123a ESTABLISHMENT OF CHEESE DAIRY IN PANAITOLIO OF 
MUNICIPALITY OF AGRINIO 

 L.C. OF PANAITOLIO                                           
M.Ε. OF THESTIEON 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L123a 
MODERNISATION WITH RELOCATION OF OIL MILLS 

WITHOUT INCREASING CAPACITY AND ESTABLISHMENT 
OF OLIVE OIL BOTTLING FACILITY FOR THE 

PRODUCTION OF BRAND QUALITY SALABLE PRODUCTS 

L.C. OF PAPADATES                                             
M.Ε. OF ARAKYNTHOS 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L311-1  ESTABLISHMENT OF CLASSIC TYPE 3* HOTEL IN THE 
FACILITIES OF CORALI CLUB ON AGRINIO - ANTIRIO NR 

L.C. OF PANAITOLIO                                             
M.Ε. OF THESTIEON 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L312-2 RELOCATION OF AGRICULTURAL SUPPLIES AND 
AGRICULTURAL CONSULTING COMPANY 

L.C. OF KAINOURGIO   
M.E. OF THESTIEON 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L312-1 RELOCATION OF CARPENTERS WORKSHOP WITH 
MODERNISATION 

L.C. OF KAINOURGIO   
M.E. OF THESTIEON 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L313-5  
RESTORATION OF PRESERVED HISTORICAL MONUMENT & 

CONVERSION TO GUEST HOUSE WITH DINING AREA & 
EXHIBITION AREA OF NATIONAL RESISTANCE MEMORY 

IN THE MUNICIPAL COMMUNITY OF PANAITOLIO 

L.C. OF PANAITOLIO                                           
M.Ε. OF THESTIEON 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

   

L123α       

L123β        
L311-1                    L312-1      

L312-2        

L312-3  

L313-5     

L313-6   

L123α       

L123β        

L311-1

L312-1

L312-2

L312-3

L313-5

L313-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκεκριμένα τα έργα που υλοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή είναι τα κάτωθι: 
 

ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

L123α 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 

Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ                                        
Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ     ΔΗΜΟΣ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L123α ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 Δ.Κ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ                                           
Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ     ΔΗΜΟΣ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L123α 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΕΤ'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Τ.Κ. ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ                                             
Δ.Ε. ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ, ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L311-1  
ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3* ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CORALI CLUB ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 

Δ.Κ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ                                             
Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ       ΔΗΜΟΣ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L312-2 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Δ.Κ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ      Δ.Ε. 
ΘΕΣΤΙΕΩΝ                     

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L312-1 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 
T.K ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ                                                

Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ,   ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L313-5  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
&ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕ ΧΩΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

&ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 

Δ.Κ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ                                            
Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ      ΔΗΜΟΣ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L123α       

L123β        
L311-1                    L312-1      

L312-2        

L312-3  

L313-5     

L313-6   

L123α       

L123β        

L311-1

L312-1

L312-2

L312-3

L313-5

L313-6
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ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

L123α ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΒΟΡΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΤΚ ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ 
ΔΕ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L312-2 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΠΌ 
ΤΟΝ ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΟ Δ.Δ AΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ 

Τ.Κ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ                                                
Δ.Ε. ΘΕΡΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

L123α ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΨΗΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  

Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ.Ε. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L313-6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ 
ΤΙΤΛΟ ΒΟΝΟΡΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ 

T.K ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ                                                     
Δ.Ε. ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ    

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L123β ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΣΤΟ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ                                      
Δ.Ε. ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ   
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L313-6 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΔΚ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 
Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L313-6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ AQUA TERRA 
T.K ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ                                              
Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L313-6 
ΙΔΡΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ Δ.Ε.ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΤΚ ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 
Δ.Ε. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L123α ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ 

ΤΚ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 
Δ.Ε. ΘΕΡΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

L313-6 ΙΔΡΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
Τ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ     
Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ   
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L313-6 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΤΚ ΣΠΟΛΑΙΤΑΣ 
Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L312-3 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΤΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΝΙΩΤΗ & ΣΙΑ 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ "ΤΣΑΠΡΑΚΑΣ" ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ, ΤΗΣ Δ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Τ.K.  ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ                 
Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ            

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L312-2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ 

Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ                       
Δ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ                      

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

L312-3 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

Τ.K.  ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ                     
Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ                 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
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ACTIVITY INVESTMENT PLAN TITLE PROJECT LOCATION 

L123a 
ESTABLISHMENT OF OIL STANDARDISATION AND 

TRADING FACILITY IN NEA AVORANI, MUNICIPALITY OF 
AGRINIO 

L.C. OF NEA AVORANI  
M.E. OF THESTIEON 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L312-2 
MODERNISATION OF TRADITIONAL GROCERY BY 

PANAGIOTIS PAPAZISIMOU IN M.D. OF AGIA SOFIA, 
MUNICIPALITY OF THERMO 

L.C. OF AGIA SOFIA 
 M.E. OF THERMO 

MUNICIPALITY OF THERMO 

L123a ESTABLISHMENT OF NEW MODERN FACILITY FOR THE 
PRODUCTION OF ROASTED VEGETABLES  

L.C. OF ANGELOKASTRO 
 M.E. OF ANGELOKASTRO 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L313-6 
CREATION OF TRADITIONAL COFFEE HOUSE WITH THE 

DISTINCTIVE TITLE “VONORTA” IN PAPADATES, 
ARAKYNTHOS  

L.C. OF PAPADATES  
M.E. OF ARAKYNTHOS                                   

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L123b ESTABLISHMENT OF FOREST PRODUCTS PROCESSING 
FACILITY IN ANO KERASOVO, MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L.C. OF ANO KERASOVO  
M.E. OF ARAKYNTHOS                        

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L313-6 MODERNISATION OF DINING FACILITY IN KAINOURGIO, 
AGRINIO 

L.C. OF KAINOURGIO  
 M.E. OF THESTIEON 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L313-6 EXPANSION AND MODERNISATION OF AQUA TERRA 
L.C. OF KAINOURGIO 

M.E. THESTIEON 
MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L313-6 
ESTABLISHMENT OF DINING AREA IN VAREIA, LOCAL 

COMMUNITY OF NEROMANA, M.E. OF PARAVOLA, 
MUNICIPALITY OF AGRINIO  

L.C. OF NEROMANA 
M.E. OF PARAVOLA 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L123a ESTABLISHMENT OF NATURAL HONEY STANDARDISATION 
AND PACKAGING FACILITY 

L.C. OF PETROCHORI 
M.E. OF THERMO 

MUNICIPALITY OF THERMO 

L313-6 ESTABLISHMENT OF DINING AND RECREATION AREA 
L.C. OF NEAPOLI 
M.E. OF NEAPOLI 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L313-6 MODERNISATION OF DINING FACILITY 
L.C. OF SPOLAITA 
M.E. OF NEAPOLI 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L312-3 

QUALITY MODERNISATION OF AN EXISTING PIE 
PRODUCTION FACILITY “GEORGIA BANIOTI & Co. 

UNLIMITED MANUFACTURING COMMERCIAL COMPANY" 
IN “TSAPRAKAS” LOCATION OF ELAIOFYTO, C. UNITY OF 

NEAPOLI, MUNICIPALITY OF AGRINIO  

L.C.  ELAIOFYTO                 
M.E. OF NEAPOLI 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L312-2 RUMINANTS’ SEMEN DILUTION AND IMROVEMENT 
LABORATORY SERVICES 

L.C. OF KALYVIA                       
M.E. OF AGRINIO                      

MUNICIPALITY OF AGRINIO 

L312-3 MODERNISATION OF FOOD PRODUCTION ENTERPRISE 
AFTER THE FIRST PROCESSING 

L.C. OF SPOLAITA 
M.E. OF NEAPOLI 

MUNICIPALITY OF AGRINIO 
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Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωρ-
γικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ως ακολού-
θως:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης ως ακολούθως: 

 

Συνολικό Πρόγραμμα 
 

Συνολικό Κόστος             12.681.936,09 € 

Δημόσια Δαπάνη 7.485.620,00 € 

Κοινοτική Συμμετοχή 7.111.339,00 € 

Εθνική Συμμετοχή   374.281,00 € 

Ίδια Συμμετοχή 5.196.316,09 € 
 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 

 

ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ   
(€) 

4.1  Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 6.253.276,75  

421  Διατοπική & Διακρατική Συνεργασία 30.000,00  

431  Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση   
         δεξιοτήτων, εμψύχωση 1.202.343,25  

ΣΥΝΟΛΟ 7.485.620,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1        
6.253.276,75 €

421                
30.000,00 €

431     
1.202.343,25 €

4.1 Στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης

421  Διατοπική & Διακρατική 
Συνεργασία

431  Δαπάνες λειτουργίας, 
απόκτηση δεξιοτήτων, 
εμψύχωση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης ως ακολούθως: 

 

Συνολικό Πρόγραμμα 
 

Συνολικό Κόστος             12.681.936,09 € 

Δημόσια Δαπάνη 7.485.620,00 € 

Κοινοτική Συμμετοχή 7.111.339,00 € 

Εθνική Συμμετοχή   374.281,00 € 

Ίδια Συμμετοχή 5.196.316,09 € 
 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 

 

ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ   
(€) 

4.1  Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 6.253.276,75  

421  Διατοπική & Διακρατική Συνεργασία 30.000,00  

431  Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση   
         δεξιοτήτων, εμψύχωση 1.202.343,25  

ΣΥΝΟΛΟ 7.485.620,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1        
6.253.276,75 €

421                
30.000,00 €

431     
1.202.343,25 €

4.1 Στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης

421  Διατοπική & Διακρατική 
Συνεργασία

431  Δαπάνες λειτουργίας, 
απόκτηση δεξιοτήτων, 
εμψύχωση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης ως ακολούθως: 

 

Συνολικό Πρόγραμμα 
 

Συνολικό Κόστος             12.681.936,09 € 

Δημόσια Δαπάνη 7.485.620,00 € 

Κοινοτική Συμμετοχή 7.111.339,00 € 

Εθνική Συμμετοχή   374.281,00 € 

Ίδια Συμμετοχή 5.196.316,09 € 
 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 

 

ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ   
(€) 

4.1  Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 6.253.276,75  

421  Διατοπική & Διακρατική Συνεργασία 30.000,00  

431  Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση   
         δεξιοτήτων, εμψύχωση 1.202.343,25  

ΣΥΝΟΛΟ 7.485.620,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1        
6.253.276,75 €

421                
30.000,00 €

431     
1.202.343,25 €

4.1 Στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης

421  Διατοπική & Διακρατική 
Συνεργασία

431  Δαπάνες λειτουργίας, 
απόκτηση δεξιοτήτων, 
εμψύχωση

(L123)                
2.342.782,49 €

(L 311)                   
401.624,73 €

(L312                     
741.766,07 €

(L313)            
2.620.561,01 €

(L321)                       
20.000,00 €

(L323)                      
126.542,45 €

(421α)                    
30.000,00 €

(431α)                   
1.123.738,68 €

(431β1)                
15.000,00 €

(431β2)                   
41.404,57 €

(431β4)                   
22.200,00 €

(L123)

(L 311)

(L312)

 (L313)

(L321)

(L323)

(421α)  

(431α)  

(431β1)     

(431β2)

(431β4) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(L123)   Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών 
προϊόντων 2.342.782,49 € 

(L 311)   Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 401.624,73 € 

(L312)    Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 
επιχειρήσεων 741.766,07 € 

 (L313)   Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 2.620.561,01 € 

(L321)    Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό 
πληθυσμό 20.000,00 € 

(L323)    Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής 
κληρονομιάς 126.542,45 € 

(421α)   Διατοπική συνεργασία 30.000,00 € 

(431α)  Δαπάνες λειτουργίας της Ο.Τ.Δ. 1.123.738,68 € 

(431β1) Μελέτες σχετικά με τις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ 15.000,00 € 

(431β2)  Ενέργειες πληροφόρησης και κατάρτισης για την 
περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή 
στρατηγική 

41.404,57 € 

(431β4) Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής προγράμματος 22.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 7.485.620,00 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(L123)                

2.342.782,49 €

(L 311)                   
401.624,73 €

(L312                     
741.766,07 €

(L313)            
2.620.561,01 €

(L321)                       
20.000,00 €

(L323)                      
126.542,45 €

(421α)                    
30.000,00 €

(431α)                   
1.123.738,68 €

(431β1)                
15.000,00 €

(431β2)                   
41.404,57 €

(431β4)                   
22.200,00 €

(L123)

(L 311)

(L312)

 (L313)

(L321)

(L323)

(421α)  

(431α)  

(431β1)     

(431β2)

(431β4) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(L123)   Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών 
προϊόντων 2.342.782,49 € 

(L 311)   Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 401.624,73 € 

(L312)    Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 
επιχειρήσεων 741.766,07 € 

 (L313)   Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 2.620.561,01 € 

(L321)    Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό 
πληθυσμό 20.000,00 € 

(L323)    Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής 
κληρονομιάς 126.542,45 € 

(421α)   Διατοπική συνεργασία 30.000,00 € 

(431α)  Δαπάνες λειτουργίας της Ο.Τ.Δ. 1.123.738,68 € 

(431β1) Μελέτες σχετικά με τις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ 15.000,00 € 

(431β2)  Ενέργειες πληροφόρησης και κατάρτισης για την 
περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή 
στρατηγική 

41.404,57 € 

(431β4) Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής προγράμματος 22.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 7.485.620,00 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ



25

The programme was co-financed by the European Agricultural 
Fund for Rural Development and the Public Investment 
Programme of the Ministry of Rural Development as follows:

 
FINANCIAL INFORMATION OF THE LOCAL PROGRAMME 
The programme is co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development and 
the Public Investment Programme of the Ministry of Rural Development as follows: 

Overall Programme 
 
Total Cost             12,681,936.09 € 

Public Expenditure  7,485,620.00 € 

Community Contribution 7,111,339.00 € 

National Contribution    374,281.00 € 

Own Contribution 5,196,316.09 € 

 
 

SUMMARY FINANCING TABLE OF THE LOCAL PROGRAMME PER MEASURE 
 

MEASURE PUBLIC 
EXPENDITURE   (€) 

4.1  Local development strategies 6,253,276.75  

421  Inter-territorial & Transnational 
Cooperation 30,000.00  

431  Running costs, acquisition of 
skills, animation 1,202,343.25  

TOTAL 7,485,620.00 
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FINANCING TABLE OF THE LOCAL PROGRAMME PER SUBMEASURE 
 

SUBMEASURE PUBLIC EXPENDITURE   
(L123)   Adding value to agricultural and forestry 

products 2,342,782.49 € 

(L 311)   Diversification into non-agricultural activities 401,624.73 € 
(L312)    Supporting the creation and development of 

micro-enterprises 741,766.07 € 

 (L313)   Encouragement of tourism activities 2,620,561.01 € 

(L321)    Basic services for the economy and rural 
population 20,000.00 € 

(L323)    Conservation and upgrading of the rural 
heritage 126,542.45 € 

(421α)   Inter-territorial cooperation 30,000.00 € 

(431α)  Local Action Group operating costs 1,123,738.68 € 

(431β1) Studies on the Local Action Groups intervention 
areas 15,000.00 € 

(431β2)  Information and training activities for the 
intervention area and the local development 
strategy 

41,404.57 € 

(431β4) Organising promotional events for the 
programme 22,200.00 € 

TOTAL 7,485,620.00 
 

SCHEMATIC REPRESENTATION OF PUBLIC EXPENDITURE DISTRIBUTION PER 
SUBMEASURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(L123)                
2.342.782,49 €

(L 311)                   
401.624,73 €

(L312                     
741.766,07 €

(L313)            
2.620.561,01 €

(L321)                       
20.000,00 €

(L323)                      
126.542,45 €

(421α)                    
30.000,00 € (431α)                   

1.123.738,68 €

(431β1)                
15.000,00 € (431β2)                   

41.404,57 €

(431β4)                   
22.200,00 €

(L123)

(L 311)

(L312)

 (L313)

(L321)

(L323)

(421α)  

(431α)  

(431β1)     

(431β2)

(431β4) 

 
FINANCING TABLE OF THE LOCAL PROGRAMME PER SUBMEASURE 
 

SUBMEASURE PUBLIC EXPENDITURE   
(L123)   Adding value to agricultural and forestry 

products 2,342,782.49 € 

(L 311)   Diversification into non-agricultural activities 401,624.73 € 
(L312)    Supporting the creation and development of 

micro-enterprises 741,766.07 € 

 (L313)   Encouragement of tourism activities 2,620,561.01 € 

(L321)    Basic services for the economy and rural 
population 20,000.00 € 

(L323)    Conservation and upgrading of the rural 
heritage 126,542.45 € 

(421α)   Inter-territorial cooperation 30,000.00 € 

(431α)  Local Action Group operating costs 1,123,738.68 € 

(431β1) Studies on the Local Action Groups intervention 
areas 15,000.00 € 

(431β2)  Information and training activities for the 
intervention area and the local development 
strategy 

41,404.57 € 

(431β4) Organising promotional events for the 
programme 22,200.00 € 

TOTAL 7,485,620.00 
 

SCHEMATIC REPRESENTATION OF PUBLIC EXPENDITURE DISTRIBUTION PER 
SUBMEASURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIAL INFORMATION OF THE LOCAL PROGRAMME

SUMMARY FINANCING TABLE OF THE LOCAL 
PROGRAMME PER MEASURE

FINANCING TABLE OF THE LOCAL PROGRAMME PER 
SUBMEASURE

SCHEMATIC REPRESENTATION OF PUBLIC EXPENDITURE 
DISTRIBUTION PER SUBMEASURE



26

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 
 
 
 
 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

,000
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1000000,000

1500000,000

2000000,000

2500000,000

3000000,000

3500000,000

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ 
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

21 ΕΡΓΑ 
3.165.223,62€

58,33%
15 ΕΡΓΑ 

2.294.994,47€
41,67%

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΛΙΜΝΗΣ 
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 21 3.165.223,62 58,33% 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 15 2.294.994,47 41,67% 

ΣΥΝΟΛΟ 36 5.460.218,09 100,00% 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 
 
 
 
 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

,000

500000,000

1000000,000

1500000,000

2000000,000

2500000,000

3000000,000

3500000,000

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ 
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

21 ΕΡΓΑ 
3.165.223,62€

58,33%
15 ΕΡΓΑ 

2.294.994,47€
41,67%

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΛΙΜΝΗΣ 
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 21 3.165.223,62 58,33% 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 15 2.294.994,47 41,67% 

ΣΥΝΟΛΟ 36 5.460.218,09 100,00% 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 58,33% 21 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 41,67% 15 
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COMPARATIVE TABLE OF DISTRIBUTION OF PROJECTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHIC REPRESENTATION OF DISTRIBUTION OF PROJECTS  

 

 

 
 

 

COMPARATIVE TABLE OF PUBLIC EXPENDITURE DISTRIBUTION   

AREA LABELLING PUBLIC 
EXPENDITURE 

NUMBER OF 
PROJECTS 

LAKE TRIHONIDA AREA 3,165,223.62 21 

REST AREA 2,294,994.47 15 

TOTAL 5,460,218.09 36 
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TOTAL 100.00% 36 
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(Φώτο Ανδρέας Κουτσοθανάσης)   -   (Photo by Andreas Koutsothanasis)

Φυσικό Περιβάλλον
Natural Environment
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Η ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχω-
νίδας βρίσκεται στην καρδιά του Aι-
τωλικού Πεδίου και περικλείεται από 

ορεινό τοπίο αποτελούμενο από σειρές λόφων 
και ψηλότερων βουνών. Μόνον προς τα δυτικά 
υπάρχει άνοιγμα προς την πεδιάδα και την πόλη 
του Αγρινίου. Οριοθετείται βόρεια από το Πα-
ναιτωλικό Όρος και νότια από τις υπώρειες της 
οροσειράς του Αράκυνθου (ή Ζυγός), μέχρι τα 
στενά της Κλεισούρας. Δυτικά από τον ποταμό 
Αχελώο και την τεχνητή λίμνη του Στράτου και 
ανατολικά από τον ποταμό Εύηνο και τα βουνά 
της Ναυπακτίας (Ριγάνι, Καρδαράς και Αλωνά-
κι). Όλα τα ανωτέρω συνθέτουν ένα  μοναδικό 
σκηνικό που προσδίδει στην περιοχή ιδιαίτερα 
φυσικά χαρακτηριστικά που σπάνια συναντά 
κανείς συμπυκνωμένα σε λίγα τετραγωνικά χι-
λιόμετρα. 
Αν τα βουνά είναι αυτά που δεσπόζουν τριγύρω, 
από την άλλη μεριά διακρίνεται από την έντονη 
παρουσία του υδάτινου στοιχείου με κέντρο βά-
ρους τη λίμνη Τριχωνίδα, τη μεγαλύτερη λίμνη 
της χώρας, με λεκάνη απορροής, από την οποία 
συλλέγει τα νερά της, που έχει έκταση 215 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα. Τροφοδοτείται από την 
ανάβλυση υπογείων νερών, συγκεντρώνει με 
πλήθος χειμάρρων τις απορροές των ορεινών 
όγκων που την περιβάλλουν και παροχετεύει το 
πλεόνασμα των νερών στη γειτονική λίμνη Λυ-
σιμαχία, με αποτέλεσμα την ανανέωση και ανα-
ζωογόνηση των νερών. 
Η λίμνη Τριχωνίδα είναι δημιούργημα γεωλογι-
κών και τεκτονικών ανακατατάξεων. Είναι υπό-
λειμμα παλαιότερης και μεγαλύτερης λίμνης που 
καταλάμβανε προϊστορικά ολόκληρη τη λεκάνη 
Αγρινίου. Η παραπάνω διαδικασία υπολογίζεται 

