


Η Αιτωλοακαρνανία  είναι ο  μεγαλύτερος σε έκταση 

νομός της Ελλάδος,

με τρία μεγάλα ποτάμια.

 Τον Αχελώο που την διασχίζει και είναι το φυσικό 

όριο μεταξύ Αιτωλίας και Ακαρνανίας

τον Εύηνο 

 τον Μόρνο. 

Με πέντε φυσικές λίμνες, μεταξύ αυτών 

 η Τριχωνίδα μεγαλύτερη  λίμνη της Ελλάδος.

Τέσσερες τεχνητές,

Τρεις από υδροηλεκτρικά φράγματα στον Αχελώο

και μία  στον Εύηνο,

Αυτός ειναι ο νομός  μας πλούσιος σε  υδάτινο 

δυναμικό.



Τα ποτάμια, οι πηγές τους, τα 

φαράγγια που σχηματίστηκαν στο 

πέρασμά τους. 

Οι εκατοντάδες χείμαρροι στο 

ορεινό και ημιορεινό ανάγλυφό του 

νομού μας το ντύνουν  με 

πανέμορφα δάση και σχηματίζουν 

γραφικούς καταρράχτες. 

Δροσερές βρυσούλες που 

ξεφυτρώνουν παντού μας ξεδιψούν



Μετά τα στενά της Κλεισούρας μπροστά μας ανοίγονται

Οι δυό αδερφές λίμνες: η μεγάλη  Τριχωνίδα και η μικρή Λυσιμαχία.

•«Ξέρω δυο λίμνες ξωτικές, δύο λίμνες αδερφάδες
με του χωριού, με του νερού, με του χλωρού, τα κάλλη.
Για ονειροπλέκτες έρωτες και για τραγουδιστάδες. 
Τη λίμνη τ΄ Αγγελόκαστρου του Βραχωριού την άλλη.»

Κωστής Παλαμάς





ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΑΗΜΠΕΗ

Το 1885 ο περιηγητής Δ. Βικέλας έγραφε: «Τις ήτο ο Αλαήμπεης ούτος, του 

οποίου η γέφυρα διαιωνίζει το όνομα. Εγνώριζε άραγε ότε έκτιζε δια μέσου 

των λιμνών την οδόν ταύτην, ότι εδημιούργει τον γοητευτικώτερον επί γης 

περίπατον».







































































































ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 1ώρα και 45 λεπτά

Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ – ΓΕΦΥΡΑ  

ΑΡΤΟΤΙΒΑΣ

(μονοπάτι)

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 1ώρα

ΓΕΦΥΡΑ  ΑΡΤΟΤΙΒΑΣ – ΚΑΡΕΛΙ

(δασικός δρόμος)

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 1ώρα και 15 λεπτά

ΚΑΡΕΛΙ - ΠΙΝΗ

(δασικός δρόμος)



































Ακολουθώντας τους Νεάντερταλ στις όχθες του Εύηνου 

ποταμού 

Κάθε χειμώνα το τρίγωνο μεταξύ ορεινής Ναυπακτίας, Θέρμου και Ευρυτανίας 

μετατρέπεται σε «εμπόλεμη ζώνη» από το πλήθος των κυνηγών που επιδίδονται με 

πάθος στη θήρα του αγριογούρουνου. Στα ίδια μέρη όμως, πριν πολλές χιλιάδες 

χρόνια, φαίνεται πως κυνηγούσε με πολύ πιο πρωτόγονα όπλα, ένα αρχαιότερο είδος 

ανθρωπίδη, ο άνθρωπος του Νεάντερταλ, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις 

έρευνες που διεξήγαγε το τελευταίο διάστημα στον άνω ρου του Εύηνου ποταμού 

η συμπολίτισσά μας, κα Βίβιαν Στάικου, αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.Η κα Στάικου ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες στο 

συνέδριο για το Αρχαιολογικό Έργο στη ΒΔ Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά τον 

εντοπισμό μιας νέας θέσης της Μέσης Παλαιολιθικής Εποχής στις όχθες του 

Εύηνου ποταμού, κοντά στο ενετικό γεφύρι της Αρτοτίβας. Επιφανειακά στον 

χώρο εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν πολλά τέχνεργα λαξευμένου λίθου από 