ότι έλαβε χώρα πριν από 15 - 20 εκατομμύρια 
χρόνια περίπου. Παλαιότερα, οι δύο λίμνες Τρι-
χωνίδα και Λυσιμαχία σε περιόδους πλημμυρών 
ενώνονταν, με αποτέλεσμα να φαίνονται σαν μια 
λίμνη, την οποία οι κάτοικοι της περιοχής απο-
καλούσαν «Λίμνη του Απόκουρου», από την πε-
ριοχή του Θέρμου στα ανατολικά.
Σήμερα έχει επιφάνεια 97 τετραγωνικά χιλιόμε-
τρα, περίμετρο 51 χιλιόμετρα και μέγιστο βάθος 
58. Η επιφάνεια της λίμνης είναι μόλις 18 μέτρα 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και επο-
μένως μεγάλο τμήμα του βυθού της λίμνης βρί-
σκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Οι λίμνες της Τριχωνίδας και Λυσιμαχίας ανή-
κουν στις περιοχές NATURA 2000 σε έκταση 
142.798 στρεμμάτων ως Τόπος Κοινοτικής Ση-
μασίας.
Παλαιότερα, γύρω από την Τριχωνίδα και τη 
Λυσιμαχία υπήρχαν πλούσια παραλίμνια δάση, 
τόσο πυκνά που ήταν δύσκολο να τα διαβεί 
κανείς. Αποτελούνταν από φράξους, ιτιές, πλα-
τάνια, σκλήθρα, λεύκες, λυγαριές και πρόσφε-
ραν καταφύγιο σε πολλά σπάνια είδη ζώων και 
πουλιών. Σήμερα η παραλίμνια βλάστηση της 
Τριχωνίδας είναι πιο αραιή, αλλά παραμένει πά-
ντα πλούσια σε σχέση με άλλες λίμνες της Ελλά-
δας. Αποτελείται από πλατάνια, φράξους, ιτιές, 
λεύκες, καβάκια, σκλήθρα, λυγαριές, μέντες, 
κυπαρίσσια, δάφνες, πικροδάφνες, πουρνάρια, 
κουμαριές, ελιές και εσπεριδοειδή. Στις πλαγιές 
των παραλίμνιων λόφων κυριαρχεί η μεσογειακή 
μακία, που απαρτίζεται από σχίνα, σπάρτα, κου-
μαριές, ρείκια, φιλύκια, κουτσουπιές, χαρουπιές, 
τρικουκιές, παλιούρια, ασφάκες και θυμάρι. 
Aκριβώς πάνω από τη λίμνη, λίγο έξω από το 
χωριό Πετροχώρι, με κατεύθυνση προς το χωριό 

Aνάληψη, υπάρχει ακόμη ένα αρκετά μεγάλο 
κατάλοιπο δάσους με αιωνόβιες ήμερες βελανι-
διές. 
Τριγύρω στη λίμνη, πάνω στα εύφορα εδάφη 
των προσχώσεων, αναπτύσσονται καλλιέργειες 
από ελαιώνες και περιβόλια με διάφορα εσπερι-
δοειδή, με εναλλαγές από ανοικτά λιβάδια και 
δενδρώνες που σε κάποια τμήματά τους εξελίσ-
σονται με τον παραδοσιακό τρόπο, βοηθώντας 
την επιβίωση πολλών ειδών της άγριας ζωής. 
Φημισμένα είναι τα πορτοκάλια της Τριχωνίδας, 
στη Μυρτιά, αιματόχρωμη ποικιλία, γνωστή με 
το όνομα σαγκουίνια. 
Οι όχθες της λίμνης και κατά τα ¾ περίπου της 
ακτογραμμής καλύπτονται από καλαμιώνες με 
κυρίαρχα είδη τα αγριοκάλαμα και τα νεροκά-
λαμα. Τα καλάμια προσφέρουν καταφύγιο στην 
άγρια πανίδα και λειτουργούν ως φίλτρο για τις 
κάθε είδους απορροές προς τη λίμνη από τα γει-
τονικά εδάφη. Στη νότια ακτή της λίμνης, κοντά 
στο χωριό Τριχώνιο, σώζεται τμήμα υγρού παρα-
λίμνιου δάσους της ζώνης των πλημμυρών όπου 
κυριαρχούν οι πανύψηλοι νερόφραξοι, σπάνιοι 
πλέον. 
Γύρω από τη λίμνη υπάρχουν εκτεταμένα πλα-
τανοδάση, που συνοδεύουν το νερό από το Πα-
ναιτωλικό και τον Aράκυνθο μέχρι τις όχθες της 
λίμνης. Τέτοια δάση υπάρχουν στην Παραβόλα 
(υγρό δάσος τύπου στοάς), στις θέσεις Δογρή 
και Βαρειά στη βόρεια πλευρά της λίμνης και 
στην Καψοράχη στη νότια. 
Γενικά η περιοχή είναι πλούσια σε νερά, που 
δημιουργούν όμορφες κοιλάδες, με δεκάδες 
ποταμάκια με μικρούς καταρράκτες και ρυάκια, 
πλαισιωμένα στις όχθες τους από πικροδάφνες, 
λυγαριές και μέντες.

Μορφολογία - Φυσικό Περιβάλλον Morphology - Natural Εnvironment
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The wider region of Trihonida Lake is 
located in the centre of Aitoliko Pedio 
surrounded by mountain landscape which 

consists of rows of hills and taller mountains. 
Only towards the West there is an opening to 
the plain and the city of Agrinio. It is delimited 
by Panetoliko Mountain in the North and by the 
foothills of Arakynthos (or Zygos) Mountain 
Range in the South; by Acheloos River and its 
artificial lake of Stratos in the West and by Evinos 
River and the Mountains of Nafpaktia in the East. 
All these compose a unique scenery that gives 
the region special physical characteristics that 
are rarely seen concentrated within a few square 
kilometers.  
If mountains are what dominate around, the 
other side is dominated by the strong presence 
of the water element, Trihonida Lake, the largest 
lake in the country, with a catchment basin and 
an area of 215 square kilometres. Supplied by 
gushing groundwater, it collects with numerous 
streams the runoff of the surrounding mountains 
and drains the excess water to the neighbouring 
Lysimachia Lake, resulting in the renewal and 
revitalization of water. 
Trihonida Lake is a creation of geological and 
tectonic upheavals. It’s the remnant of an older 
and larger lake that prehistorically occupied 
the entire basin of Agrinio. Nowadays, it has a 
surface of 97 square kilometres, a perimeter of 51 
kilometres and a maximum depth of 58 metres. 
Trihonida and Lysimachia Lakes belong to 
NATURA 2000 areas at an extent of 142,798 acres 
as a Site of Community Importance.
The lakeside vegetation of Trihonida consists 
of plane trees, ash-trees, willows, poplars, 

cottonwoods, alders, osiers, mints, cypresses, 
laurels, oleanders, Kermes oaks, arbutuses, olive-
trees and citrus. The Mediterranean maquis 
dominates on the lakeside hills consisting of 
lentisks, sedges, arbutuses, heathers, Phyllirea 
latifolia, Judas trees, carob trees, Crataegus trees, 
Jerusalem thorns, Phlomis fruticosa and thyme. 
Trihonida Lake is one of the most important 
in the country with regard to freshwater fish. 
The lake’s fish fauna mainly consists of roaches, 
tenches, Scardinius acarnanicus, butterfly fish, 
carps and eels. 
Trihonida Lake is also one of the richest of 
Aetoloakarnania in amphibians and reptiles. The 
tree frog, the toad and the green toad live here. 
The tortoises, the turtles and the water snakes 
have found here an ideal habitat for feeding and 
breeding. Other species of snakes, except water 
snakes in the lake area is the Viper, the Malpolon 
monspessulanus, the Platyceps najadum, the 
Ophisaurus apodus, the Zamenis longissimus, 
etc. The rich insect fauna includes the dragonfly 
as well, the presence of which indicates the good 
quality of the lake ecosystem.
The avifauna of the lake is among the most 
interesting in Greece. Over 200 species of birds 
have been observed here (in different seasons), at 
least 50 of which belong to endangered ones and 
are strictly protected by the Community and Greek 
legislation. Birds such as the Ardea purpurea, 
the Ardea cinerea, the Ardeola ralloides, the 
Ixobrychus minutus and the Egretta garzetta nest 
in this habitat. A Nycticorax nycticorax colony 
was recently discovered.
Numenius tenuirostris, one of the rarest birds in 
the world, has also been observed in the area, as 

well as the rare Egretta alba during winter.
The presence of rare predators in the lake area and 
the surrounding mountains indicates rich in life 
and balanced ecosystems. Some of the predators 
that nest here are the Circaetus gallicus, the Buteo 
buteo, the Falco peregrinus, the Falco tinnunculus, 
the Αccipiter brevipes, the Falco subbuteo, the 
Eurasian Hobby, the Falco biarmicus, the Aquila 
chrysaetos, the Aquila pomarina, the Bubo bubo, 
the Otus scops, η Owl, etc. A colony of Griffon 
vultures is also in the region.
The region is also rich in mammals with the Otter 
being the most interesting, one of the rarest in 
Europe that is threatened with extinction and is a 
health index of inland waters. 
Panetoliko Mountain is the last mountain of 
Roumeli before the plain of Agrinio and stands 
just above Trihonida Lake. Its highest peaks 
are Katelano at 1,924 m, Krimnitsa at 1,816 m 
and Perasma at 1,810 m. This main volume of 
Panetoliko Mountain, which includes a part of the 
Prefecture περιλαμβάνει και τμήμα στο νομό Εof 
Evrytania, has been included in NATURA 2000 
network at an extent of 185,420 acres as a Site of 
Community Importance.
The mountain range of Arakynthos or Zygos is 
located in the south of Trihonida Lake with an 
altitude of 894 m. It is an extensive mountain 
range and extends from the Kleisoura pass in the 
West to Evinos River in the East. It consists of 
rocky and steep mountainsides that in the South 
end at the wetland of Aitoliko – Mesolonghi. 
Arakynthos and Kleisoura pass belong to 
NATURA 2000 areas at an extent of 133,313 acres 
as a Site of Community Importance. 

Morphology - Natural Εnvironment



32

Ο πλέον σημαντικός οικότοπος της Τριχωνίδας 
είναι οι ασβεστούχοι βάλτοι που σχηματίστηκαν 
από τη συσσώρευση νεκρού φυτικού υλικού και 
είναι εδάφη βαριά και λασπώδη με κακή οξυγό-
νωση. Δημιουργήθηκαν από τις αποθέσεις ιζη-
μάτων στις αβαθείς και παράκτιες περιοχές της 
λίμνης. Η ύπαρξη τύρφης εμποδίζει τη γρήγορη 
κίνηση του νερού, παγιδεύοντας έτσι σημαντικό 
τμήμα του, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
εκεί ιδιότυπες οικολογικές συνθήκες. Σήμερα θα 
τους συναντήσουμε κοντά στην Καψοράχη, στο 
Τριχώνιο και τον Δαφνιά.
H χλωρίδα στην περιοχή της λίμνης είναι πολύ 
σημαντική. Την άνοιξη μια πλημμυρίδα από 
λουλούδια και χρώματα - κόκκινα, κίτρινα, μωβ, 
λιλά και ροζ - κατηφορίζει από τις κορυφές και 
τις πλαγιές των βουνών και γεμίζει τις λαγκαδιές 
και τις κοιλάδες.
Eδώ φύεται το ενδημικό φυτό «Κενταύρια η Αι-
τωλική». Aπό τον Mάρτιο ως τον Σεπτέμβριο 
- Οκτώβριο, στα λιβάδια, στα γύρω δάση, στα 
φρύγανα, στη μακία, στους ελαιώνες, φυτρώνουν 
πλήθος από σπάνιες ορχιδέες, λευκοί κρίνοι, πα-
παρούνες και μαργαρίτες. Kοντά στο νερό, στα 
υγρολίβαδα που πλημμυρίζουν εποχικά, φυτρώ-
νουν οι όμορφες κίτρινες ίριδες των βάλτων, ενώ 
στα γύρω λιβάδια μπορεί να συναντήσει κανείς 
ίριδες, γλαδιόλες και ανεμώνες με κόκκινα, μωβ 
ή λευκά χρώματα. Κοντά στις όχθες συναντάμε 
επίσης αγριομέντα ή φλισκούνι και κάρδαμο. Σε 
σκιερές τοποθεσίες, συνήθως κάτω από μεγάλα 
δέντρα ή θάμνους, φυτρώνουν όμορφα κυκλάμι-
να. Στα γύρω λιβάδια φυτρώνουν καμπανούλες, 
ενώ μέσα στη μακία βλάστηση φυτρώνουν οι 
αγριοτριανταφυλλιές και οι έρικες. 
H λίμνη της Tριχωνίδας είναι μία από τις πιο ση-
μαντικές της χώρας σε ότι αφορά τα ψάρια του 
γλυκού νερού. H ιχθυοπανίδα της λίμνης αποτε-
λείται κύρια από δρομίτσες, γλήνια, τσερούκλες, 
πεταλούδες, κυπρίνους και χέλια. Στην Tριχω-
νίδα υπάρχουν είδη ψαριών που είναι ενδημικά 

της Eλλάδας και της Aιτωλοακαρνανίας, όπως 
το Γλανίδι, στο οποίο αναφέρεται και ο Αριστο-
τέλης στο έργο του «Iστορίες των ζώων» και εν-
δημικά της λίμνης Tριχωνίδας με σημαντικότερο 
είδος τον Nανογοβιό, που ζει μόνο στα νερά της 
και πουθενά αλλού στον κόσμο. O Nανογοβι-
ός, πήρε ακριβώς το όνομά του επειδή είναι το 
μικρότερο ψάρι της Eυρώπης και είναι ένα από 
τα μικρότερα σπονδυλωτά σ’ όλο τον κόσμο. 
Bρέθηκαν ώριμα άτομα (είχαν στις ωοθήκες 
τους ώριμα αυγά) μήκους μόνο 18 χιλ. Ειδικά 
πρέπει να αναφερθεί η αθερίνα Τριχωνίδας, η 
μόνη γνωστή περίπτωση όπου ένα ψάρι του αλ-
μυρού νερού απαντάται και σε συνθήκες γλυκού 
νερού. Πιθανή επιστημονική εξήγηση είναι ότι η 
αθερίνα σε κάποια άγνωστη γεωλογική περίοδο 
εγκλωβίστηκε στη λίμνη και επιβίωσε προσαρ-
μοζόμενη στις συνθήκες γλυκού νερού.
H Τριχωνίδα είναι επίσης από τις πιο πλούσιες 
της Aιτωλοακαρνανίας σε αμφίβια και ερπετά. 
Εδώ υπάρχουν ο δενδροβάτραχος, ο φρύνος 
και ο πρασινόφρυνος. Από τα ερπετά έχουν βρει 
ιδανικούς βιότοπους για διατροφή και αναπα-
ραγωγή οι νεροχελώνες, οι χερσοχελώνες  όπως 
και τα νερόφιδα. Άλλα είδη φιδιών, εκτός από τα 
νερόφιδα στην περιοχή της λίμνης είναι η Oχιά, 
ο Σαπίτης, η Σαΐτα, ο Tυφλίτης, ο Λαφίτης κ.ά. 
Στην πλούσια εντομοπανίδα περιλαμβάνεται και 
η λιβελούλα, που η παρουσία της υποδηλώνει 
την καλή ποιότητα του λιμναίου οικοσυστήμα-
τος.
H ορνιθοπανίδα της λίμνης είναι από τις πιο 
ενδιαφέρουσες στην Ελλάδα. Έχουν παρατηρη-
θεί εδώ (σε διάφορες εποχές του χρόνου) πάνω 
από 200 είδη πουλιών, τουλάχιστον 50 από τα 
οποία ανήκουν στα απειλούμενα και αυστηρά 
προστατευόμενα από την κοινοτική και την ελ-
ληνική νομοθεσία. Στη λίμνη φωλιάζουν πουλιά 
όπως ο Πορφυροτσικνιάς, ο Σταχτοτσικνιάς, ο 
Kρυπτοτσικνιάς, το Tσικνάκι, ο Λευκοτσικνιάς. 
Πρόσφατα ανακαλύφθηκε μια αποικία από Nυ-

χτοκόρακες.
Στην περιοχή έχει παρατηρηθεί επίσης και η 
Λεπτομύτα ένα από τα πιο σπάνια πουλιά στον 
κόσμο, που βρίσκει καταφύγιο στους ελληνικούς 
υγρότοπους κατά τη διάρκεια της αποδημίας της 
από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
προς τη Bόρειο Aφρική (Mαρόκο). Kατά τη δι-
άρκεια του χειμώνα έχει παρατηρηθεί εδώ και ο 
σπάνιος Aργυροτσικνιάς.
H υψηλή περιεκτικότητα της λίμνης σε μι-
κρά ψάρια και άλλα υδρόβια σπονδυλωτά και 
ασπόνδυλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
τη συγκέντρωση το χειμώνα αξιόλογου αριθ-
μού από Σκουφοβουτηχτάρια, Mαυροβούτια 
και Kορμοράνους. Tην ίδια εποχή, συγκεντρώ-
νονται πολλές πάπιες, που ανήκουν στα είδη 
Σφυριχτάρι, Kιρκίρι, Γκισάρι, Πρασινοκέφαλη, 
Σουβλόπαπια, Σαρσέλα, Tσικνόπαπια κ.ά., και 
πολλές Φαλαρίδες. 
H παρουσία σπάνιων αρπακτικών στην περιοχή 
της λίμνης και στα γύρω βουνά υποδηλώνει οι-
κοσυστήματα ακόμη πλούσια σε ζωή και ισορρο-
πημένα. Mερικά από τα αρπακτικά που φωλιά-
ζουν εδώ είναι ο Φιδαετός, η Ποντικοβαρβακίνα, 
ο Πετρίτης, το Bραχοκιρκίνεζο, το Διπλοσάινο, 
το Ξεφτέρι, το Δενδρογέρακο, το Xρυσογέρα-
κο, ο Xρυσαετός, ο Kραυγαετός, ο Mπούφος, 
ο Γκιώνης, η Kουκουβάγια κ.ά. Σήμερα υπάρχει 
στην περιοχή μια αποικία από Όρνια.
H περιοχή είναι επίσης πλούσια σε θηλαστικά 
με μεγαλύτερο ενδιαφέρον τη βίδρα, ένα από 
τα πιο σπάνια στην Eυρώπη, που απειλείται με 
εξαφάνιση και αποτελεί δείκτη υγείας των εσω-
τερικών υδάτων. 
Το Παναιτωλικό Όρος είναι το τελευταίο βουνό 
της Pούμελης πριν τον κάμπο του Aγρινίου και 
ορθώνεται ακριβώς πάνω από την Tριχωνίδα. 
Έχει ψηλότερες κορυφές τον Κατελάνο στα 1924 
μ., Κρημνίτσα στα 1816 μ. και Πέρασμα στα 1810 
μ. Ο κύριος αυτός όγκος του Παναιτωλικού, που 
περιλαμβάνει και τμήμα στο νομό Ευρυτανίας 
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έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000, σε 
έκταση 185.420 στρεμμάτων, ως Τόπος Κοινοτι-
κής Σημασίας.
Είναι αρκετά δασωμένο με αραιά δάση ελάτων 
που φθάνουν μέχρι τα 1.400 μ. αφήνοντας πάνω 
στα μεγάλα υψόμετρα μια στενή αλπική ζώνη. 
Οι πιο χαμηλές πλαγιές είναι πνιγμένες στα κέ-
δρα, πουρνάρια και άλλους θάμνους. Στα δάση 
και στις απόκρημνες πλαγιές ζουν πολλά είδη 
αρπακτικών, όπως είναι ο Xρυσαετός, η Ποντι-
κοβαρβακίνα και στα χαμηλά ο Φιδαετός και 
ένα πλήθος από Δρυοκολάπτες και άλλα μικρά 
στρουθιόμορφα, όπως Kοτσύφια, Tσιροβάκοι 
κ.ά.
Η οροσειρά του Αράκυν-
θου ή Ζυγού βρίσκεται στα 
νότια της λίμνης Τριχωνί-
δας με υψόμετρο 894 μ. Eί-
ναι ένα εκτεταμένο ορεινό 
συγκρότημα και εκτείνεται 
από τα στενά της Κλει-
σούρας δυτικά μέχρι τον 
Εύηνο ποταμό ανατολικά. 
Αποτελείται από βραχώδεις 
και απότομες πλαγιές που 
νότια καταλήγουν στον 
υγρότοπο Αιτωλικού – Με-
σολογγίου. 
O Aράκυνθος ως είναι το-
ποθετημένος χωρίζει την 
Aιτωλία στα δύο αφήνο-
ντας μόνο μια δίοδο, την 
Kλεισούρα προς επικοινω-
νία των δύο αυτών τμημά-
των. Tο ύψος είναι χαμηλό 
με υψηλότερες κορυφές το 
Γρεβενό (982 μ.) πάνω από 
τη Xούνιστα και τον Άγιο 
Πέτρο (937 μ.) κοντά στα 
Eλληνικά (Σιβίστα), ενώ 
προς τα δυτικά δεν υπερ-

βαίνει τα 600 μ.
H λαϊκή ονομασία του βουνού είναι Zυγός, που 
ταυτίζεται με την αρχαία ονομασία Aράκυνθος 
(Άρα = συνεχής δεσμός + κύνθος = βουνό), ση-
μαίνει οροσειρά, αλυσίδα κορυφών.
Η αισθητική και οικολογική αξία του Αράκυν-
θου είναι πολύ μεγάλη. H περιοχή καλύπτεται 
από μεσογειακή μακία, φρύγανα, κωνοφόρα, βε-
λανιδιές και σημαντικά καστανοδάση, με πολλά 
αιωνόβια δέντρα. 
Στον Aράκυνθο, και ειδικά στην περιοχή της 
Kλεισούρας, ζουν τα Όρνια, ο Xρυσαετός, ο 
Kραυγαετός, ο Πετρίτης, ο Δενδρογέρακας, το 

Xρυσογέρακο, το Σαΐνι, ο Mπούφος, η Tυτώ, 
η Πρασινοτσικλητάρα, η Kίσσα και πλήθος μι-
κρών στρουθιομόρφων. 
Kατά το χειμώνα στην περιοχή ξεχειμωνιάζουν 
σπάνια πουλιά όπως ο Mαυρόγυπας, ο Bασιλαε-
τός και ο Στικταετός.
Ο Αράκυνθος και τα στενά της Κλεισούρας ανή-
κουν στις περιοχές NATURA 2000 σε έκταση 
133.313 στρεμμάτων ως Τόπος Κοινοτικής Ση-
μασίας.

Πλατανόδασος Μυρτιάς   (Φώτο Χ. Καφρίτσας)

Planetree Forest - Myrtia   (Photo by Ch. Kafritsas)
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Αεροφωτογραφία - Η λίμνη Τριχωνίδα Γενική Άποψη   (Φώτο Γ. Καρδαράς)

Aerial Photo - Trihonida Lake General View   (Photo by G. Κardaras)
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Αεροφωτογραφία - Η Λίμνη Τριχωνίδα όπως φαίνεται από το Παναιτωλικό Όρος   (Φώτο Γ.Καρδαράς)

Aerial Photo - Trihonida Lake viewed from Panetoliko Mountain   (Photo by G. Kardaras)
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Αεροφωτογραφία -  Το Όρος Αράκυνθος   (Φώτο Γ. Καρδαράς)

Aerial Photo -  Arakynthos Mountain   (Photo by G. Kardaras)
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Ασβεστούχοι Βάλτοι   
(Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Calcareous Feus   
(Photo by G. Giannakopoulos)

Ασβεστούχοι Βάλτοι  
(Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Calcareous Feus   
(Photo by G. Giannakopoulos)



Δρυόδασος Αρακύνθου   
(Φώτο Γ. Κολόζης)

Arakynthos Oak Forest   
(Photo by G. Kolozis)



Νερόφραξος   
(Φώτο Ν. Πατερέκας)

Fraxinus Angustifolia   
(Photo by N. Paterekas)
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Νερόφραξοι στο Τριχώνιο   (Φώτο Ν. Πατερέκας)

Fraxinus Angustifolia in Trichonio   (Photo by N. Paterekas)
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Καστανιές στον Αράκυνθο   (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Chestnut on Arakynthos   (Photo by N. Psathogiannakis)
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Ανθισμένη Αμυγδαλιά στη Μυρτιά   (Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Blossoming Almond tree in Myrtia   (Photo by G. Giannakopoulos)
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Οβριέτα
(Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Aubrieta
(Photo by G. Giannakopoulos) 

Μαργαρίτα
(Φώτο Χ. Καφρίτσας)

Daisy
(Photo by Ch. Kafritsas)

Άνθος Ασφάκας
(Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος) 

Phlomis Fruticos Flower
(Photo by G. Giannakopoulos)
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Κίτρινη Ίριδα των Βάλτων της Τριχωνίδας   (Φώτο Ν. Πατερέκας)

Iris Psendaiorus of Trihonida Feus   (Photo by N. Paterekas) 
Κουτσουπιά   (Φώτο Π. Ματσούκα) 

Cercis Siliquastrum (Judas tree)   (Photo by P. Matsouka)
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Παραλία Μυρτιάς   (Φώτο Σ. Κοκκαλάκης) 

Myrtia Littoral   (Photo by S. Kokkalakis)
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Λιβελούλα   (Φώτο Ν. Πατερέκας) 

Draganfly   (Photo by N. Paterekas)

Παραλία Μυρτιάς   (Φώτο Σ. Κοκκαλάκης) 

Myrtia Littoral   (Photo by S. Kokkalakis)
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Αλκυόνα
(Φώτο Ν. Πατερέκας)

Halcgan (Kingfisher)
(Photo by N. Paterekas)

Γερακίνα
(Φώτο Ν. Πατερέκας)

Haggard
 (Photo by N. Paterekas)
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Λαγγόνα   (Φώτο Ν. Πατερέκας)

Microcarbo   (Photo by N. Paterekas)
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Λευκοτσικνιάς   
(Φώτο Ν. Πατερέκας)

Little Egret   
(Photo by N. Paterekas)

Μαυρομυγοχάφτης   
(Φώτο Ν. Πατερέκας)

European Pied Flycatcher   
(Photo by N. Paterekas)
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Νανοβουτηχτάρι   (Φώτο Ν. Πατερέκας)

Little Grebe   (Photo by N. Paterekas)
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Νυχτερίδα
(Φώτο Ν. Πατερέκας)

Bat
(Photo by N. Paterekas)

Νυχτοκόρακας
(Φώτο Ν. Πατερέκας)

Nightheron
(Photo by N. Paterekas)
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Υφάντρα   (Φώτο Ν. Πατερέκας)

Eurosian Penduline tit   (Photo by N. Paterekas)
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Παραλία Ι.Μ. Φωτμούς   (Φώτο Σ. Κοκκαλάκης)

Holy Monastery of Fotmou Littoval   (Photo by S. Kokkalakis)
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Τυτώ
(Φώτο Ν.Πατερέκας) 

Barn Owl   
(Photo by N. Paterekas)

Aλεπού   (Φώτο Ν.Πατερέκας) 
Fox   (Photo by N. Paterekas)
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Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου - Επίσκεψη μαθητών Γυμνασίου
Thermo Environmental Education Center - Visit of High Scool Students

Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας - Επίσκεψη και Ενημέρωση Προσκόπων 
Trihonida Environmental Center - Visit and Information of Scouts

Το Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας στα Αμπάρια Παναιτωλίου
Trihonida Environmental Center in Abaria, Panetolio
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Νούφαρα   (Φώτο Θ. Λειβαδίτη)

Lilies   (Photo by Th. Livaditi)



58

Δρυμώνας - Ποτάμιο Σπήλαιο Θεοτικό   (Φώτο Ν. Κωστακόπουλος)

Drymonas - “Theotiko” River Cave   (Photo by N. Kostakopoulos)
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Καταρράκτης Μοκιστιάνου   (Φώτο Ν. Κωστακόπουλος)

Mokistianou Waterfall   (Photo by N. Kostakopoulos)
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Παραλίμνιες Καλλιεργητικές Εκτάσεις   (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Lakeside Farming Areas   (Photo by N. Psathogiannakis)
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Χειμώνας στο Φαράγγι του Γιδομανδρίτη, Θέρμο   (Φώτο Ν. Κωστακόπουλος)

Winter in Gidomandritis Gorge, Thermo   (Photo by N. Kostakopoulos)



62

Θέα από το Μνημείο των Πεσόντων στη Μυρτιά   (Φώτο Σ. Κοκκαλάκης)

View from the War Memorial in Myrtia   (Photo by S. Kokkalakis)
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Λεπτομέρεια από το Βουκάτιο   (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης) 

Close up from Voukatio   (Photo by N. Psathogiannakis)

Ιστορία & Πολιτισμός
History & Culture
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Α. Ιστορική Προσέγγιση  (Ιστορικά 
στοιχεία – Αρχαιολογικοί Χώροι) 

Η γεωγραφική ενότητα της Τριχωνίδας 
αποτελεί τον βασικό πυρήνα της αρχαί-
ας Αιτωλίας. Αυτό δηλώνει και το γεγο-

νός ότι εδώ βρισκόταν το θρησκευτικό κέντρο 
του Κοινού των Αιτωλών, το τέμενος του Θέρ-
μιου Απόλλωνα, δίπλα στη σημερινή πόλη του 
Θέρμου. Στην παραλίμνια περιοχή της Τριχω-
νίδας, αλλά και στα ορεινά της, αναπτύχθηκαν 
από την αρχαιότητα πολλοί οικισμοί που μαρτυ-
ρούν το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο του τόπου. 
Αλλά και η περίοδος του Βυζαντίου άφησε στην 
περιοχή αξιολογότατα θρησκευτικά μνημεία.

Μυθολογία
Γενάρχης της Αιτωλίας θεωρείται ο, γιος του Εν-
δυμίωνα, Αιτωλός, του οποίου οι δύο γιοι, Κα-
λυδώνας και Πλευρώνας, έκτισαν τις ομώνυμες 
πόλεις. 
Ο γνωστότερος μύθος της Αιτωλίας σχετίζεται 
με τον Οινέα και τη γυναίκα του, την Αλθαία. 
Ο Οινέας ήταν βασιλιάς της Καλυδώνας και η 
γυναίκα του καταγόταν από την Πλευρώνα. 
Παιδιά τους ήταν ο Μελέαγρος που έλαβε μέρος 
στην Αργοναυτική εκστρατεία και η Δηϊάνειρα.
Ο Οινέας συνδέεται με την ανακάλυψη της καλ-
λιέργειας της αμπέλου, αφού λέγεται ότι αυτός 
πήρε το κλήμα από το θεό Διόνυσο. Ο Οινέας 
οργάνωσε το κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου 
στο οποίο έλαβαν μέρος ήρωες από όλη την Ελ-
λάδα με έπαθλο το δέρμα του, γι’ αυτόν που θα 
τον θανάτωνε. Ανάμεσα στους κυνηγούς ήταν 
τα αδέλφια της γυναίκας του και η Αταλάντη 
από την Αρκαδία την οποία ερωτεύθηκε ο Με-

λέαγρος. 
Άλλος μύθος της περιοχής σχετίζεται με το θά-
νατο του Ηρακλή και περιγράφεται στην τρα-
γωδία του Σοφοκλή «Τραχίνιες». Η Δηϊάνειρα 
– ετυμολογικά σημαίνει τη θαρραλέα πολεμική 
γυναίκα, που σκότωσε ενσυνείδητα τον άντρα 
της – παντρεύτηκε τον Ηρακλή, που για χάρη 
της πολέμησε το ποταμίσιο τέρας Αχελώο. 

Προϊστορικοί - Αρχαϊκοί Χρόνοι 
Ολόκληρος ο χώρος της Αιτωλίας και Ακαρνα-
νίας είναι κατοικημένος από την Παλαιολιθική 
εποχή, όπως μαρτυρούν τα εργαλεία από πυρι-
τόλιθο που ανακαλύπτονται κύρια στις παραλί-
μνιες και παραποτάμιες περιοχές. 
Η ζωή συνεχίστηκε και κατά την Νεολιθική επο-
χή όπως μαρτυρούν λίθινα εργαλεία αλλά και 
σπήλαια με νεολιθική κεραμική. Στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Αγρινίου εκτίθενται νεολιθικά ευ-
ρήματα από σπήλαια της Ακαρνανίας (Αγίου Νι-
κολάου Αστακού και Βιρίνας Αρχοντοχωρίου).
Η εγκατάσταση των προελλήνων στην Αιτωλία 
και την  Ακαρνανία έγινε την πρώιμη και μέση 
εποχή του χαλκού (2800 έως 1900 και 1900-1580 
π.Χ. αντίστοιχα.) Σύμφωνα με τους ιστορικούς 
πρώτοι οικιστές της περιοχής είναι οι  Κουρήτες 
και οι Λέλεγες. Οι Κουρήτες έφθασαν στην Ελ-
λάδα πρίν το 1900 π.Χ., εγκαταστάθηκαν αρχικά 
στη Εύβοια και αργότερα στην Αιτωλία. Από την 
Αιτωλία πέρασαν στην Ακαρνανία περίπου το 
1500 π.Χ. και εγκαταστάθηκαν στο εσωτερικό 
της χώρας. Άλλος λαός οι Λέλεγες εγκαταστά-
θηκαν στα δυτικά παράλια της Ακαρνανίας σχε-
δόν ταυτόχρονα με τους Κουρήτες. Τοπωνύμια 
όπως «Κουρί» στο Δρυμώνα κοντά στο Θέρμο 
αλλά και η ονομασία «Απόκουρο» της περιοχής 

βόρεια της λίμνης Τριχωνίδα παραπέμπουν στην 
εποχή αυτή. 
Η πεδινή ζώνη μεταξύ του Εύηνου και του Αχε-
λώου, όπως μας πληροφορεί ο Όμηρος, ήταν η 
Μυκηναϊκή Αιτωλία. Οι δύο σπουδαιότερες πό-
λεις ήταν η Πλευρώνα και η Καλυδώνα, τα δύο 
κοσμήματα της Ελλάδας κατά τον Στράβωνα. 
Μυκηναϊκοί τάφοι έχουν βρεθεί σε πολλές θέ-
σεις, τόσο στην Αιτωλία όσο και στην Ακαρνα-
νία.  Οι Καλυδώνιοι και οι Πλευρώνιοι έλαβαν 
μέρος στον Τρωικό πόλεμο με 40 καράβια, έχο-
ντας αρχηγό τον Θόα, γιο του βασιλιά της Πλευ-
ρώνας, Ανδραίμονα. 
Οι Αιτωλοί από τις θεότητες λάτρεψαν κυρίως 
τον Απόλλωνα, (Θέρμιος Απόλλων), την Άρτε-
μη, (Άρτεμις Λαφρία), αλλά και τον Ασκληπιό, 
όπως συνάγεται από την πρόσφατη ανακάλυψη 
Ασκληπιείου (Γαβαλού Μακρυνείας). 

Ιστορικοί Χρόνοι
Η Αιτωλοακαρνανία, αν και από τις μεγαλύτερες 
σε έκταση και πληθυσμό περιοχές στην αρχαιό-
τητα, δεν διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη σκη-
νή της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Οι Αιτωλοί 
εμφανίζονται στο ιστορικό προσκήνιο όταν η 
παρακμή είχε κάμψει τη ζωτικότητα του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού. 
Οι Αιτωλοί εμφανίζονται στο χώρο τον 8ο π.Χ. 
αι. και μάλιστα φαίνεται να έχουν διαμορφώ-
σει δημοκρατική διακυβέρνηση. Η Συμπολιτεία 
των Αιτωλών, όπως αποδεικνύεται επιγραφικά, 
βασιζόταν και λειτουργούσε πάνω σε απόλυτα 
δημοκρατικές αρχές και είχε ομοσπονδιακή δι-
άρθρωση θεμελιωμένη στην αναγνώριση της 
ισοτιμίας και της ολοκληρωτικής αυτονομίας 
των μελών – κοινοτήτων και πόλεων της. Κάθε 

Ιστορία & Πολιτισμός
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Α. Historical Approach (History - 
Archaeological Sites) 

The geographical unity of Trihonida is 
the core of ancient Aetolia. This is also 
indicated by the fact that here was the 

religious centre of the Aetolian League, the 
temple of Thermios Apollo. In the lakeside region 
of Trihonida, but also in its mountainous areas, 
many settlements developed since antiquity 
testifying the high cultural level of the place. But 
the Byzantine period left also very important 
religious monuments in the region.

Mythology
Founder of Aetolia is considered to be the son 
of Endymion, Aetolos, whose two sons, Calydon 
and Plevron, built the homonymous cities. 
The most famous myth of Aetolia is related with 
Oineas and his wife, Althea. Oineas is associated 
with the discovery of the vine crop, since it is said 
that he took the vine from the god Dionysus. 
Another myth of the region is related with the 
death of Heracles and is described in Sophocles’ 
tragedy “Trachiniae”. 
 
Prehistoric - Archaic Years 
The entire area of Aetolia and Akarnania is 
inhabited since the Paleolithic era, as evidenced 
by flint tools discovered mainly in the lakeside 
and riverside areas. Life continued in the Neolithic 
period as evidenced by stone tools and caves with 
Neolithic pottery. 
The settlement of pre-Greeks in Aetolia and 
Akarnania took place in the early and middle 
Bronze Age 2800-1900 BC and 1900-1580 

History and Civilisation

Μουσειακό Έκθεμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου   (Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος) 

Museum Exhibit in the Archaeological Museum of Thermo   (Photo by G. Giannakopoulos)
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χρόνο, αμέσως μετά τη φθινοπωρινή ισημερία, 
στο αρχαίο Θέρμο πραγματοποιούνταν τα «Θερ-
μικά», δηλαδή, η σύνοδος της μεγάλης λαϊκής 
Ομοσπονδιακής Συνέλευσης των Αιτωλών. Όλοι 
οι Αιτωλοί πολίτες που είχαν τη νόμιμη ηλικία, 
συνέρχονταν χωρίς διακρίσεις, για να ψηφίσουν 
και να εκλέξουν τους ομοσπονδιακούς άρχοντες 
της Συμπολιτείας και επίσης για να διαβουλευ-
τούν και να αποφασίσουν για τα σπουδαία πολι-
τειακά τους ζητήματα.  
Μια σειρά από πόλεις αναπτύχθηκαν στην περι-
οχή: Οινιάδες, Αστακός, Πάλαιρος, Λιμναία και 
Στράτος στην Ακαρνανία και Βουκάτιο, Μακρύ-
νεια, Χάλκεια, Τριχώνιο και το θρησκευτικό κέ-
ντρο στο Θέρμο. Επίσης τα έξι θέατρα που σώζο-
νται στην περιοχή μαρτυρούν τον πολιτισμό που 
αναπτύχθηκε στην περιοχή και το υψηλό πολιτι-
στικό του επίπεδο. 
Κατά τη διάρκεια του 3ου αι. π.Χ. η Αιτωλική Συ-
μπολιτεία φθάνει στο απόγειο της δύναμής της. 
Σημείο σταθμός ήταν η νίκη των Αιτωλών κατά 
των Γαλατών το 279 π.Χ., όταν οι τελευταίοι ει-
σέβαλαν στην Ελλάδα και προσπάθησαν να κα-
ταλάβουν το θρησκευτικό κέντρο των Δελφών. 
Στη συνέχεια οι Αιτωλοί συμμάχησαν αρχικά με 
τους Ρωμαίους κατά των Μακεδόνων, τους οποί-
ους και νίκησαν το 197 π.Χ. Όμως, εσωτερικές 
έριδες οδήγησαν στην καταστροφή του Θέρμου 
και την τελική υποταγή της Αιτωλίας στους Ρω-
μαίους το 146 π.Χ.
Κατά τους δύο πρώτους μ.Χ. αιώνες η περιοχή 
παρουσιάζει εικόνα ερήμωσης και παρακμής. Η 
εικόνα αυτή αλλάζει τον 3ο μ.Χ. αι. με τη στα-
διακή εξάπλωση της χριστιανικής θρησκείας για 
να περάσει και πάλι μετά σε μακραίωνη παρακμή 
από τις αλλεπάλληλες επιδρομές βαρβαρικών 
φύλων.