καλής ποιότητας καστανέρυθρο πυριτόλιθο, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν πυρήνες 

κατασκευασμένοι με την τεχνική λεβαλλουά, αιχμές δοράτων, ράσπες κ.α

.Ο εντοπισμός της παλαιολιθικής θέσης στον Εύηνο ποταμό φαίνεται πως είναι 

σημαντικός και ίσως αποτελέσει την «αιχμή του δόρατος» για περαιτέρω ανακαλύψεις 

στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση της η αρχαιολόγος αναφέρθηκε στην εκπόνηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ο δρόμος του νερού – Ο δρόμος των 

Νεάντερταλ», όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν μαθητές των Δημοτικών Σχολείων 

της Αιτωλοακαρνανίας.

http://www.agriniopress.gr/%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%b8%cf%8e%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bd%ce%b5%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%84%ce%b1%ce%bb-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%8c%cf%87/


















































Θεοτικό Δρυμώνα
Πρόκειται για ένα θαύμα της φύσης, που βρίσκεται

στον παραπόταμο του Ευήνου Φειδάκια κοντά στον

Δρυμώνα, απ’ όπου μπορεί να προσεγγιστεί, καθώς

το νερό του ποταμού εξαφανίζεται κάτω από το

έδαφος για να επανεμφανιστεί παρακάτω, αφού οι

βράχοι σχηματίζουν φυσικό γεφύρι, πάνω στο οποίο

υπάρχει πλούσια βλάστηση. Η λαϊκή πίστη πως

τέτοιο θαύμα τα φύσης μόνο ως δημιούργημα

ανώτερης δύναμης θα μπορούσε να εξηγηθεί, εξηγεί

και την ονομασία αυτού του εντυπωσιακού φυσικού

δημιουργήματος.









Ευήνος  
Στενά Ευήνου Κόνισκας

Σε ένα στενό πέρασμα του Ευήνου 
ανάμεσα στην Κόνισκα και στον Πέρκο, 

όπου τα βράχια των εκατέρωθεν του 
ποταμού πλαγιών πέφτουν κάθετα στο 

ποτάμι, δημιουργείται μια 
ενδιαφέρουσα τοποθεσία που 
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη.













ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΟΡΟΥ

Πρόκειται για φαράγγι που 

συναντούμε στο κάτω ρου του Ευήνου, 

με προσανατολισμό Β-Ν Από τα 

βόρεια έχουμε πρόσβαση σε αυτό από 

τον οικισμό Πόρος Ριγανίου. 

http://www.agro-tour.net/web/guest/nature/~/topicarts/view/46190/186/284?_topicarts_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fnature%2F%257E%2Ftopic%2F186%2F284




























































Φαράγγι και Καταρράκτες

Πηγών Γιδομανδρίτη

Είναι ένα εντυπωσιακό φαράγγι, που

φαντάζει απόκοσμο μέρος με τα στοιχεία που

το απαρτίζουν, στενά περάσματα, μονοπάτια,

πλούσια νερά, παρθένο ελατόδασος,

καταρράκτες σε ποικίλα σχέδια,

εντυπωσιακές κορυφές



ΦΩΤΟ Ν. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΦΩΤΟ Ν. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΦΩΤΟ Ν. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ

Το Παναιτωλικό είναι το ψηλότερο βουνό του νομού

Αιτωλοακαρνανίας. Βρίσκεται στα ανατολικά του νομού,

στα σύνορα του νομού Αιτωλοακαρνανίας με τον νομό

Ευρυτανίας. Ψηλότερη κορυφή του είναι ο Κατελάνος

με υψόμετρο 1.924μ

Ζελιχώρρεμα

Ρέμα στη δυτική πλευρά του Παναιτωλικού πηγάζει

από την κορυφή Κατελάνος και περνάει από το χωριό

Αγία Παρασκευή(Ζελίχοβο) και μέσου του χειμάρρου

Εριμίτσα εκβάλει στη λίμνη Λυσιμαχεία.