Βυζάντιο
Η Αιτωλοακαρνανία αποτέλεσε αναπόσπαστο 
μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον 
4ο μέχρι τον 12ο μεταχριστιανικό αιώνα. Λόγω 

της γεωγραφικής της θέσης  άλλοτε έπαιξε ση-
μαντικό ρόλο στα πολιτιστικά ή εκκλησιαστικά 
ζητήματα και άλλοτε περιοριζόταν σε ρόλο περι-
θωριακό ή ασήμαντο. 
Στη βυζαντινή εποχή ο όρος Αιτωλία περιελάμ-
βανε την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και της 
Δυτικής Στερεάς. Αντίθετα ο όρος Ακαρνανία 
περιοριζόταν δυτικά του Αχελώου ως την Άρτα. 
Τον 8ο αιώνα η περιοχή υπαγόταν στο Θέμα της 
Κεντρικής Ελλάδας που περιελάμβανε την Ατ-
τική, τη Βοιωτία, τη Φωκίδα, τη Λοκρίδα, την 
Αιτωλοακαρνανία, την Εύβοια και την Αίγινα, 
με έδρα τη Ναύπακτο. Στην πρωτοχριστιανική 
εποχή, φαίνεται ότι υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη 
και  εξάπλωση των χριστιανικών κοινοτήτων 
στην περιοχή. Με το πέρασμα του χρόνου και 
την επίσημη πλέον κάλυψη της Πολιτείας οι χρι-
στιανικές κοινότητες χτίζουν μεγαλοπρεπείς να-
ούς στο γνωστό τύπο της τρίκλιτης βασιλικής. 
Τον 13ο αιώνα, μετά την άλωση της Κωνσταντι-
νούπολης από τους Σταυροφόρους, η περιοχή 
προσαρτήθηκε στο λεγόμενο Δεσποτάτο της 
Ηπείρου. Παρόλα αυτά αποτέλεσε θέατρο μα-
χών Ηπειρωτών Δεσποτών, Λατίνων ηγεμόνων, 
Σέρβων και Αλβανών πολεμάρχων. Το 1358 ο 
αλβανός Κάρολος Τόπια συνέτριψε τον στρατό 
του Δεσποτάτου και ορίστηκε αλβανός δεσπό-
της της περιοχής, έχοντας την επικυριαρχία της 
Ναυπάκτου και του Αγγελοκάστρου. 
Προχωρώντας βλέπουμε την επίδραση της πα-
λαιολόγειας τέχνης σε μνημεία της περιοχής. 
(Άγιος Ανδρέας των Χαλκιοπούλων στο Βάλτο, 
Άγιοι Απόστολοι της Νερομάνας, Ελεούσα Άνω 
Μυρτιάς). 
Το 1407, ο Κάρολος Α΄ Τόκκος, Κόμης της Κε-
φαλονιάς κατέλαβε την περιοχή που γνώρισε 
μικρή περίοδο ακμής. Διακόπηκε από το 1430 
και μετά, όταν ο Σινάν Πασάς των Ιωαννίνων 
κατέλαβε σταδιακά όλες τις οχυρές θέσεις της 
Αιτωλοακαρνανίας. Το 1460 παραδόθηκε το 
τελευταίο οχυρό της Αιτωλικής ενδοχώρας, το 
Αγγελόκαστρο. 

Τουρκοκρατία- Ενετοκρατία
Με την παραχώρηση της Ναυπάκτου, το 1499, 
από τους Ενετούς στους Οθωμανούς, όλη η πε-
ριοχής της Αιτωλίας προσαρτάται στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία. Στην διάρκεια της Τουρ-
κοκρατίας η περιοχή ονομαζόταν Κάρλελι, από 
τους Καρόλους Τόκους, της Κεφαλονιάς. Οργα-
νωτικά και σύμφωνα με το οθωμανικό διοικη-
τικό σύστημα, όλη η περιοχή περιλήφθηκε στο 
σαντζάκι το Κάρλελι, με έδρα αρχικά το Αγγελό-
καστρο και στη συνέχεια το Βραχώρι (Αγρίνιο).
Στα μνημεία του χώρου και ιδιαίτερα στη Μονή 
Μυρτιάς, έχουμε μπροστά μας ένα πανόραμα 
της μεταβυζαντινής ζωγραφικής τέχνης και όλες 
τις Σχολές της, την Κρητική, την Ηπειρωτική και 
τη λαϊκή τεχνοτροπία του 17ου και 18ου αιώνα. 
Ο αναχωρητισμός γνωρίζει έξαρση. Πλήθος μο-
νών ιδρύονται. 
Οι Βενετοί κάνουν αισθητή την παρουσία τους 
με οχυρωματικά έργα, που υποδηλώνουν το χα-
ρακτήρα της παρουσίας τους στο χώρο, κυρίως 
στην παραλιακή ζώνη. 
Κατά τα μέσα του 16ου αιώνα δημιουργούνται 
τα αρματολίκια Βάλτου και Ξηρομέρου και στα 
τέλη περίπου του 18ου αιώνα αντίστοιχα του 
Βλοχού, του Απόκουρου, του Ζυγού και των 
Κραβάρων. Την ίδια περίοδο ανδρώνεται το κί-
νημα της κλεφτουριάς. 
Το 1770 στα Ορλωφικά συμμετέχει όλη η περι-
οχή. 
Η Επανάσταση του 1821 άργησε να ξεσπάσει 
στην Αιτωλοακαρνανία λόγω της παρουσίας 
ισχυρού τουρκικού στρατού στα Γιάννενα. Στις 
5 Μαΐου ο Δημήτριος Μακρής, καπετάνιος του 
Ζυγού, κτύπησε στο Περιθώρι τουρκικό από-
σπασμα. Μέχρι τα τέλη του 1828, ολόκληρη η 
περιοχή είχε απελευθερωθεί, εκτός από τη Βόνι-
τσα, την Αμφιλοχία, το Αντίρριο, το Μεσολόγγι, 
το Αιτωλικό και τη Ναύπακτο. Η απελευθέρωση 
τους επιτεύχθηκε τον Απρίλιο του 1829 με ενέρ-
γειες του Ιωάννη Kαποδίστρια.
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respectively). According to historians the first 
inhabitants of the area are the Curetes and Leleges. 
The Aetolians mainly worshiped Apollo 
(Thermios Apollo), Artemis (Artemis Laphria) 
and Asclepius, as is apparent from the recent 
discovery of Asklepieion (Gavalou, Makryneia). 

Historic Years
Aetoloakarnania, although one of the largest in 
extent and population areas in ancient times, did 
not play an important role on the stage of ancient 
Greek history. The Aetolians appear on the stage 
of history when the decline has bent the vitality of 
the ancient Greek civilisation. 

Byzantium
Aetoloakarnania has been an integral part of 
the Byzantine Empire from the 4th to the 12th 
post-Christian centuries. Due to its geographical 
location sometimes played an important role in 
cultural or religious issues, while sometimes was 
confined to marginal or insignificant role. 

Turkish Occupation - 
Venetian Occupation
Through the grant of Nafpaktos, in 1499, by the 
Venetians to the Ottomans, the whole region 
of Aetolia is annexed to the Ottoman Empire. 
During the Turkish occupation the region was 
called Karleli.
The Venetians make their presence felt with 
fortifications, indicating the nature of the 
presence in the area, mainly in the coastal zone. 

Agrinio
The ancient city of Agrinio up to the last quarter 
of the 4th century B.C. was an unfortified city. 
In 314 BC it was occupied by the Acarnanians 
who peopled it with the Dorians, at the 

suggestion of Kassandros. After the departure 
of the Macedonians, the Aetolians reoccupied. It 
declined with the Roman conquest and probably 
deserted in 31 BC due to the compulsory 
resettlement of residents in Nicopolis. 
The area was occupied around 1450 by the 
Turks, who in place of today’s city founded 
Vrachori. The city was the main target of the 
Greek revolutionaries because of its importance 
and wealth. After the revolution the city took its 
ancient name, Agrinio. 

Β) Cultural Approach
Agrinio
Main source of income and wealth for the city 
was the development of tobacco cultivation and 
tobacco trade that made it the financial capital of 
the Prefecture.
Agrinio presents rich cultural action through 
major cultural organisations that have been 
developed and operate in the city. 
The most important are: 
• the Municipal and Regional Theatre Agrinio 
that was founded in 1981 as “Theatre of the 
Municipality of Agrinio” and in 1983 joined the 
institution of the Municipal Regional Theatres. 
During these years it presented Greek and 
foreign works, and many of the performances 
took place on tours. With the repertoire and 
style of performances it addresses to the whole 
spectrum of viewers, while negotiating some of 
the problems in the area of Aetoloakarnania and 
Western mainland, such as tobacco cultivation or 
the prefecture dehydration efforts.
• the Cultural Centre of the Municipality of 
Agrinio that was established as an independent 
entity in 1977. Its purpose is to increase the 
cultural and intellectual level of the local 
community, support research in the fields of art 

and knowledge and preserve the spiritual, cultural 
and folk traditions.

A special reference should be made to the 
Philharmonic of the Municipality of Agrinio that 
was founded in 1896 as part of the “Hercules” 
Gymnastics Association.
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Αγρίνιο
Η αρχαία πόλη του Αγρινίου ως το τελευταίο τέ-
ταρτο του 4ου αι. π.Χ. ήταν μια ατείχιστη πόλη 
που ανήκε στο αιτωλικό φύλλο των Αγραίων. 
Τρία χιλιόμετρα δυτικά της σημερινής πόλης, 
κοντά στον οικισμό Διαμαντέικα, συναντούμε 
τα ίχνη της πόλης του Αγρινίου των κλασσικών 
χρόνων. Το πιο ενδιαφέρον από τα δημόσια κτί-
ρια είναι η στοά, μήκους 72 μέτρων, που έφερε 
στο φως η ανασκαφική έρευνα. Πρόκειται για 
εμπορική στοά που είχε έντεκα καταστήματα, 
πράγμα που αποδεικνύει ότι η πόλη είχε εξελι-
χθεί σε εμπορικό κέντρο. Το τελευταίο τέταρτο 
του 4ου αιώνα πρέπει να τειχίστηκε, λόγω της 
στρατηγικής της σημασίας, στην διάρκεια της 
δίνης του ανταγωνισμού των Επιγόνων του Μ. 
Αλεξάνδρου. Το 314 π.Χ. καταλήφθηκε από τους 
Ακαρνάνες που το εποίκισαν με τους Δωριείς, 
ύστερα από υπόδειξη του Κάσσανδρου. Μετά 
την αποχώρηση των Μακεδόνων οι Αιτωλοί το 
ανακατέλαβαν. Παράκμασε μάλλον με την ρω-
μαϊκή κατάκτηση  και ερημώθηκε ίσως το 31 π.Χ. 
με την  υποχρεωτική μετοικεσία των κατοίκων 
στην Νικόπολη. 
Η περιοχή καταλήφθηκε το 1450 περίπου από 
τους Τούρκους, οι οποίοι στη θέση της σημερι-
νής πόλης ίδρυσαν το Βραχώρι. Η πόλη αναφέ-
ρεται σε αγγλικό χάρτη του 1560 σαν Imbrahoar. 
Οι πρώτες πληροφορίες για την πόλη προέρ-
χονται από τον Τούρκο περιηγητή Evlia Tselebi 
που το 1668 πέρασε από την πόλη. Αναφέρει ότι 
υπήρχαν 300 σπίτια, οι κάτοικοι ήταν πλούσιοι 
γαιοκτήμονες και υπήρχαν 40 καταστήματα. Το 
1700 περίπου έγινε πρωτεύουσα του Σαντζακιού 
του Κάρλελι. Στα μέσα του 18ου αιώνα τοποθε-
τείται η συγκρότηση της χριστιανικής κοινότη-
τας στις παρυφές της πόλης. Ο Κοσμάς ο Αιτω-
λός, που δίδαξε εδώ το 1775, ίδρυσε σχολείο που 
λειτούργησε ως το 1821. Ο Άγγλος περιηγητής 
Leake πέρασε το 1805 από το Βραχώρι και ανα-
φέρει 500 μουσουλμανικά σπίτια, 100 χριστιανι-
κά και 40 εβραϊκά. 
Η πόλη αποτέλεσε τον κύριο στόχο των Ελλή-
νων επαναστατών λόγω της σημασίας και του 
πλούτου της. Μετά την επανάσταση η πόλη 

πήρε το αρχαίο όνομά της Αγρίνιο. Το Αγρίνιο 
κατοικήθηκε από πρόσφυγες των ορεινών της 
Αιτωλίας, Ευρυτανίας, Ηπειρώτες και ιδιαίτερα 
Σουλιώτες. Το μωσαϊκό της πόλης πλουτίσθηκε 
από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες το 1922 και 
τελευταία έχουμε σημαντική μετακίνηση πληθυ-
σμών από τα καμποχώρια της Τριχωνίδας και της 
Ακαρνανίας. 

Θέρμο
Η περιοχή του Δήμου Θέρμου περιλαμβάνει στα 
όριά του μια περιοχή με φανερά τα σημάδια μιας 
πλούσιας ιστορικής διαδρομής. Αποτελεί το με-
γαλύτερο τμήμα μιας εκτεταμένης ορεινής ενό-
τητας ανάμεσα στον Εύηνο, τη βόρεια ακτή της 
Τριχωνίδας που μέχρι και τις αρχές του 20ου αι., 
ήταν γνωστή με το όνομα Απόκουρο. Πιθανόν 
να σχετίζεται με τους Κουρήτες, τους πρώτους 
κατοίκους της αρχαίας Αιτωλίας.   
Ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος  είναι 
φυσικά το Αρχαίο Θέρμο, αλλά η ύπαρξη αρχαί-
ου πολιτισμού διαπιστώνεται και από ευρήμα-
τα σε άλλα σημεία του Δήμου όπως στην Άνω 
Χρυσοβίτσα που βρέθηκαν ειδώλιο και χάλκινο 
αγαλματίδιο της νεολιθικής εποχής, στην Κάτω 
Χρυσοβίτσα αρχαίο ιερό του 6ου π.Χ., στην Κό-
νισκα αντικείμενα από αρχαίο ιερό, στην Αμβρα-
κιά χάλκινο αγαλματίδιο του θεού Δία πιθανόν 
από αρχαίο ιερό, στην Αγία Σοφία όπου λατρευ-
όταν η Λαφρία Άρτεμη των Αιτωλών και στον 
Ταξιάρχη όπου υπάρχουν ερείπια δύο ναών και 
πιθανολογείται ότι ανήκουν στον Απόλλωνα και 
την Λαφρία Άρτεμη. 
Το αρχαίο Θέρμο βρίσκεται νότια και κοντά 
στη σημερινή πόλη του Θέρμου σ’ ένα μικρό 
οροπέδιο. Δεν αποτέλεσε ποτέ πόλη, αυτόνομο 
δηλ. κρατίδιο κατά τον αρχαίο τύπο, αλλά ήταν 
από τον 7ο αι. π.Χ. τέμενος, ιερό του Απόλλωνα 
κυρίως όπου λατρεύονταν και άλλες θεότητες, 
όπως η Άρτεμις σε παραπάνω από έναν ναούς 
και η ιερή Άλτις της Ολυμπίας. 
Το αρχαίο Θέρμο, κατά τον Πολύβιο ήταν η 
«Ακρόπολις συμπάσης Αιτωλίας» και το θρη-
σκευτικό και πολιτικό κέντρο της αρχαίας Αι-
τωλικής Συμπολιτείας, το «Κοινό των Αιτωλών», 
όπως αλλιώς αποκαλείται, το αρχαίο αυτό κράτος. 

Ο ναός του Θέρμιου Απόλλωνα κτίστηκε περί 
το 625 π.Χ. και αποτελεί το πρώτο ολοκληρω-
μένο δείγμα του δωρικού ναοδομικού ρυθμού 
της Αρχαίας Ελλάδας. Ο ναός αποτελείτο από 
βαθύ ενιαίο σηκό, που χωριζόταν κατά το δι-
αμήκη άξονα από μία κιονοστοιχία 12 κιόνων 
για τη στήριξη της στέγης. Οι κίονες της εξω-
τερικής κιονοστοιχίας (5Χ15) ήταν πυκνότεροι 
στις μικρές πλευρές. Είχε διαστάσεις 12 μέτρα 
πλάτος και 38 μέτρα μήκος περίπου. Οι κίονες 
που στηρίζονταν σε λίθινες βάσεις ήταν ξύλινοι, 
όπως και όλη η ανωδομή (θριγγός) του κτιρίου. 
Ο θριγγός ήταν πλούσια επενδυμένος με πήλινες 
μετόπες, τρίγλυφα, υδρορροές και ακροκέραμα. 
Οι ζωγραφικές μετώπες του ναού εντυπωσιά-
ζουν με τη χρωματική τους ποικιλία και τη συν-
θετική δύναμη της ελληνικής ζωγραφικής. 
Όμως το πιο εντυπωσιακό δημιούργημα ήταν 
οι δύο στοές (ανατολική και δυτική), που ανά-
γονται στο τέλος του 4ου ή στις αρχές του 3ου  
αι. π.Χ. Η ανατολική στοά έχει μήκος 170 μ. 
περίπου. Οι δύο στοές (με το βουλευτήριο στα 
νότια) ήταν από τις μεγαλύτερες αρχαίες στοές 
και πλεύριζαν στενόμακρη πλατεία μήκους 200 
μ. και πλάτους 21 μ., που έμοιαζε με «πλατεία 
οδό» πλαισιωμένη από στοές, σχήμα που θα 
χρησιμοποιηθεί πολύ αργότερα σε μνημειώδεις 
διαμορφώσεις ρωμαϊκών πόλεων. 

Μακρυνεία
Στα όρια του πρώην Δήμου Μακρυνείας βρίσκο-
νται τα ερείπια μιας σειράς αρχαίων πόλεων της 
Αιτωλίας: Άκρες, Φυταίον, Μετάπα και  Τριχώνιο 
που ήταν η σημαντικότερη και πιθανόν να έδωσε 
το όνομά της στην Τριχωνίδα. Το Τριχώνιο ήταν 
μία από τις πλέον διακεκριμένες πόλεις του  3ου 
αι. π.Χ., μεγάλη και πολυάριθμη και ταυτόχρονα 
ιερή. Είναι πιθανόν στο Τριχώνιο να οφείλεται  η 
ονομασία της λίμνης Τριχωνίδας.
Οι κάτοικοι της Μακρυνείας συνέβαλαν αποφα-
σιστικά στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 
με αρχηγό τον καπετάνιο του Ζυγού Δημήτρη 
Μακρή. 
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Β) Πολιτιστική Προσέγγιση
Αγρίνιο
Κύρια πρόσοδος και πηγή πλούτου για την πόλη, 
αποτέλεσε η ανάπτυξη της καπνοκαλλιέργειας 
και του καπνεμπορίου που την ανέδειξε σε οικο-
νομική πρωτεύουσα του Νομού. Τα σπουδαιότε-
ρα, από αρχιτεκτονική άποψη, κτίρια του Αγρι-
νίου κτίστηκαν τη ‘‘χρυσή εποχή του καπνού’’ 
κατά τη δεκαετία 1925-1935. Σήμερα σώζονται 
λίγα αρχοντικά σπίτια στις οδούς Παπαστράτου, 
Μακρή, Χαρ. Τρικούπη, Κύπρου, Ι. Σταΐκου και 
οι καπναποθήκες.
Το Αγρίνιο παρουσιάζει πλούσια πολιτιστική 
δράση, μέσω σημαντικών πολιτιστικών φορέων 
που έχουν αναπτυχθεί και δραστηριοποιούνται 
στην πόλη.
Από τις πολιτιστικές οργανώσεις του Αγρινίου 
ξεχωρίζουν: 
• το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου το οποίο ξεκίνησε το 
1981 ως «Θέατρο του Δήμου Αγρινίου» και το 
1983 εντάχθηκε στο θεσμό των Δημοτικών Πε-
ριφερειακών Θεάτρων. Στα χρόνια αυτά ανέβα-
σε έργα ελληνικά και ξένα, και πολλές από τις 
παραστάσεις του πραγματοποιήθηκαν σε περιο-
δείες. Με το ρεπερτόριο και το ύφος των παρα-
στάσεών του απευθύνεται σε όλο το φάσμα των 
θεατών, ενώ διαπραγματεύεται και ορισμένα 
από τα προβλήματα της περιοχής της Αιτωλοα-
καρνανίας και της Δυτικής Στερεάς, γενικότερα, 
όπως είναι η καπνοκαλλιέργεια ή οι προσπάθει-
ες αφυδάτωσης του νομού
• το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αγρινίου το 
οποίο ιδρύθηκε, ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, 
το 1977. Σκοπός του είναι η άνοδος του πολιτι-
στικού και πνευματικού επιπέδου της τοπικής 
κοινωνίας, η υποβοήθηση της έρευνας στους 
τομείς της τέχνης και της γνώσης και η διαφύ-
λαξη των πνευματικών, πολιτιστικών και λαϊκών 
παραδόσεων.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην Φι-
λαρμονική Δήμου Αγρινίου η οποία ξεκίνησε 
το 1896 ως τμήμα του Γυμναστικού Συλλόγου 
«Ηρακλής». Αρχιμουσικός τότε ήταν ένας Αυ-
στριακός, γιος του Αρχιμουσικού της Κέρκυρας 
με το όνομα Σαϊλερ. Η φιλαρμονική πλαισίωνε 

τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της 
πόλης. Η παρουσία της είναι έντονη με συμμε-
τοχή σε παρελάσεις, τοπικές γιορτές, λιτανείες, 
συναυλίες και γενικά σε κάθε πολιτιστική δρα-
στηριότητα της πόλης. Συνολικά, πραγματοποιεί 
60-80 εμφανίσεις κάθε χρόνο στην Ελλάδα και 
στο Εξωτερικό. Οι δραστηριότητες της Φιλαρ-
μονικής είναι ποικίλες. Καθιέρωσε από το 2007 
έναν καινούργιο πολιτιστικό θεσμό στην πόλη 
του Αγρινίου που τον ονόμασε «Τραγουδώντας 
στις Γειτονιές της Πόλης» και περιλαμβάνει συ-
ναυλίες σε διάφορες γειτονιές του διευρημένου 
Δήμου. Επίσης, καθιέρωσε και γιορτάζεται και 
στο Αγρίνιο η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Δημοτική Ενότητα Παραβόλας 
(Δήμου Αγρινίου)
Στους οικισμούς Περιστέρι, Καλλιθέα, Παλαι-
οκαρυά, Νερομάνα και Κυρά Βγένα, όπως και 
στην Παραβόλα, υπάρχουν αρκετά διάσπαρτα 
παλιά πετρόκτιστα σπίτια και κτίρια, δείγματα 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της περιοχής 
που προσομοιάζει με την ηπειρώτικη. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παλαιοί νερόμυλοι 
στη Νερομάνα και στο Δογρή, ενώ αξίζει να επι-
σκεφτεί και το λαογραφικό μουσείο της Παρα-
βόλας. 

Δήμος Θέρμου
Το Θέρμο, που παλαιότερα ονομαζόταν Κεφα-
λόβρυσο χάρη των μεγάλων κεφαλαριών που 
αναβλύζουν ανάμεσα στην κεντρική πλατεία και 
την εκκλησία της Παναγιάς, σήμερα είναι ένα 
πραγματικό κεφαλοχώρι της περιοχής με αρκε-
τά δυναμική εξέλιξη και είναι το διοικητικό και 
εμπορικό κέντρο της γύρω ορεινής περιοχής.
Στην περιοχή λειτουργούν και αξίζουν την επί-
σκεψη το  Λαογραφικό μουσείο Μεγάλου Δέν-
δρου και το Λαογραφικό μουσείο Δρυμώνα
Παλιά πετρόκτιστα σπίτια και κτίρια υπάρχουν 
διάσπαρτα στους οικισμούς του Δήμου Θέρμου 
και ιδιαίτερα στα χωριά Θέρμο, Αγία Σοφία, 
Μυρτιά, Λευκό, Αμβρακία, Ανάληψη, Πετροχώ-
ρι, Κάτω Χρυσοβίτσα και Αμπέλια, δείγματα της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της περιοχής.
Πολλοί είναι οι νερόμυλοι και οι νεροτριβές που 

υπήρχαν στους οικισμούς του Δήμου ή γύρω από 
αυτούς. Στη  Μυρτιά λειτουργεί  νερόμυλος και 
νεροτριβή, καθώς επίσης και στην Αγία Σοφία 
νερόμυλος και νεροτριβή που λειτουργούν ακό-
μη. Επίσης παλιοί νερόμυλοι υπήρχαν στα χωριά 
Αμβρακία, Ανάληψη, Αβαρίκος, στο φαράγγι 
Παλιοχωρίου Αμβρακιάς, στο Βαλτσόρεμα της 
Κάτω Χρυσοβίτσας, στο Βασιλικόρεμα Αετόπε-
τρας, στο ρέμα Γιδομαντρίτη κοντά στη γέφυρα 
Λιανού στα Αμπέλια Κοκκινόβρυσης.
Από τα πέτρινα γεφύρια το σημαντικότερο και 
ομορφότερο όλων είναι το μεσαιωνικό τοξωτό 
γεφύρι της Αρτοτίβας. Είναι το αρχαιότερο γε-
φύρι από όσα μέχρι σήμερα σώζονται στο νομό 
Αιτωλοακαρνανίας, έχει πρόσφατα επισκευα-
σθεί και έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατη-
ρητέο μνημείο.
Άλλα γεφύρια συναντώνται στη Μυρτιά, στην 
Αγία Σοφία στις θέσεις Καμάρια και Λογγά, στο 
Βασιλοκόρεμα Αετόπετρας και η γέφυρα Λιανού 
στον Γιδομαντρίτη στα Αμπέλια Κοκκινόβρυσης. 
Επίσης πρέπει να αναφερθούν οι γέφυρες τύπου 
Μπέλευ στον Εύηνο στη θέση Μπανιά και στο 
Αχλαδόκαστρο στο δρόμο Θέρμου – Πλατάνου 
Ναυπακτίας.
Τέλος πολλές είναι και οι πέτρινες βρύσες και 
περισσότερο ιδιαίτερες στην Ανάληψη και τον 
Αβαρίκο.

Στην περιοχή του Δήμου είναι πολλές οι ευκαι-
ρίες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και πανη-
γυριών που συνδυάζονται με τον εορτασμό θρη-
σκευτικών εορτών.
Ιδιαίτερα όμως πρέπει να αναφερθούν οι πολι-
τιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από 
15 μέχρι 24 Αυγούστου στο Θέρμο, που κορυ-
φώνονται με το μεγάλο πανηγύρι στη μνήμη του 
Κοσμά του Αιτωλού. 
Επίσης η εμποροπανήγυρη που διοργανώνεται 
την 1η Σεπτεμβρίου και διαρκεί πέντε μέρες εί-
ναι ένα πραγματικό γεγονός για την περιοχή και 
προσελκύει επισκέπτες από όλα τα χωριά του 
Δήμου αλλά και την ευρύτερη περιοχή.
Αξίζει να σημειωθεί η λειτουργία της Βιβλιοθή-
κης του Απόκουρου στο Θέρμο που στεγάζεται 
στο Δημαρχείο της πόλης.
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Βλοχός - H Aκρόπολη των Θεστιέων - Καινούργιο   (Φώτο Α. Κουτσοθανάσης) 

Vlochos - The Citadel of Thestieis - Kenourgio   (Photo by A. Koutsothanasis)
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Ασκληπιείο - Γαβαλού   (Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Asclepeion - Gavalou   (Photo by G. Giannakopoulos) 
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Ασκληπιείο - Γαβαλού   (Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Asclepeion - Gavalou   (Photo by G. Giannakopoulos) 
Θέρμο - Άποψη του  Αρχαιολογικού Χώρου   (Φώτο Κ. Κωστακόπουλος)

Thermo - Aspect of the Archaelogical Site   (Photo by K. Kostakopoulos)
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Αρχαίο Θέρμο, Η Πηγή  
(Φώτο Ν. Κωστακόπουλος) 

Ancient Thermo, The Spiny   
(Photo by K. Kostakopoulos)

Αρχαιολογικος Xώρος  Άκρων - Λιθοβούνι   
(Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Archaelogical Site of Akra, Lithovouni
(Photo by G. Giannakopoulos)
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Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου   (Φώτο Ν. Κωστακόπουλος)

New Archaelogical Museum of Thermo   (Photo by N. Kostakopoulos)
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Από τα σπουδαιότερα εκθέματα του 
μουσείου Θέρμου. Πρόκειται για προϊστορικό 
ειδώλιο εγκύου γυναίκας που βρέθηκε στη 
Χρυσοβίτσα.   
(Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

One of the most important exhibits of Thermo 
Museum. It is a prehistoric figurine of a pregnat 
woman that was found in Chrysovitsa.
(Photo by G. Giannakopoulos)

Εκθέματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου
(Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Exhibits in the Archaelogical Museum of Thermo   
(Photo by G. Giannakopoulos)

Παπαστράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο   (Φώτο Α. Κουτσοθανάσης)

Papastrateio Archaelogical Museum   (Photo by A. Koutsothanasis)
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Παπαστράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο   (Φώτο Α. Κουτσοθανάσης)

Papastrateio Archaelogical Museum   (Photo by A. Koutsothanasis)



78

Δίδυμοι Βυζαντινοί Ιεροί Ναοί Αγ. Νικολάου & Ταξιαρχών  - Αγία Σοφιά, Θέρμο   (Φώτο Α. Κουτσοθανάσης)

Twin Byzantine Churches Ag. Nikolaos & Taksiarchon - Agia Sofia, Thermo   (Photo by A. Koutsothanasis)



79

Βυζαντινή Ι.Μονή Φωτμούς
Γενέσιον της Θεοτόκου 

(Φώτο Α. Κουτσοθανάσης)

Byzantine Holy Monastery of Fotmou
Nativity of the Assumption

(Photo by A. Koutsothanasis)

Ιερά Μονή Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής  
Κελάκι Γαβαλούς   

(Φώτο Α. Κουτσοθανάσης)

Holy Monastery Zoodochou Pigis
Kelaki, Gavalou   

(Photo by A. Koutsothanasis)
Δίδυμοι Βυζαντινοί Ιεροί Ναοί Αγ. Νικολάου & Ταξιαρχών  - Αγία Σοφιά, Θέρμο   (Φώτο Α. Κουτσοθανάσης)

Twin Byzantine Churches Ag. Nikolaos & Taksiarchon - Agia Sofia, Thermo   (Photo by A. Koutsothanasis)
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Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μυρτιάς   
(Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Holy Monastery of the Assumption, Myrtia  
(Photo by G. Giannakopoulos)

Βυζαντινές τοιχογραφίες-Nερομάνα 
(Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος) 

Byzantin Wallpaintings - Neromana
(Photo by G. Giannakopoulos) 
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Ι.Μ.  Κατερινούς, Γαβαλού   (Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Holy Monastery of Katerinou, Gavalou   (Photo by G. Giannakopoulos)
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Έκθεση παραδοσιακών σκευών και εργαλείων στη Γαβαλού  
(Φώτο Πολιτιστικού Συλλόγου Γαβαλούς)

Exhibition of traditional utensils and tools in Gavalou 
(Photo by the Cultural Association of Gavalou)

Έκθεση χειροποίητων εργόχειρων και υφαντών λαϊκής τέχνης 
Γαβαλού   (Φώτο Πολιτιστικού Συλλόγου Γαβαλούς)

Exhibition of handmade needlework and folk art textiles
(Photo by the Cultural Association of Gavalou)

Μουσείο παραδοσιακού αλευρόμυλου και 
εργαλείων στον Δρυμώνα 
(Φώτο Σ. Σίμος)

Museum of traditional flour and tools in 
Drymonas
(Photo by S. Simos)
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Παραδοσιακή Nεροτριβή 
στην Αγία Σοφία Θέρμου 

(Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος) 

Traditional Milling 
in Agia Sofia, Thermo
(Photo by G. Giannakopoulos) 

Αλευρόμυλος στη Μυρτιά
(Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Flour Mill in Myrtia
(Photo by G. Giannakopoulos)
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Παλαιός Nερόμυλος στη Μυρτιά, 
Αγία Ελεούσα
(Φώτο Ν. Κωστακόπουλος)

Old Watermill in Myrtia,
Agia Eleousa
(Photo by N. Kostakopoulos)
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Ανάληψη, Νερόμυλος Κεφαλόβρυσου   (Φώτο Ν. Κωστακόπουλος)

Analipsi, Watermill of Kefalovriso   (Photo by N. Kostakopoulos)
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Αγροικία - Το σπίτι του δάσους 
στην Κοιλάδα των Νεράιδων Θέρμου
(Φώτο Ν. Κωστακόπουλος) 

Farmhouse - The forest house
in the Fairy Valley of Thermo 
(Photo by N. Kostakopoulos) 
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Πέτρινο Γεφύρι Πηγών Μυρτιάς 
(Φώτο Ν. Κωστακόπουλος)

Stone Bridge in the Springs of Myrtia
(Photo by N. Kostakopoulos)

Βρύση στον Πρόδρομο Ανάληψης 
(Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Futain in Prodromos, Analipsis
(Photo by G. Giannakopoulos)
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Αμπέλια - Στην πλατεία υπό χιονόπτωση 
(Φώτο Ν. Κωστακόπουλος) 

Abelia - The square under snowfall 
(Photo by N. Kostakopoulos)

Γυμνάσιο Γαβαλούς  
(Φώτο A. Κουτσοθανάσης)

Gavalou High School  
(Photo by A. Koutsothanasis)
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Δημαρχείο - Θέρμο   (Φώτο Α. Κουτσοθανάσης)

City Hall - Thermo   (Photo by A. Koutsothanasis)
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Drymonas - Partial View   (Photo by N. Kostakopoulos) 

Δρυμώνας - Μερική Άποψη   (Φώτο Ν. Κωστακόπουλος) 

Analipsi - Mountainous Trihonida   (Photo by N. Kostakopoulos)

Η Ανάληψη - Ορεινή Τριχωνίδα    (Φώτο Ν. Κωστακόπουλος)
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Εορταστικές εκδηλώσεις - Λιτάνευση Eικόνας Πατρο-Κοσμά, Θέρμο   (Φώτο Ν. Κωστακόπουλος)

Celebrations - Procession of Father Kosmas Icon, Thermo   (Photo by N. Kostakopoulos)
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Πολιτιστικά Δρώμενα στη Ματαράγκα - Λαζάρια   (Φώτο Π. Σύλ. Ματαράγκας)

Cultural Events in Mataraga - Lazaria   (Photo by C.A. of Mataraga)
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Θρησκευτικές εκδηλώσεις στην Παναγία 
Κελιώτισσα Γαβαλού - Αράκυνθος 

(Φώτο Π. Σύλ. Γαβαλούς)  

Religious events in Panagia Keliotissa, 
Gavalou - Arakynthos

(Photo by C.A. of Gavalou) 

Θρησκευτικές εκδηλώσεις στην Παναγία 
Κελιώτισσα Γαβαλού - Αράκυνθος 

(Φώτο Π. Σύλ. Γαβαλούς)  

Religious events in Panagia Keliotissa, 
Gavalou - Arakynthos

(Photo by C.A. of Gavalou) 
Πολιτιστικά Δρώμενα στη Ματαράγκα - Λαζάρια   (Φώτο Π. Σύλ. Ματαράγκας)

Cultural Events in Mataraga - Lazaria   (Photo by C.A. of Mataraga)
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Πολιτιστικές Eκδηλώσεις - Καψοράχη 
(Φώτο Π. Σύλ. Καψοράχης) 

Cultural Events - Kapsorachi
(Photo by C.A. of Kapsorachi)

Ιππικές Eπιδείξεις - Επίδειξη Αλόγων - Καψοράχη 
(Φώτο Π. Σύλ. Καψοράχης) 

Equestrian Events - Horseshow - Kapsorachi
(Photo by C.A. of Kapsorachi)
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Χαλκούνια στο Αγρίνιο   (Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Chalkounia in Agrinio   (Photo by G. Giannakopoulos)
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Γιορτή Αθερίνας στο Καινούργιο   (Πολιτιστικός  Όμιλος Καινουργίου - Οι Θεστιείς)

Atherine Feast in Kenourgio   (Photo by The Cutural Association of Kenourgio - The Thestieis)
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Αθερίνα Τριχωνίδας   (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Trihonida Atherine   (Photo by N. Psathogiannakis)
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Ελιές   (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Olives   (Photo by N. Psathogiannakis)



Τραχανάς 
(Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Frumenty 
(Photo by N. Psathogiannakis)

Χορτόπιτα 
(Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Vegetable Pie (Chortopita) 
(Photo by N. Psathogiannakis)

Τηγανίτες
(Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Pancakes
(Photo by N. Psathogiannakis)
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Χειροποίητα Ζυμαρικά 
(Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης) 

Handmade Pasta 
(Photo by N. Psathogiannakis) 

Χαλβάς από σιμιγδάλι
(Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Semolina Halva
(Photo by N. Psathogiannakis)
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Exhibition of local products - Kapsorachi   (Photo by C.A. of Kapsorachi) 

Έκθεση τοπικών προϊόντων - Καψοράχη   (Φώτο  Π. Σύλ. Καψοράχης) 

Local traditional dishes in Gavalou   (Photo by C.A. of Gavalou)

Tοπικά παραδοσιακά εδέσματα στη Γαβαλού   (Φώτο Π. Σύλ. Γαβαλούς) 
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Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων στο Εκθετήριο της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.   (Φώτο Λ. Μακρυγιάννης)

Presentation of Local Products at TRIHONIDA S.A. Showroom  (Photo by L. Makrigiannis)
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Έτοιμα τα τσουβάλια για το λιοτρίβι   (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Sacks ready for the olive oil press  (Photo by N. Psathogiannakis)

Άνθρωπος
Σύγχρονη Ζωή & Φύση

Man
Contemporary Life & Nature
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Η οικονομική φυσιογνωμία της περιοχής 
ήταν και παραμένει κυρίως αγροτοκτη-
νοτροφική. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

του πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή 
τομέα της οικονομίας και κυρίως τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία. Η ευρύτερη περιοχή του Αγρι-
νίου και αυτή της λίμνης Τριχωνίδας διαθέτουν 
αξιόλογες αρδευόμενες πεδινές εκτάσεις όπου 
καλλιεργείται μία ποικιλία αγροτικών προϊόντων 
με επικεφαλής, την ελιά, το βαμβάκι, τα δημη-
τριακά και τα εσπεριδοειδή και παλαιότερα τον 
καπνό. Η μόνη αλλαγή που επήλθε τα τελευταία 
χρόνια ήταν στη γεωργία με την αναδιάρθρωση 
των καλλιεργειών. Η  βιομηχανία  είναι  σχετικά  
περιορισμένη  και  στηρίζεται  στην  επεξεργασία  
των  αγροτικών  προϊόντων. Σήμερα, ωστόσο, η 
πόλη του Αγρινίου έχει μετεξελιχθεί σε αξιοση-
μείωτο οικονομικό κέντρο του νομού με δεκάδες 
μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τράπε-
ζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, αντιπροσωπεί-
ες αυτοκινήτων, αλυσίδες υπεραγορών και λίγες 
αλλά σπουδαίες βιομηχανικές μονάδες. Αντί-
στοιχο κέντρο για την ορεινή ζώνη, εξαρτώμενο 
από το Αγρίνιο, είναι το Θέρμο.
Από το 1833 και μέχρι το 2005 ο καπνός ήταν 
µία από τις σπουδαιότερες και πιο προσοδοφό-
ρες καλλιέργειες στην Αιτωλοακαρνανία και το 
κύριο χαρακτηριστικό της οικονομικής και κοι-
νωνικής ανάπτυξης του νομού. Μάλιστα είχε 
λάβει τη μορφή μονοκαλλιέργειας, καθώς στην 
Τριχωνίδα και την ευρύτερη περιοχή του Αγρινί-
ου αλλά και τις άλλες περιοχές του νομού, όλος 
σχεδόν ο γεωργικός πληθυσμός απασχολούνταν 

αποκλειστικά με τα καπνά είτε με την παραγωγή 
είτε με την  επεξεργασία είτε με την εμπορία. Έως 
το 2005 ο καπνός αποτελούσε το τρίτο εγχώριο 
αγροτικό προϊόν σε πρόσοδο μετά το λάδι και το 
βαμβάκι ενώ οι 11.000 καπνοκαλλιεργητές του 
νομού κατείχαν το 30% σχεδόν της συνολικής 
παραγωγής της χώρας. 
Το καθεστώς αυτό ανατράπηκε σταδιακά από 
το 1980 και μετά, με την ένταξη της Ελλάδας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή των 
μέτρων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών από 
την Κοινή Αγροτική Πολιτική με την ασκηθείσα 
πολιτική των επιδοτήσεων. Αποτέλεσμα ήταν να 
επεκταθεί η καλλιέργεια της ελιάς, του καλα-
μποκιού και των εσπεριδοειδών. 
Η εφαρμογή επενδυτικών προγραµµάτων πέραν 
της αποκατάστασης των απολεσθέντων εισο-
δημάτων των καπνοπαραγωγών είχε στόχο την 
ανάπτυξη νέων δυναµικών καλλιεργειών όπως 
δαμάσκηνα, αχλάδια, σπαράγγια, ακτινίδια κ.λ.π. 
Όταν εγκαταλείφθηκε η μαζική καλλιέργεια του 
καπνού στην Αιτωλοακαρνανία, παρουσιάστηκε 
αύξηση των εκτάσεων που καλλιεργούνται για 
ζωοτροφές. Έτσι παρατηρούμε πως οι μισές πε-
ρίπου καλλιεργούμενες εκτάσεις στο νοµό είναι 
για σιτηρά, χορτονομές και αραβόσιτο. 
Η ελιά παρέμεινε η πιο δυναμική καλλιέργεια 
στο νομό από άποψη καλυπτόμενων εκτάσεων 
και μάλιστα παρουσιάστηκε αύξηση στις νέες 
φυτεύσεις κυρίως στην ποικιλία Καλαµών. Ιδι-
αίτερα πρέπει να αναφερθεί η καλλιέργεια των 
εσπεριδοειδών στην Μυρτιά, ειδικά των πορτο-
καλιών (σαγκουίνια – αιματόχρωμη ποικιλία), 

στην εύφορη παραλίμνια περιοχή της Τριχωνί-
δας και η παραγωγή κάστανου και καστανοχώ-
ματος στον Αράκυνθο με τον τεράστιο φυσικό 
πλούτο και το ιδιαίτερα ευνοϊκό μικροκλίμα. 
Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά εκτός 
της ελεύθερης συλλογής τους, εδώ και αρκετά 
χρόνια καλλιεργούνται συστηματικά και συ-
σκευάζονται.  Τα αρωματικά φυτά της Αιτωλοα-
καρνανίας είναι περιζήτητα και αφορούν κυρίως 
μελισσόχορτο, δενδρολίβανο, ρίγανη, θυμάρι, 
θρούμπι και στέβια.
Πρόσφατα επίσης έχουν αρχίσει να καλλιερ-
γούνται μανιτάρια στη θέση Μακριά Λογγά του 
Παναιτωλικού Όρους στις όχθες του ποταμού 
Εύηνου σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρα. Το μι-
κροκλίμα της περιοχής δημιουργεί εξαιρετικές 
συνθήκες για την παραγωγή μανιταριών με ιδι-
αίτερα γαστρονομικά χαρακτηριστικά.
Σημαντικό μέρος της τοπικής οικονομίας βασί-
ζεται στην κτηνοτροφία με μεγάλο τμήμα του 
αγροτικού πληθυσμού να απασχολείται παρα-
δοσιακά με την εκτροφή αιγοπροβάτων. Εκτρέ-
φονται ως επί το πλείστον µε τον παραδοσιακό 
τρόπο της ελεύθερης βόσκησης και κυρίως στις 
ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Επιπλέον, υπάρ-
χουν λίγες, αλλά σημαντικές σύγχρονες μονάδες 
παραγωγής χοιρινού κρέατος στην περιοχή του 
Αγρινίου. Εκτός του κρέατος, αξιόλογα ποσοτι-
κά και ποιοτικά είναι τα παράγωγα της κτηνο-
τροφίας όπως το γάλα, το τυρί, γιαούρτι κλπ 
που παράγονται από σύγχρονες μονάδες επε-
ξεργασίας γάλακτος.
Σημαντική τέλος είναι η παρουσία της μελισσο-