Οι καταρράχτες στο Ζελιχώρρεμα βρίσκονται στη μέση

της διαδρομής από την Αγία Παρασκευή για κορυφή

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82




ΦΩΤΟ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ



Ρέμα Καστανούλας

Ρέμα στη ανατολική πλευρά του 

Παναιτωλικού πηγάζει από την κορυφή 

Κατελάνος και περνάει από το χωριό Κάτω 

Λαμπίρι και όπου συναντά  τον 

παραπόταμο του Ευήνου Φειδάκια.

Εντυπωσιακό διπλό καταρράχτης με βάθρα 

συναντάμε μετά από 1 ώρα διαδρομή από  

το χωριό Κάτω Λαμπίρι προς την κορυφή 

Κατελάνο.















Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό καταρράκτη που

βρίσκεται στο απότομο πρανές του γκρεμού κοντά στο

ξωκλήσι της Αγίας Ελεούσας στη Μυρτιά. Από τον

καταρράκτη πέφτουν τα νερά ενός ρέματος που

δημιουργείται από τις πλούσιες πηγές που αναβλύζουν σε

ένα εντυπωσιακό πλατανόφυτο τοπίο στην Άνω Μυρτιά.

Μετά τον καταρράκτη τα νερά οδηγούνται σε έναν παλιό

νερόμυλο με νεροτριβή, που βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία,

και στη συνέχεια οδηγούνται μέσω υδραύλακων για την

άρδευση των εντυπωσιακών πορτοκαλεώνων της Κάτω

Μυρτιάς.

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
Καταρράκτης της Μυρτιάς





Ρέμα Μοκιστιάνου
Τα νερά των Πηγών της Αγίας Σοφίας και των

Πηγών του Θέρμου οδηγούνται μέσω του

ρέματος Μοκιστιάνου μέσα από ένα

εντυπωσιακό πλατανόφυτο τοπίο στη λίμνη

Τριχωνίδα. Το τοπίο κατά μήκος του ρέματος,

που έχει νερό σε όλη τη διάρκεια του έτους,

είναι ειδυλλιακό, καθώς η βλάστηση είναι πολύ

πυκνή. Στη διαδρομή συναντάμε και έναν

καταρράκτη, τον αποκαλούμενο καταρράκτη

του Μοκιστιάνου.







































ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ

Ο Αράκυνθος είναι βουνό του νομού 

Αιτωλοακαρνανίας, νότια της λίμνης 

Τριχωνίδας. Το ανάγλυφο του Αράκυνθου 

αποτελείται από απότομες βραχώδεις πλαγιές 

στη νοτιοδυτική πλευρά μιας εκτεταμένης 

ορεινής δασώδους περιοχής. Αποτελεί 

οικολογικό σύνδεσμο του υγροτόπου με την 

ηπειρωτική ορεινή περιοχή. Η τοπογραφία της 

περιοχής είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν 

κρημνώδεις βράχοι, φαράγγια και πλαγιές με 

μεγάλο υψόμετρο που αποτελούν καταφύγιο 

για πολλά είδη πουλιών.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1


Φαράγγι Αγίου Νικολάου Κρεμαστού

Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα 

φαράγγια που συναντούμε στο μεγάλο 

βραχώδες μέτωπο του ΝΔ Αράκυνθου, 

βορείως του Μεσολογγίου. 

Κοντά στο Βυζαντινό σπήλαιο του Αγίου 

Νικολάου Κρεμαστού συναντούμε 

εντυπωσιακό καταρράχτη με βάθρα.

http://www.agro-tour.net/web/guest/nature/~/topicarts/view/46172/186/284?_topicarts_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fnature%2F%257E%2Ftopic%2F186%2F284
http://www.agro-tour.net/web/guest/nature/~/topicarts/view/46172/186/284?_topicarts_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fnature%2F%257E%2Ftopic%2F186%2F284




Φαράγγι και πηγές Τρύφου
Βρίσκεται στα Ακαρνανικά όρη .Ο 

ποταμός Νύσσα πηγάζει από την 

κορυφή Περγαντί και εκβάλει στον 

Αμβρακικό κόλπο. Στην τοποθεσία Άγιος 

Βάρβαρος κοντά στα ιαματικά λουτρά 

βρίσκονται οι καταρράχτες με την 

εντυπωσιακή βάθρα.














