Οικονομικό Περιβάλλον (Οικονομική Δραστηριότητα)
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The economic character of the region was 
and remains mostly stockbreeding. The 
largest percentage of the population is 

employed in the primary sector of the economy, 
mainly in agriculture and livestock. The wider 
region of Agrinio and that of Trihonida Lake 
have valuable irrigated lowland areas where a 
variety of agricultural products is cultivated, with 
the most important being olive trees, cotton, 
cereals and citrus, and formerly tobacco. The 
only change occurred in recent years was the 
restructuring of crops in agriculture. The industry 
is relatively limited and is based on the processing 
of agricultural products. Today, however, the 
city of Agrinio has developed into a remarkable 
economic centre of the Prefecture with dozens 
of small and large enterprises, banks, securities 
firms, car dealerships, supermarket chains and 
few but important industrial units. A respective 
centre for the mountainous zone, dependent on 
Agrinio, is Thermo.
From 1833 until 2005, tobacco was one of 
the greatest and most profitable crops in 
Aitoloakarnania and the main feature of the 
economic and social development of the 
Prefecture. Indeed, it had taken the form of 
monoculture, as in Trihonida and the wider region 
of Agrinio as well as in the other regions of the 
Prefecture, almost all the agricultural population 
was employed exclusively with tobacco either 
with the production or processing or trade. Until 
2005 tobacco was the third domestic agricultural 
product in annuity after oil and cotton, while the 

11,000 tobacco farmers of the Prefecture held 
nearly 30% of the country’s total production. 
This condition was gradually changed from 
1980 onwards with the entry of Greece into the 
European Union and the implementation of 
restructuring measures on crops by the Common 
Agricultural Policy through subsidies. The result 
was to extend the cultivation of olive trees, 
corn and citrus. Nevertheless, Aetoloakarnania 
remains the leading tobacco-cultivating region of 
the country. 
The implementation of investment programmes 
in addition to the recovery of lost income of 
tobacco producers aimed at developing new 
dynamic crops such as plums, pears, asparagus, 
kiwi, etc. When the massive cultivation of tobacco 
in Aetoloakarnania was abandoned, there was 
an increase of land cultivated for animal feed. 
Thus, we see that about half of farmland in the 
Prefecture is for cereals, fodder and maize. 
The olive remained the most dynamic culture 
in the prefecture in terms of area covered and 
there was an increase in new plantings mainly 
in Kalamon variety. A special reference should 
be made to the cultivation of citrus in Myrtia, 
especially oranges, in the fertile lakeside region 
of Trihonida and the production of chestnuts and 
leaf mould in the region of Arakynthos with the 
enormous natural wealth and the particularly 
favourable microclimate.  
Aromatic and medicinal plants apart from their 
free collection, for several years are systematically 
cultivated and packaged.  The aromatic plants 

of Aetoloakarnania are sought after and mainly 
pertain to lemon balm, rosemary, oregano, thyme, 
savoury and stevia.
An important part of the local economy is based 
on stockbreeding with a large part of the rural 
population being traditionally engaged in goat 
farming. Moreover, there are few but important 
modern pork production plants in the region 
of Agrinio. Besides meat, quantitatively and 
qualitatively remarkable are also the livestock 
derivatives such as milk, cheese, yogurt, etc. 
produced by modern milk processing plants.
Finally, the presence of beekeeping is important 
mainly due to the great sunshine and biodiversity 
of bee plants together with the existence of 
protected environmental areas. Fishing in 
Trihonida Lake is also remarkable, especially that 
of smelt.  
Local agencies pursue uniqueness certification in 
production of specific products, such as smelt and 
eel of Trihonida, the blood-coloured variety of 
oranges, Malagousia (type of white wine from the 
mountainous Trihonida grapes), Agrinio olive, 
Trihonida olive-oil, short stalk corn, Arakynthos 
chestnut, traditional sausage with leek and orange 
and standardization (e.g. kiwi). 
Finally, it should be noted that the Prefecture of 
Aetoloakarnania nowadays είναι αυτή την is the 
leading prefecture across the country in the field 
of Organic Agriculture and Organic Livestock. It 
is the pioneer prefecture in areas cultivated with 
organic methods and the prefecture with 1/3 of 
the country’s farmers applying organic farming.

Economic Environment (Economic Activity)
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κομίας, κυρίως λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας 
και της βιοποικιλότητας των μελισσοκομικών 
φυτών σε συνδυασμό με την ύπαρξη προστα-
τευμένων περιβαλλοντικών περιοχών. Η αλιεία 
επίσης στη λίμνη Τριχωνίδας είναι αξιόλογη με 
κυρίαρχη την αθερίνα. 
Οι τοπικοί φορείς επιδιώκουν την πιστοποίηση 
της μοναδικότητας παραγωγής συγκεκριμένων 
προϊόντων, όπως η αθερίνα και το χέλι Τριχω-
νίδας, η αιματόχρωμη ποικιλία πορτοκαλιών, η 
μαλαγουζιά (είδος λευκού κρασιού από σταφύλι 
ορεινής Τριχωνίδας), η ελιά Αγρινίου, το ελαιό-
λαδο Τριχωνίδας, το «κοντόροκο» καλαμπόκι, 
το κάστανο Αρακύνθου, το παραδοσιακό λου-
κάνικο με πράσο και πορτοκάλι και της τυποποί-
ησης (π.χ. ακτινίδιου). 
Στον Αράκυνθο ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η δρα-
στηριότητα της υλοτομίας με την παραγωγή 
ποιοτικής ξυλείας καστανιάς, οξιάς και δρυός.
Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί πως ο Νο-
μός Αιτωλοακαρνανίας είναι αυτή τη στιγμή ο 
πρώτος νομός σε όλη τη χώρα στον τομέα της 
Βιολογικής Γεωργίας και της Βιολογικής Κτηνο-
τροφίας. Είναι ο πρωτοπόρος νομός στις καλλι-
εργούμενες εκτάσεις µε την βιολογική μέθοδο 
αλλά και ο νομός στον οποίο βρίσκεται το 1/3 
των κτηνοτρόφων της χώρας που εφαρμόζουν 
την βιολογική εκτροφή.
Στο δευτερογενή τομέα υπάρχει μικρή δραστη-
ριότητα με κυρίαρχες τις μονάδες που σχετίζο-
νται με την αγροτική παραγωγή: ελαιοτριβεία, 
οινοποιία, τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, 
κλπ. Συμπληρώνονται με μονάδες που αφορούν 

τις κατασκευές και την οικοδομή (αδρανών υλι-
κών, αλουμινοκατασκευών κλπ.), την επεξεργα-
σία προϊόντων υλοτομίας (ξυλουργικά εργοστά-
σια), την επιπλοποιία, την αργυροχρυσοχοΐα και 
σειρά άλλων μικρών μονάδων.
Στον τριτογενή τομέα πέραν των συνήθων ενα-
σχολήσεων στην παροχή υπηρεσιών και την 
εξυπηρέτηση του πολίτη (δημόσιες υπηρεσίες, 
τράπεζες κλπ.) σημαντικός είναι ο αριθμός των 
επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τουρισμό: 
εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία, 
παροχής υπηρεσιών κλπ. Τα τελευταία χρόνια 
μέσω της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώ-
νυμη Εταιρεία ΟΤΑ και τα προγράμματα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων τύπου LEADER, έχουν 
επιδοτηθεί μια σειρά επενδυτικών σχεδίων σχε-
τικά με τον τουρισμό και την μεταποίηση.  Όσο 
μάλιστα αυξάνονται οι υποδομές και οι δυνα-
τότητες άσκησης εναλλακτικών μορφών τουρι-
σμού με διαδρομές πεζοπορίας, ορειβασίας, πο-
δηλασίας, δημιουργία ορεινών καταφυγίων, τον 
οινοτουρισμό, τον περιβαλλοντικό τουρισμό, 
τον αθλητικό τουρισμό υπαίθρου και τον αγρο-
τουρισμό, τόσο θα κάνουν την εμφάνισή τους 
μονάδες που θα ασχολούνται με εξειδικευμένες 
μορφές παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα με τη 
σύνδεση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων 
με τον τοπικό πολιτισμό, την ιστορία, την πα-
ράδοση και του πρωτογενή τομέα με τον τριτο-
γενή και ειδικότερα με τον βιώσιμο και ποιοτικό 
τουρισμό, και μάλιστα με τις ειδικότερες εκδοχές 
του, τον οικοτουρισμό και τον αγροτουρισμό, 

που συνάδουν με τα δεδομένα και τη φυσιογνω-
μία της περιοχής.

Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης

Photo by N. Psathogiannakis
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In the secondary sector there is little activity mainly 
by units associated with agricultural production: 
olive oil mills, wineries, standardization of 
agricultural products, etc. They are complemented 
with units relating to construction and building 
(aggregates, aluminum constructions, etc.), 
processing of wood products (woodworking 
factories), furniture manufacturing, silverware 
and a number of other small units.
In the tertiary sector, besides the usual pursuits 
in service provision and citizen service (public 
services, banks, etc.), there are a significant 
number of enterprises involved in tourism: 
restaurants, hotels, travel agencies, service 
provision, etc. In recent years, through 
TRIHONIDA S.A., Local Authority Development 
Agency Société Anonyme, and the LEADER 
type Rural Development Programmes of the 
Ministry of Rural Development & Food, a 
number of investment projects on tourism and 
manufacturing have subsidized.  Indeed, the 
more the infrastructure and alternative forms of 
tourism activity with paths for hiking, climbing, 
cycling, creation of mountain refuges, wine 
tourism, environmental tourism, sports rural 
tourism and agritourism increase, the more 
frequent units dealing with specialized forms of 
service will be. In particular, by associating the 
production of quality products with the local 
culture, history, tradition and the primary sector 
with the tertiary sector and in particular with the 
sustainable and quality tourism, and with its more 
specific versions, ecotourism and rural tourism, 

which are consistent with the features and the 
character of the area.
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Το μάζεμα της ελιάς  (Φώτο Καραγιάννης)

Το μάζεμα της ελιάς   (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

The gadering of olives   (Photo by N. Psathogiannakis)



Το μάζεμα της ελιάς   (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

The gadering of olives   (Photo by N. Psathogiannakis)

Η ελιά στο λιοτρίβι 
 (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Olives at the olive oil press
 (Photo by N. Psathogiannakis)
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Ελαιόλαδο  (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Olive oil  (Photo by N. Psathogiannakis)

Μέλι στην Τριχωνίδα  (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Honey at Trihonida   (Photo by N. Psathogiannakis)
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Αμπελώνας το φθινόπωρο   (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Vinegard in autumn   (Photo by N. Psathogiannakis)
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Στον Πορτοκαλεώνα
(Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

In the Orange Grove
(Photo by N. Psathogiannakis)

Λαχανόκηπος στην Τριχωνίδα
(Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Vegetable Garden at Trihonida
(Photo by N. Psathogiannakis)
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Προετοιμασία για το χειμώνα
(Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Preparation for the winter
(Photo by N. Psathogiannakis)

Ο Αράκυνθος προσφέρει την ξυλεία του 
(Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Arakynthos offers its timber
(Photo by N. Psathogiannakis)
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Κτηνοτροφία στην Τριχωνίδα   (Φώτο Σ. Κοκκαλάκης)

Livestock Farming at Trihonida   (Photo by S. Kokkalakis)
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Κτηνοτροφία στην Τριχωνίδα   (Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Livestock Farming at Trihonida   (Photo by G. Giannakopoulos)
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Προετοιμασία για το ψάρεμα  (Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Preparation for fishing  (Photo by G. Giannakopoulos)
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Ψάρεμα στην Τριχωνίδα   (Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Fishing at Trihonida   (Photo by G. Giannakopoulos)
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Μυρτιά   (Φώτο Σ. Κοκκαλάκης)

Myrtia   (Photo by S. Kokkalakis)
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Δρομίτσα  
 (Φώτο Σ. Κοκκαλάκης)

Dromitsa  
 (Photo by S. Kokkalakis)

Αθερίνα Τριχωνίδας  
(Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Trihonida Atherine  
(Photo by G. Giannakopoulos)
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Η Aγορά στο Θέρμο
(Φώτο Α. Κουτσοθανάσης)

The Marketplace in Thermo
(Photo by A. Koutsothanasis)

Παντοπωλείο στην Ανάληψη
Εικόνα από το χθες 
(Φώτο Ν. Κωστακόπουλος)

Grocery in Analipsi
A picture from the past 
(Photo by N. Kostakopoulos)  
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Δογρή  (Φώτο Θ. Λειβαδίτη)

Dogri  (Photo by Th. Livaditi)
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Μυρτιά  (Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

Myrtia  (Photo by G. Giannakopoulos)
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Μηχανοκίνητος Αετός  (Φώτο Αερολέσχη Αγρινίου)

Motorized Bike  (Photo by Agrinion Aeroclub)

Τουρισμός & Επισκεψιμότητα
Tourism & Traffic
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Αγρίνιο Αξιοθέατα

Το Παπαστράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αγρινίου κτίστηκε με δωρεά των αδελφών 
Παπαστράτου στα ΝΑ του μεγάλου πάρ-

κου της πόλης και εγκαινιάστηκε το 1969. Περι-
έχει ευρήματα από τους αρχαιολογικούς χώρους 
όλου του Νομού. Τα εκθέματα του Μουσείου κα-
λύπτουν το χρονικό διάστημα από τη Νεολιθική 
εποχή έως την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας. 
Το Λαογραφικό Ιστορικό Φιλολογικό Μουσείο 
Αιτωλοακαρνανίας το οποίο ιδρύθηκε από τον 
«Παναιτωλοακαρνανικό Σύλλογο Γυναικών». Το 
Μουσείο καλύπτει στο σύνολό του μια χρονική 
περίοδο 100 ετών, από την Επανάσταση του 1821 
μέχρι το 1920. Τα εκθέματα καλύπτουν μεταξύ 
άλλων τους εξής τομείς: αστικό δωμάτιο, ιστορι-
κό τμήμα, αγροτική καθημερινή ζωή, παραδοσι-
ακές καλλιέργειες, το υφαντό, τις τοπικές φορε-
σιές, έπιπλα, οικιακά σκεύη και εργαλεία.
Η Δημοτική Πινακοθήκη που στεγάζεται στο 
αρχιτεκτονικά αξιόλογο κτίριο που για χρόνια 
αποτελούσε την κατοικία του εκάστοτε διευ-
θυντή της Τράπεζας Ελλάδας, αποτελεί σημείο 
αναφοράς για τον πολιτισμό του Αγρινίου φιλο-
ξενώντας έργα των σημαντικότερων Ελλήνων και 
ξένων καλλιτεχνών.  
Η ιστορία του Αγρινίου συνδέεται με πολλά ση-
μαντικά διατηρητέα κτίρια. Τα σπουδαιότερα, 
από αρχιτεκτονική άποψη, κτίρια του Αγρινίου 
κτίστηκαν τη ‘‘χρυσή εποχή του καπνού’’ στις αρ-
χές του εικοστού αιώνα. 
Σήμερα σώζονται λίγα αρχοντικά σπίτια όπως το 
αναπαλαιωμένο νεοκλασικό αρχοντικό Ξινόπου-
λου, τα κτίρια της Τράπεζας Ελλάδας και το αρχο-
ντικό Σωχωρίτη. 
Οι καπναποθήκες συνδέονται άμεσα με τον κα-

πνό και είναι κτίρια που έχουν ιστορική, αρχιτε-
κτονική και πολιτιστική αξία για την πόλη. Οι κα-
πναποθήκες Παπαστράτου και Κομποσιώρα που 
έχουν ανακατασκευασθεί και χρησιμοποιοιύνται 
για υπηρεσίες ενώ έχουν καταγραφεί και οι Πα-
παπέτρου, Ηλιού, Παναγοπούλου, Χασουράκη, 
ΕΟΚ, Παπαβασιλείου και Μπισδούνη.
Η παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου, ευρύτερα 
ονομαστή και ως “Λαχαναγορά”,  είναι ένα κτί-
ριο που ταυτίζεται με τη νεότερη ιστορία του 
Αγρινίου και χτίστηκε το διάστημα 1930 – 1933 
επί Δημαρχίας Ανδρέα Παναγόπουλου. Το κτίριο 
έχει αποκατασταθεί και στεγάζει πλέον τη Δημο-
τική Γλυπτοθήκη Αγρινίου. Παράλληλα εντός του 
κτιρίου λειτουργεί εκθετήριο τοπικών προϊόντων 
της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
Ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός καταγράφε-
ται επίσης στα αξιόλογα αρχιτεκτονικά κτίρια ιδι-
αίτερης αισθητικής αξίας.
Αξιόλογα είναι τέλος η Παπαστράτειος Δημοτική 
Βιβλιοθήκη που φιλοξενεί τη Γλυπτοθήκη Χρή-
στου Καπράλου καθώς και το Αθλητικό Μουσείο 
που στεγάζεται στο Παπαστράτειο Μέγαρο της 
Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου.

Δημοτική Ενότητα Θεστιέων 
(Δήμου Αγρινίου)  
Αξιοθέατα
Η προϊστορική ακρόπολη των Θεστιέων βρίσκε-
ται στην κορυφή του λόφου Βλοχού στα βόρεια 
της κωμόπολης του Καινουργίου. Σώζονται ακό-
μη τμήματα των τειχών που περιβάλλουν ακόμη 
και σήμερα το χωριό του Άνω Βλοχού καθώς και 
λίγα λείψανα της αρχαίας αιτωλικής πόλης που 
έφερε το όνομα του μυθικού βασιλιά Θέστιου, 
γιου του Άρη και της Δημονίκης.
Το υστεροβυζαντινό μοναστήρι της Κοίμησης της 

Παναγίας Βλοχού, του 1400 περίπου, διατηρείται 
σε καλή κατάσταση και οικοδομήθηκε σε φυσικό 
πλάτωμα του λόφου που ήταν κτισμένη η ακρό-
πολη.
Ανάμεσα στην ακρόπολη και στο χωριό Άνω 
Βλοχός βρίσκονται τα ερείπια της Αγίας Τριάδας, 
ναού της εποχής του Δεσποτάτου της Ηπείρου.
Ο Βλοχός στα βυζαντινά χρόνια ήταν οχυρό κά-
στρο. Αξιομνημόνευτος είναι ο ρόλος του φρου-
ρίου του Βλοχού την περίοδο που η περιοχή ήταν 
υπό την επήρεια του Δεσποτάτου της Ηπείρου, 
το 1200 μ.Χ. περίπου, όταν η περιοχή έγινε θέρε-
τρο συγκρούσεων Ελλήνων, Ιταλών, Βουλγάρων, 
Αλβανών και Σέρβων. Δόθηκε ως προίκα το 1294 
στο Φίλιππο του Τάραντα. Καταλήφθηκε από 
τους Τούρκους το 1450, για να ερημωθεί στη συ-
νέχεια. 

Εκτός από τα παραπάνω, από τα φυσικά τοπία 
της περιοχής, πρέπει να αναφερθούν:
• Η μαγευτική θέα από το λόφο του Βλοχού προς 
όλες τις κατευθύνσεις, την Τριχωνίδα, τη Λυσιμα-
χία, το Παναιτωλικό, τον Αράκυνθο και όλο τον 
κάμπο ανάμεσα στην Τριχωνίδα και το Αγρίνιο
• Οι παραλίμνιες περιοχές του Δήμου και κυρίως 
στη θέση Αμπάρια όπου παλαιότερα λειτουργού-
σε εμπορικός σταθμός των λιμναίων μεταφορών.

Πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές 
Μπορούν να πραγματοποιηθούν:
• από τα Προσήλια, πάνω σε χωματόδρομους, 
προς τα χωριά Περιστέρι του Δήμου Παραβόλας 
και Αγία Βαρβάρα του Δήμου Παναιτωλικού
• από τα Προσήλια προς το συνοικισμό Παππα-
διανά της Σκουτεράς του Δήμου Παναιτωλικού.

Τουρισμός & Επισκεψιμότητα
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Τourism & Traffic

Agrinio
Places of interest

The Papastrateio Archaeological Museum 
of Agrinio was built with a donation of 
Papastratos Brothers in the SE of the 

large city park and opened in 1969. It contains 
findings from the archaeological sites of the 
entire Prefecture. The Museum’s exhibits cover 
the period from the Neolithic era to the Roman 
period. 
The Ethnographical Historical Philological 
Museum of Aetoloakarnania which was founded 
by the “Panaitoloakarnanic Women Association”. 
The museum in its entirety covers a period of 
100 years, from the Revolution of 1821 to 1920.
The Municipal Picture Gallery housed in the 
architecturally remarkable building that for years 
was the residence of each director of the Bank 
of Greece is a benchmark for the civilisation of 
Agrinio hosting works of important Greek and 
foreign artists.  
The tobacco warehouses are directly associated 
with tobacco and represent buildings that have 
a historical, architectural and cultural value for 
the city. 
The old Municipal Market of Agrinio, widely 
renowned as “Vegetable Market” (Lachanagora) 
is a building identified with the modern history 
of Agrinio and was built in 1930 - 1933 under 
Mayor Andreas Panagopoulos. The building has 
been restored and now houses the Municipal 
Sculpture Gallery of Agrinio. At the same time, 
inside the building operates an exhibition of 
local products of TRIHONIDA S.A.
The old train station is also recorded in the 
remarkable architectural buildings of particular 
aesthetic value.

Finally, noteworthy are also the Papastrateios 
Municipal Library which hosts the “Christos 
Capralos” Sculpture Gallery and the Sports 
Museum housed in the Papastrateio Hall of the 
Agrinio Gymnastics Company.

Municipal Unity Thestieon 
(Municipality of Agrinio) 
Places of interest
The prehistoric acropolis Thestieon is located at 
the top of Vlochos hill to the north of Kainourgio 
town.
The late Byzantine monastery of the Dormition 
of the Virgin at Vlochos, of about 1400, is well 
maintained and built on a natural plateau of the 
hill.
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Οικοτουρισμός
Το Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας που 
εδρεύει στη θέση Αμπάρια στις όχθες της Τρι-
χωνίδας, ανάμεσα στα χωριά Παναιτώλιο και 
Καινούργιο. Στο Κέντρο λειτουργούν εκθεσια-
κός χώρος, αίθουσα προβολής διαφανειών και 
ταινιών. Στον εκθεσιακό χώρο βρίσκονται θεμα-
τικοί πίνακες με φωτογραφίες και κείμενα σχε-
τικά με τη λίμνη, τους ασβεστούχους βάλτους 
και τη γύρω περιοχή, τις δράσεις των ευρωπα-
ϊκών και εθνικών προγραμμάτων για το περι-
βάλλον, τις δραστηριότητες των κατοίκων, ενυ-
δρείο με τα ψάρια της λίμνης καθώς και μακέτα 
της υδρολογικής λεκάνης της λίμνης. Τέλος εδώ 
στεγάζεται και το εκθετήριο ντόπιων, ποιοτικών 
παραδοσιακών προϊόντων που παράγει ο Γυναι-
κείος Συνεταιρισμός Παναιτωλίου.  

Δημοτική Ενότητα Παραβόλας 
(Δήμου Αγρινίου)
Αξιοθέατα
Το αρχαίο Βουκάτιο βρίσκεται στο λόφο που 
δεσπόζει πάνω από την κωμόπολη Παραβόλα. 
Σώζονται τα ερείπια του οχυρού και τμήματα 
των τειχών που ανήκουν στον 4ο π.Χ. αι. καθώς 
και ένας επιβλητικός ημικυκλικός πύργος της 
Βυζαντινής εποχής. 
Στην κορυφή του λόφου πάνω από την Παρα-
βόλα σώζεται ο κοιμητηριακός ναός της Θεο-
τόκου από τη βυζαντινή περίοδο. Πρόκειται για 
παλαιοχριστιανική βασιλική του 6ου αι., τρίκλι-
τη αρχικά, περιορισμένη σήμερα στο ανατολικό 
μέρος του μεσαίου κλίτους. Πρόκειται για ένα 
από τα σημαντικότερα μνημεία της Τριχωνίδας.
Το Αρχαίο Φίστυον βρίσκεται νοτιοδυτικά του 
χωριού της Νερομάνας. Στη θέση Αγία Τριάδα, 
του συνοικισμού Κρύο Νερό, βρίσκονται τα 
ερείπια του Ιερού της Φιστυίδας Αφροδίτης.
Στο χωριό της Νερομάνας, μέσα στην Ακρόπο-
λη του αρχαίου Φίστυου, σώζεται ο ναός των 
Αγίων Αποστόλων, που  κτίστηκε το 1320 μ.Χ. 
Διαθέτει πλέον υπολείμματα από τη θαυμάσια 

παλαιολόγεια εικονογράφηση του 14ου αι., που 
παραπέμπει στη Μακεδονική Σχολή.

Εκτός από τα παραπάνω, αξιόλογα είναι και:
• η εξαιρετική θέα από διάφορες περιοχές των 
χωριών Καλλιθέα, Κρύο Νερό, Νερομάνα, Πα-
λαιοκαρυά και Κυρά Βγένα προς τον καταπρά-
σινο κάμπο της λίμνης της Τριχωνίδας, απένα-
ντι η Μακρυνεία, το κατάφυτο Ζυγό και η λίμνη 
Λυσιμαχία
• Οι παραλίμνιες περιοχές του Δήμου και κυρί-
ως κοντά στο χωριό Παραβόλα και τις θέσεις 
Δογρή και Βαρειά  όπου σχηματίζονται όμορφα 
πλατανοδάση
• Το πευκοδάσος πάνω από την Παραβόλα
• Οι καταρράκτες και οι πέτρινες βρύσες στο 
χωριό Νερομάνα
• Η διαδρομή στον χείμαρρο Φιδάκια από την 
Καλλιθέα προς τα χωριά Σπαρτιάς και Λαμπίρι.

Πεζοπορία 
Εύκολες πεζοπορικές διαδρομές που μπορούν 
να πραγματοποιηθούν είναι:
• Στο πευκοδάσος πάνω από την Παραβόλα 
προς το χωριό Αφράτο μέχρι το Περιστέρι
• Από το χωριό Περιστέρι προς το ορειβατικό 
καταφύγιο από το χωματόδρομο 
• Γύρω από το χωριό Νερομάνα προς τους αρ-
χαιολογικούς χώρους, τις πηγές και τους καταρ-
ράκτες
• Από το χωριό Παλαιοκαρυά προς την πηγή 
Κολοκυθιές – ενδιάμεσα με το χωριό Κυρά Βγέ-
να - και το ύψωμα του Προφήτη Ηλία 
• Περίπατοι παραλίμνια στις θέσεις Δογρή και 
Βαρειά.

Ορειβασία 
Στη θέση Διασελάκι, σε υψόμετρο 1.170μ., πάνω 
από το χωριό Περιστέρι, λειτουργεί οργανωμέ-
νο και πρόσφατα ανακαινισμένο το Ορειβατικό 
καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Αγρινίου. Πρόκειται για 
ένα από τα καλύτερα και ομορφότερα καταφύ-
για της Ελλάδας. Κατασκευάσθηκε αρχικά το 

2001 με στρογγυλούς κορμούς δένδρων ελα-
τόπευκου μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Τριχωνίδα Α.Ε. και της Νομαρχιακής Αυτοδιοί-
κησης Αιτωλοακαρνανίας από το διασυνοριακό 
Πρόγραμμα Ελλάδας – Ιταλίας INTERREG II. 
Ο εξοπλισμός του και οι βελτιώσεις του κτιρίου 
ολοκληρώθηκαν το 2004 μέσω της Αναπτυξια-
κής Εταιρείας Τριχωνίδα Α.Ε. και του προγράμ-
ματος LEADER+. Στο χώρο του καταφυγίου 
υπάρχει πίστα αναρρίχησης και διαδρομές με 
σχοινιά από δένδρο σε δένδρο (πίστα flying 
fox).

Σημαντικότερες σηματοδοτημένες ορειβατικές 
διαδρομές είναι:
• Από τα χωριά Περιστέρι και Κυρά Βγένα προς 
το καταφύγιο και από εκεί στις κορυφές Κόκκα, 
Κυρά Βγένα και Κατελάνο
• Από το χωριό Σπαρτιάς προς τις κορυφές Ξά-
θου και Κατελάνο
• Από το χωριό Κάτω Λαμπίρι προς τις κορυφές 
Κρημνίτσα και Κατελάνο
• Από το χωριό Άνω Λαμπίρι προς τις κορυφές 
Κρημνίτσα και Κατελάνο

Διαδρομές 4Χ4:
• Από το χωριό Περιστέρι προς το καταφύγιο 
και μετά προς το χωριό Κυρά Βγένα με επιστρο-
φή από άλλη διαδρομή, νοτιότερα 
• Από το χωριό Καλλλιθέα προς το χωριό Σπαρ-
τιάς και από εκεί προς το Παναιτωλικό
• Από το χωριό Άνω Λαμπίρι προς το Παναιτω-
λικό.

Υδάτινες διαδρομές 
Κωπηλασία στη λίμνη Τριχωνίδα στη θέση Δο-
γρή.

Οικοτουρισμός 
Οι δραστηριότητες που μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν: 
• Παρατήρηση πουλιών και ιχθυοπανίδας στην 
Τριχωνίδα 
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Ecotourism
The Trihonida Environment Centre based in 
Abaria location on the banks of Trihonida Lake, 
between Panetolio and Kenourgio villages, with 
an exhibition area, slideshow and movie hall. 
The exhibition area includes thematic panels 
with photographs and texts on the lake, the 
calcareous swamps and the surrounding area, the 
actions of European and national environmental 
programmes, the activities of the inhabitants, 
aquarium with fish of the lake and a model of 
the lake’s hydrologic basin. Finally, a showroom 
is housed here with local, quality traditional 
products produced by the Panetolio Women 
Association. 

Municipal Unity of Paravola 
(Municipality of Agrinio)
Places of interest
Ancient Voukatio on the hill overlooks Paravola 
town.  

Municipality of Thermo
Places of interest
Thermo
The new Archaeological Museum of Thermo is 
located near the archaeological site of Ancient 
Thermo. In the museum there are findings that 
cover a period of 2500 years. 

Mega Dendro
Two kilometres north of Thermo there is 
Mega Dendro village, homeland of Evgenios 
Giannoulis the Aetolian (1597 - 1682) and 
Kosmas the Aetolian (1714-1779), where the 
shrines of these two great children of Thermo 
are. 
 

Myrtia
The historical monastery of Panagia 
Myrtidiotissa or simply Myrtias with continuous 
history of one thousand years. It is one of the 
most important Byzantine monuments in Greece 
with magnificent frescoes. 
The small church of Panagia Eleoussa in Ano 
Myrtia, built in a cave, with several well-
preserved frescoes and a spectacular view of 
Trihonida Lake.

Analipsi
The Monastery of Ioannis the Baptist of 
Dervekista dating from the 12th century. Today 
the church and the cells have been renovated.
In addition to the above natural landscapes and 
attractions of the Municipality of Thermo area, a 
reference should be made to the following:
• The hills around Petrochori, Ano Myrtia and 
Analipsi offer amazing viewpoints towards 
Trihonida Lake 
• The wooded mountain Psili Korifi (1.310 m) 
and the view from the top near Amvrakia village
• The forests in the wider region of Kokkinovrysi 
and Kourvoula location in Abelia
• The canyon of Gidomandritis River 
• The orchards of Myrtia 
• The square in Thermo with many running 
waters
• Kouri, a dense fir forest over Drymonas
• The fir forests in the wider region of Drymonas
• The lakeside locations in Pamfio and Sitaralona, 
etc.

The area provides the opportunity for a series of 
further activities such as:
• Hiking
• Mountain climbing
• Mountain bike
• 4x4 routes

• Water routes. Rafting and canoe-kayak in the 
area of Evinos (Bania bridge)
• Ecotourism. Bird and lakeside flora watching, 
the study of fish fauna and human activities in 
relation to the lake. The mountainous areas 
of the municipality are ideal for wildlife and 
bird species observation. The Environmental 
Education Centre of Thermo in Mega Dendro 
has a remarkable activity and organises 
environmental education programmes, 
conferences and seminars on environmental 
issues of the region
• Spa tourism (The Baths of Myrtia are on the 
edge of the Kato Myrtia village (Gouritsa) in a 
beautiful location of the lake overgrown with 
trees and are suitable for arthritic and skin 
diseases.  
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• Παρατήρηση άγριας ζωής και ορνιθοπανίδας 
στο Παναιτωλικό
• Παρακολούθηση των παραλίμνιων ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων της σημερινής εποχής και στα 
σημάδια της παλαιότερης.

Αεροπτερισμός
Έξω από το χωριό Νερομάνα βρίσκεται η διεθνώς 
γνωστή πίστα απογείωσης Αλεξιπτώτων Πλαγιάς 
(PARAPENTE) της Αερολέσχης Αγρινίου. 

Δήμος Θέρμου
Αξιοθέατα
Θέρμο
Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου βρίσκε-
ται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Αρχαίου 
Θέρμου. Στο μουσείο υπάρχουν  ευρήματα που 
καλύπτουν διάστημα 2500 ετών. Παλαιότερα εί-
ναι τα ειδώλια νεολιθικής εποχής από την Χρυσο-
βίτσα Θέρμου, που χρονολογούνται περί το 2500 
π.Χ. Απεικονίζουν δυο γυναικείες πληθωρικές 
μορφές πιθανότατα κάποιας θεότητας γονιμότη-
τας. Στις προθήκες του Μουσείου εκτίθενται ευ-
ρήματα μυκηναϊκής, γεωμετρικής, κλασσικής και 
ελληνιστικής εποχής. 

Μάνδρα
Βορειοανατολικά του Θέρμου και σε μικρή από-
σταση από το συνοικισμό Μάνδρα. στο κέντρο 
ενός μικρού οροπεδίου ανάμεσα σε πανύψηλα 
βουνά Βρίσκεται η Μονή Αγίας Παρασκευής. 
Κατά την παράδοση στη μονή λειτουργούσε 
Κρυφό Σχολειό. Μοναδική στο είδος της είναι η 
κρύπτη του μοναστηριού κάτω από τη γη, ανάμε-
σα στα κυπαρίσσια όπου σήμερα λειτουργεί μου-
σείο κέρινων ομοιωμάτων των μαθητών και του 
καλογεροδιδάσκαλου.

Μέγα Δένδρο
Δυο χιλιόμετρα βόρεια του Θέρμου βρίσκεται το 
χωριό Μέγα Δένδρο, πατρίδα του Ευγένιου Γιαν-
νούλη του Αιτωλού (1597 - 1682) και του Κοσμά 
του Αιτωλού (1714-1779), όπου και βρίσκονται 
τα προσκυνήματα των δύο αυτών μεγάλων τέ-
κνων του Θέρμου. Εδώ υπάρχει η εκκλησία των 

Εισοδίων της Θεοτόκου ή Παναγιάς της Πολυ-
σπορίτισσας του 17ου αι., η οποία ανεγέρθηκε 
με δωρεά του Ευγένιου Γιαννούλη. Ακριβώς απέ-
ναντι στον περίβολο του ναϊδρίου, σώζονται τα 
θεμέλια του πατρικού σπιτιού του εθνομάρτυρα 
Κοσμά του Αιτωλού. Τέλος στο Μέγα Δένδρο λει-
τουργεί το «Κέντρο Ιστορικών και Λαογραφικών 
Μελετών» Θέρμου. 

Ταξιάρχης
Ερείπια των ναών προς τιμήν στο Λύσειο Απόλ-
λωνα και στην Ηγεμόνη ή Λαφρία Αρτέμιδα βρί-
σκονται στο λόφο του Προφήτη Ηλία στον Ταξι-
άρχη Θέρμου. Η Άρτεμις Λαθρία είναι η γηγενής 
και η κατεξοχήν αγαπητή θεότητα των Αιτωλών. 

Μυρτιά
Το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Μυρτιδιώ-
τισσας ή απλά της Μυρτιάς, με συνεχή ιστορία 
χιλίων χρόνων, είναι ένα από τα σημαντικότερα 
βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας με καταπληκτι-
κές τοιχογραφείς. 
Το μνημείο Εθνικής Αντίστασης το οποίο ανεγέρ-
θη σε ανάμνηση της μάχης της Γουρίτσας κατά 
την  οποία οι Γερμανοί κατακτητές ηττήθηκαν 
από τα τμήματα του ΕΛΑΣ.
Το εκκλησάκι της Παναγίας Ελεούσας στην Άνω 
Μυρτιά, χτισμένο μέσα σ’ ένα σπήλαιο, με αρκετά 
καλά διατηρημένες τοιχογραφίες με μαγευτική 
θέα προς την Τριχωνίδα λίμνη.

Αγία Σοφία
Οι δίδυμοι ναοί των Ταξιαρχών και του Αγίου Νι-
κολάου, καθώς και ο ερειπωμένος παλαιότερος 
ναός της Αγίας Σοφίας. Οι δύο ναοί είναι κτισμέ-
νοι στο μεγαλύτερο μέρος τους με δόμους του 
ιερού της Ηγεμόνης Αρτέμιδας, που υπήρχε εκεί.

Πετροχώρι
Το παλαιό μοναστήρι της Φωτμού, ένα από τα 
αρχαιότερα μεταβυζαντινά μνημεία της Αιτωλίας. 
Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1589. Από το μονα-
στηριακό συγκρότημα σώζεται σήμερα ακέραιο 
το καθολικό.

Δρυμώνας
Η Ιερά Μονή Καταφυγίου η κατασκευή της οποί-
ας τοποθετείται περίπου στο 1388 μ.Χ. και είναι 
αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Ανάληψη
Η Μονή Ιωάννου Προδρόμου Δερβεκίστας που 
χρονολογείται από τον 12ο αι. Σήμερα το καθολι-
κό και τα κελιά έχουν ανακαινισθεί.
Εκτός από τα παραπάνω, από τα φυσικά τοπία και 
αξιοθέατα της περιοχής του Δήμου Θέρμου πρέ-
πει μεταξύ άλλων να αναφερθούν:
• Τα υψώματα γύρω στο Πετροχώρι, την Άνω 
Μυρτιά και την Ανάληψη προσφέρουν καταπλη-
κτικά σημεία θέας προς τη λίμνη Τριχωνίδα. Ιδι-
αίτερη μνεία χρειάζεται το ηλιοβασίλεμα από το 
Πετροχώρι
• Το κατάφυτο βουνό Ψηλή Κορυφή (1.310 μ.) και 
η θέα από την κορυφή κοντά στο χωριό Αμβρακία
• Τα δάση στην ευρύτερη περιοχή της Κοκκινό-
βρυσης και η τοποθεσία Κούρβουλα στα Αμπέλια
• Το φαράγγι του ποταμού Γιδομανδρίτη
• Ο κάμπος με οπωρώνες της Μυρτιάς
• Ο χώρος αναψυχής στο ρέμα της Αγίας Σοφίας 
• Ο τριπλός καταρράκτης του ρέματος Μοκιστιά-
νος κοντά στην Αγία Σοφία 
• Η πλατεία στο Θέρμο με τα πολλά τρεχούμενα 
νερά
• Το Κουρί, ένα πυκνό ελατοδάσος πάνω από τον 
Δρυμώνα
• Το Θεοτικό, βορειοδυτικά του Δρυμώνα που 
ξεχωρίζει για το σπάνιο φυσικό γεφύρι που σχη-
ματίζεται πάνω από το Χαλικιώτικο ρέμα, μέσα 
σε οργιώδη βλάστηση από πλατάνους, φτέρες, 
βελανιδιές και αλλά δέντρα
• Τα ελατοδάση στην ευρύτερη περιοχή του Δρυ-
μώνα
• Η διαδρομή βορειοδυτικά του Δρυμώνα προς 
Νεροσύρτη που τη διαρρέει ο παραπόταμος του 
Ευήνου Φιδάκια
• Οι παραλίμνιες τοποθεσίες στο Πάμφιο και τα 
Σιταράλωνα.

Πεζοπορία 
Οι περισσότερο ενδιαφέρουσες πεζοπορίες της 
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περιοχής είναι:
• Από το αρχαίο Θέρμο με μονοπάτι προς την κο-
ρυφή του λόφου Μέγας Λάκκος που προσφέρει 
πολύ ωραία θέα προς τη λίμνη Τριχωνίδας και το 
Παναιτωλικό 
• Από το Θέρμο προς το χωριό  Πετροχώρι από 
χωματόδρομους
• Από το χωριό Μυρτιά διασχίζοντας τον οπω-
ρώνα προς την Κάτω Μυρτιά (Γουρίτσα) και τα 
Λουτρά Μυρτιάς 
• Από τα Λουτρά Μυρτιάς από χωματόδρομο 
ακριβώς δίπλα στη λίμνη μέχρι τον κάμπο στα 
Σιταράλωνα και το Πάμφιο
• Γύρω από το χωριό Αγία Σοφία στο ρέμα (Διπό-
ταμος) που τη διασχίζει προς τις πηγές της Μυρ-
τιάς, το μύλο Γεωργακόπουλου και τον συνοικι-
σμό Μαυροβορό 
• Στα στενά Βαλτσορέματος στην Κάτω Χρυσο-
βίτσα
• Στο χωματόδρομο δίπλα στον Εύηνο προς τη 
γέφυρα της Αρτοτίβας 
• Στο Φαράγγι Παλαιοχωρίου κοντά στο χωριό 
Αμβρακία και γενικά γύρω από το χωριό προς το 
Αμβρακιώτικο ρέμα 
• Γύρω από τα χωριά Κοκκινόβρυση και Αμπέλια 
προς το ρέμα Γιδομαντρίτη
Οι δυνατότητες για πεζοπορία ακολουθώντας 
δασικούς δρόμους γύρω από τα ορεινά χωριά εί-
ναι επίσης αρκετές. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Από τον Δρυμώνα προς Άνω Δρυμώνα και προς 
το ελατοδάσος Κουρί
• Από το Νεροχώρι προς τη Μελίγκοβα και μετά 
προς Κοσκινά ή Αμβρακία
• Από το χωριό Διασελάκι προς Πέρκο

Ορειβασία 
Η περιοχή, κυρίως στα βόρεια του Δήμου όπου 
βρίσκονται και οι ψηλότερες κoρυφές, προσφέρε-
ται για ορειβασία αν και δεν υπάρχουν σηματο-
δοτημένα μονοπάτια. Πρόκειται για τους παλιούς 
δρόμους επικοινωνίας με την Ευρυτανία και ειδι-
κά το μονοπάτι των προσκυνητών προς τη Μονή 
Προυσού. Σήμερα πολλά από αυτά τα μονοπάτια 
αυτά έχουν γίνει χωματόδρομοι είτε χάνονται 
στις πλαγιές με τα πυκνά ελατοδάση.
Πάντως μπορούν να πραγματοποιηθούν αναβά-

σεις:
• από το χωριό Αργυρό Πηγάδι (Γκετροβός) προς 
την κορυφή Τριανταφυλλιά
• από το χωριό Άγιος Αθανάσιος (Μαχαλάς) προς 
την κορυφή Δίκορφο (1650 μ.) και στη συνέχεια 
προς τα διάσελα πάνω από Κοκκινόβρυση και 
Αργυρό Πηγάδι και την κορυφή Τριανταφυλλιά
•  από τα χωριό Κοκκινόβρυση προς το διάσελο 
βόρεια και στη συνέχεια είτε προς την κορυφή Δί-
κορφο είτε προς την Τριανταφυλλιά
• από το χωριό Κόνισκα προς την κορυφή Άννινος
Νοτιότερα αναβάσεις μπορούν γίνουν στην κο-
ρυφή Μελιό από τα χωριά Δρυμώνας (Μπερίκος), 
Αμβρακία και Νεροχώρι (Τσεβελιάσα).
Ορειβατική χαρακτηρίζεται και η διαδρομή προς 
το φυσικό γεφύρι Θεοτικό στο Χαλικιώτικο ρέμα, 
από τη θέση Τούρλα κοντά στον Δρυμώνα. Πρό-
κειται για κατάβαση από μονοπάτι και στη συνέ-
χεια διάσχιση φαραγγιού χωρίς όμως τη χρήση 
τεχνικών μέσων.
Ορειβατική μπορεί να χαρακτηριστεί και η δια-
δρομή από τα Λουτρά Μυρτιάς προς τον καταρ-
ράκτη ρέματος Μοκιστιάνου και το χωριό Αγία 
Σοφία.

Ποδήλατο Βουνού
Οι δυνατότητες για ποδήλατο βουνού ακολου-
θώντας δασικούς δρόμους γύρω από τα ορεινά 
χωριά, τη λίμνη Τριχωνίδα και τον ποταμό Εύηνο 
είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
διαδρομές: 
• Μυρτιά προς Κάτω Μυρτιά (Γουρίτσα), τα Λου-
τρά Μυρτιάς και δίπλα στη λίμνη μέχρι τον κά-
μπο στα Σιταράλωνα και το Πάμφιο
• Θέρμο προς Πετροχώρι από χωματόδρομους
• Ανάληψη προς ποταμό Εύηνο και γέφυρα Μπα-
νιά
• Στον χωματόδρομο δίπλα στον Εύηνο προς τη 
γέφυρα της Αρτοτίβας 
• Δρυμώνας προς Άνω Δρυμώνα, Νεροσύρτη, 
Λαδικού, και Χαλίκι μέχρι τον κεντρικό δρόμο 
προς Ευρυτανία 
• Δρυμώνας προς το ελατοδάσος Κουρί
• Νεροχώρι προς Μελίγκοβα και μετά προς Κο-
σκινά ή Αμβρακία και επιστροφή στο Νεροχώρι
• Νεροχώρι προς Αγρυρό Πηγάδι και μετά προς 

Αμβρακία και επιστροφή στο Νεροχώρι ή προς 
Κοκκινόβρυση
• Δρόμος προς Αμπέλια και Άγιο Θεόδωρο
• Κονίσκα προς Διπλάτανο
• Διασελάκι προς Πέρκο.

Διαδρομές 4x4
Οι δυνατότητες για την πραγματοποίηση διαδρο-
μών με τετρακίνητο όχημα είναι απεριόριστες:
• Κάτω Χρυσοβίτσα προς ποταμό Εύηνο και γε-
φύρι Αρτοτίβας
• Διασελάκι προς Πέρκο και στη συνέχεια προς 
φράγμα Εύηνου και Ναυπακτία 
• Κονίσκα προς Διπλάτανο και στη συνέχεια προς 
φράγμα Εύηνου και Ναυπακτία 
• Κονίσκα προς βουνοκορφή Άννινος και στη συ-
νέχεια προς Ευρυτανία
• Δρόμος προς Αμπέλια και Κοκκινόβρυση και 
στη συνέχεια προς Ευρυτανία
• Μελίγκοβα προς Αμβρακία, Αγρυρό Πηγάδι, 
Κοκκινόβρυση και στη συνέχεια προς Ευρυτανία
• Μελίγκοβα προς Νεροχώρι και στη συνέχεια 
Αγρυρό Πηγάδι
• Δρυμώνας προς Άνω Δρυμώνα, Νεροσύρτη, 
Λαδικού, και Χαλίκι μέχρι τον κεντρικό ασφαλτό-
δρομο προς Ευρυτανία
• Δρυμώνας προς Άνω Δρυμώνα, Νεροσύρτη, 
Λαδικού προς διάσελο Αρκουδότρυπα και στη 
συνέχεια προς Μονή Προυσού και Ευρυτανία. 
Πολλές από αυτές τις διαδρομές οδηγούν σε ορει-
νά περάσματα του Παναιτωλικού προς την Ευρυ-
τανία και δεν μπορούν πραγματοποιηθούν όλες 
τις εποχές του χρόνου λόγω του μεγάλου υψομέ-
τρου και του αποκλεισμού τους από τα χιόνια.

Υδάτινες Διαδρομές 
Rafting και canoe-kayak  στην ευρύτερη περιοχή 
στον Εύηνο (γέφυρα Μπανιά)

Οικοτουρισμός  
• η παρατήρηση πουλιών και της παραλίμνιας 
χλωρίδας,
• η μελέτη της ιχθυοπανίδας καθώς και των αν-
θρώπινων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται 
σε σχέση με τη λίμνη και είτε φθίνουν είτε εξα-
κολουθούν να υπάρχουν. Οι ορεινές περιοχές του 
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Δήμου προσφέρονται για παρατήρηση άγριας 
ζωής και ορνιθοπανίδας. 
Το Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Θέρ-
μου, στο Μέγα Δένδρο έχει αξιόλογη δράση και 
διοργανώνει προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης κυρίως μαθητών από την Αιτωλοα-
καρνανία αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, συνέ-
δρια και σεμινάρια για περιβαλλοντικά θέματα 
της περιοχής.

Ιαματικός Τουρισμός 
Τα Λουτρά της Μυρτιάς είναι στην άκρη του χω-
ριού της Κάτω Μυρτιάς (Γουρίτσας) σε μια πολύ 
όμορφη τοποθεσία της λίμνης κατάφυτη από 
πλατάνια. Η πηγή από την οποία αναβλύζει το 
ιαματικό νερό χρησιμοποιείται από το τέλος του 
19ου αι. Πρόκειται για υδροανθρακική θειοπηγή, 
κατάλληλη για αρθριτικές και δερματικές παθή-
σεις.  

Δημοτική Ενότητα Μακρυνείας 
(Δήμου Αγρινίου) 
Γαβαλού
Στη Γαβαλού ανακαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια 
Ασκληπιείο, μνημείο μοναδικό στην Αιτωλοα-
καρνανία, ενδεικτικό του ότι η περιοχή ήταν όχι 
μόνο πολιτικό αλλά θρησκευτικό και θεραπευτι-
κό κέντρο. 
Η Μονή της Παναγιάς Κατερινούς στις πλαγιές 
του Αρακύνθου. Από μονοπάτι σε απόσταση δυο 
ωρών πορείας, βρίσκεται η τοποθεσία το Κελάκι, 
όπου βρίσκεται σταυρεπίστεγος τρουλαίος ναός 
του 18ου αι. αφιερωμένος στην Παναγία και εορ-
τάζει στις 23 Αυγούστου.

Καψοράχη 
Στο νότιο μέρος του χωριού, στον Αράκυνθο και 
σε υψόμετρο 285 μέτρων, βρίσκεται το Παλαιο-
χώρι, ένα ερειπωμένο σήμερα χωριό, που ήταν η 
αρχική θέση των κατοίκων της Καψοράχης. Εκεί 
κοντά διακρίνεται κάστρο του 4ου π.Χ. αι. το 
οποίο ήταν το οχυρό των αρχαίων πόλεων Φυ-
ταίου ή Μετάπας, σύμφωνα με τις έρευνες των 
αρχαιολόγων και τις εκτιμήσεις των ιστορικών 
(με πιθανότερο σημείο την αρχαία πόλη του Φυ-

ταίου). 
Το ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου χτισμένο τον 
17ο  μ.Χ. αι. και το εξωκλήσι των Αγίων Θεοδώ-
ρων χτισμένο περίπου την ίδια περίοδο το οποίο 
ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια του νο-
μού.
Το ξωκλήσι των Αγίων Αποστόλων ανάμεσα σε 
αιωνόβια δέντρα τα οποία μαρτυρούν την παλαι-
ότητα του.

Μακρινού
Νότια της Μακρινούς σε ορεινή και απομονωμέ-
νη τοποθεσία του Αράκυνθου βρίσκεται η Μονή 
Παναγίας Τριμητού.

Εκτός από τα παραπάνω, από τα φυσικά τοπία και 
αξιοθέατα πρέπει να αναφερθούν:
• Οι παραλίμνιες περιοχές του Δήμου και κυρίως 
το εκτεταμένο πλατανόδασος στην Καψόραχη 
στις όχθες της λίμνης
• Το παραδοσιακό λιμανάκι Μούρτος στην Κα-
ψοράχη

Εναλλακτικές Δραστηριότητες
• Πεζοπορίες στην παραλίμνια περιοχή
• Διαδρομές 4Χ4 από τα χωριά Κάτω Μακρινού, 
Ποταμούλα και Μακρινού προς τον Αράκυνθο 
και τον Εύηνο και τον οικισμό Παραδείσι
• Οικοτουρισμός στη λίμνη Τριχωνίδας

Δημοτική Ενότητα Αρακύνθου 
(Δήμου Αγρινίου) 
Πεζοπορία 
Εύκολες πεζοπορικές διαδρομές μπορούν να 
πραγματοποιηθούν στους δασικούς δρόμους του 
Αράκυνθου μέχρι το ορειβατικό καταφύγιο και 
την κορυφή.

Ορειβασία
Στην ευρύτερη περιοχή του Αράκυνθου μπορεί να 
πραγματοποιηθεί η διαδρομή Μονή Αγίου Γεωρ-
γίου Χούνιστας – Κορυφή Γρεβενό.
Η διαδρομή ξεκινά από τη Μονή Αγίου Γεωργί-
ου Χούνιστας του Δήμου Μεσολογγίου αρχικά 
με σχετικά μεγάλη κλίση, και καταλήγει σε μικρό 

καταφύγιο στην κορυφή, στο κτίριο του Πυροφυ-
λακείου της δασικής υπηρεσίας. Η θέα από το ση-
μείο αυτό είναι εξαιρετική. Η διαδρομή έχει αραιή 
σηματοδότηση.
Επίσης ορειβατική διαδρομή είναι το θεωρούμενο 
ως «Μονοπάτι Εξοδιτών του Μεσολογγίου» από 
τη Μονή Αγίου Συμεών στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογ-
γίου προς την κορυφογραμμή του Αράκυνθου, 
το ξωκλήσι Αγίας Παρακευής, το χωριό Καρίτσα, 
κοντά από τον συνοικισμό Τσιλιγιαναναίικα και 
το χωριό Μακρινού, τον συνοικισμό Κουρμέκι και 
μετά το χωριό Ανάληψη του Δήμου Θέρμου, τη 
γέφυρα Αρτοτίβας και κατάληξη τον Πλάτανο 
του Δήμου Ναυπακτίας.

Ποδήλατο βουνού
Διαδρομές με ποδήλατο βουνού που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν στην περιοχή είναι: 
• Σε δασικό δρόμο προς τη Μονή Αγίου Γεωργίου 
Σιβίστας 
• Στους δασικούς δρόμους από το Άνω Κεράσοβο 
προς το ορειβατικό καταφύγιο.

Διαδρομές 4x4  
Στους χωματόδρομους και τους δασικούς δρό-
μους στις πλαγιές του Αράκυνθου με βάση το 
χωριό Άνω Κεράσοβο μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν πολλές διαδρομές με τετρακίνητο αυτοκί-
νητο προς:
• το καταφύγιο και την κορυφή του Αράκυνθου
• τη Μονή Αγίου Γεωργίου Σιβίστας και το χωριό 
Ελληνικά του Δήμου Μεσολογγίου
• τη λίμνη Τριχωνίδα
• τις ανατολικές πλαγιές του Αράκυνθου προς 
τους Δήμους Μεσολογγίου και Μακρυνείας.

Οικοτουρισμός 
Στις περιοχές Αράκυνθου και Φαράγγι της Κλει-
σούρας, που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 
2000 και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα εν-
δημικά είδη χλωρίδας και ιδίως βραχόφυτων, τα 
αχανή δρυοδάση και την παρατήρηση άγριας ορ-
νιθοπανίδας και άλλων δασόβιων πουλιών.
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Ι.Μονή Κοσμά Αιτωλού στο Θέρμο  (Φώτο Α. Κουτσοθανάσης)

Holy Monastery of Kosmas Aitolos in Thermo  (Photo by A. Koutsothanasis)
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Ι.Μ. Εισόδια Θεοτόκου στη Μυρτιά   (Φώτο  Α. Κουτσοθανάσης)

Holy Monastery of the Presentation of Virgin Mary in Myrtia   (Photo by A. Koutsothanasis)

Ανάληψη - Μοναστήρι Ιωάννη Προδρόμου  (Φώτο  Α. Κουτσοθανάσης)

Analipsi - Monastery of Ioannis Prodromos  (Photo by N. Koutsothanasis)

Ι.Μ. Εισόδια Θεοτόκου στη Μυρτιά
(Φώτο  Α. Κουτσοθανάσης)

Holy Monastery of the Presentation of Virgin Mary in Myrtia
(Photo by A. Koutsothanasis)
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Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Βλοχός Καινουργίου   (Φώτο  Α. Κουτσοθανάσης)

Holy Monastery of the Assumption - Vlochos Kenourgio   (Photo by A. Koutsothanasis)
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Στη Δογρή   (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

At Dogri   (Photo by N. Psathogiannakis)   
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Χώρος Αναψυχής στα Αμπάρια   (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης) 

Recreation Area at Abaria   (Photo by N. Psathogiannakis)  
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Χώρος Αναψυχής στις Πηγές Αγίας Σοφίας  (Φώτο Ν. Κωστακόπουλος)

Recreation Area at Agia Sofia Springs  (Photo by N. Kostakopoulos)
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Ορειβατικό Kαταφύγιο στο Περιστέρι Παναιτωλικού   (Φώτο Ε.Ο.Σ. Αγρινίου)

Mountaineering Shelter at Peristeri, Panetoliko Mountain  (Photo by thw Hellenic Alpine Group of Agrinio)
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Αστροφωτογραφία - Άποψη του Καταφυγίου Παναιτωλικού   (Φώτο Α. Μακρής) 

Astrophotography - View of the Shelter of  Panetoliko   (Photo by A. Makris)
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Ορειβατικές Δραστηριότητες στο καταφύγιο 
του Όρους Παναιτωλικού   (Φώτο Ε.Ο.Σ. Αγρινίου)

Ορειβατικές Δραστηριότητες στο καταφύγιο 
του Όρους Παναιτωλικού   (Φώτο Ε.Ο.Σ. Αγρινίου)

Mountaineering Activities at the shelter of Paneto-
liko Mountain   (Photo by the Hellenic Alpine Group of Agrinio)

Mountaineering Activities at the shelter of Paneto-
liko Mountain   (Photo by the Hellenic Alpine Group of Agrinio)
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Χιονοδρομία στο Παναιτωλικό Όρος
(Φώτο Ε.Ο.Σ. Αγρινίου)

Skiing on Panetoliko Mountain
(Photo by the Hellenic Alpine Group of Agrinio)

Ορειβατική πεζοπορία 
στο Παναιτωλικό Όρος
(Φώτο Ε.Ο.Σ. Αγρινίου)

Mountaineering Grekking 
on Panetoliko Mountain
(Photo by the Hellenic Alpine Group of Agrinio)
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Πεζοπορία στο Φαράγγι του Γιδομανδρίτη - Θέρμο   (Φώτο Ν. Κωστακόπουλος)

Trekking at Gidomandritis Gorge - Thermo   (Photo by N. Kostakopoulos)
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Ιστιοπλοΐα με OPTIMIST στην Τριχωνίδα   (Φώτο ΙΟΔΕ)

Sailing with OPTIMIST at Trihonida   (Photo by the Western Greece Sailing Club)
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Canoe - kayak στην Τριχωνίδα   (Φώτο Α.Ο. Τρίτωνας)

Canoe - kayak at Trihonida   (Photo by the Western Greece Sailing Club)
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Αγώνες Tριάθλου   (Φώτο Δερβίσης)

Triathlon Races   (Photo by Dervisis)



145

Αγώνες Tριάθλου   (Φώτο Δερβίσης)

Triathlon Races   (Photo by Dervisis)

Wakeboard στην Τριχωνίδα
(Φώτο Α.Ο. Τρίτωνας) 

Wakeboard on Trihonida
(Photo by Tritonas S.A.) 

Wakeboard στην Τριχωνίδα
(Φώτο Α.Ο. Τρίτωνας) 

Wakeboard on Trihonida
(Photo by Tritonas S.A.) 
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Αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από την Τριχωνίδα   (Φώτο Ι. Σκόνδρας) 

Paragliding over Trihonida   (Photo by I. Skondras)
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Αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από την Τριχωνίδα   (Φώτο Ι. Σκόνδρας) 

Paragliding over Trihonida   (Photo by I. Skondras)

Φωτογράφιση Άγριων Πουλιών από τον Ν. Πατερέκα
Photographing Wild Birds by N. Paterekas
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Λίμνη Τριχωνίδα - Μυρτιά   (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Trihonida Lake - Myrtia   (Photo by N. Psathogiannakis)
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Η θέα της λίμνης Τριχωνίδας στο μονοπάτι από το καταφύγιο για τις κορυφές   (Φώτο Γ. Καρδαράς)

The view of Trihonida Lake on the path from the shelter to the summits   (Photo by G. Kardaras)

Λίμνη Τριχωνίδα - Μυρτιά   (Φώτο Ν. Ψαθογιαννάκης)

Trihonida Lake - Myrtia   (Photo by N. Psathogiannakis)
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Αμπάρια   (Φώτο Θ. Λειβαδίτη)

Abaria   (Photo by Th. Livaditi)
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Αμπάρια   (Φώτο Θ. Λειβαδίτη)

Abaria   (Photo by Th. Livaditi)

Πηγή Μυρτιάς στο Πέτρινο Γεφύρι   (Φώτο Σ. Κοκκαλάκης)

Watersource of Myrtia on the Stone Bridge   (Photo by S. Kokkalakis)
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Περιστέρι - Ορεινή Τριχωνίδα   (Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος) 

Peristeri - Mountainous Trihonida   (Photo by G. Giannakopoulos)
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Περιστέρι - Ορεινή Τριχωνίδα   (Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος) 

Peristeri - Mountainous Trihonida   (Photo by G. Giannakopoulos)

Παραλία Μυρτιάς   (Φώτο Σ. Κοκκαλάκης) 

Myrtia Littoral   (Photo by S. Kokkalakis)
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Παραλία Μυρτιάς   (Φώτο Σ. Κοκκαλάκης) 

Myrtia Littoral   (Photo by S. Kokkalakis)
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Το ταξίδι τελειώνει η φύση ηρεμεί   (Φώτο Γ. Γιαννακόπουλος)

The journey ends, nature calms down   (Photo by G. Giannakopoulos)

Παραλία Μυρτιάς   (Φώτο Σ. Κοκκαλάκης) 

Myrtia Littoral   (Photo by S. Kokkalakis)
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