






  

Εύηνος… «Το ποτάμι λεωφόρος των βουνών»

Φαράγγι Βουραϊκού… Mαγεμένοι από το τοπίο, συνεπαρμένοι από την ιστορία. 

Αλφειός... O ερωτευμένος ποταμός!

Αχελώος… Το Κέρας της Αμάλθειας είναι ο ίδιος ο ποταμός, που θα σας μαγέψει ....

Evinos… the river “avenue” of the mountains

Vouraikos Gorge …enchanted by the landscape, overwhelmed by the history

Alfios…the river in love!

Acheloos…the river is the Horn of Plenty itself, it will enchant you….
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Στο ρου του Ευήνου 
Ο Εύηνος είναι το ποτάμι της Ναυπακτίας που διατρέχει διαγώνια τη γη 
της με κατεύθυνση από τα ΒΑ προς τα ΝΔ. Οι πηγές του εντοπίζονται στα 
όρη Βαρδούσια, Σαράνταινα και Κοκκινιάς και διανύει 113 χλμ. ως την 
εκβολή του στον Πατραϊκό κόλπο. Ο Εύηνος συνδέεται με πολλούς αρχαι-
οελληνικούς μύθους, την Αρχαία Αιτωλία, την κοινωνική και οικονομική 
ζωή του τόπου. Σήμερα απαντώνται 3 προστατευόμενες περιοχές Natura 
(Βαρδούσια όρη, όρος Βαράσοβα και υγρότοπος στο δέλτα του Ευήνου), 28 
διαφορετικοί οικότοποι, 175 είδη πουλιών, σημαντική πανίδα καθώς και 
ενδημικά είδη χλωρίδας και ιχθυοπανίδας. 

Ο Εύηνος παρουσιάζεται σε τρία τμήματα: 

Από τις πηγές του Ευήνου ως και την Ευηνολίμνη προτείνονται:

Διαδρομές περιήγησης με Ι.Χ.
α) Γύρος λίμνης Ευήνου
β) Περδικόβρυση – Κρυονέρια
γ) Ελατού – Ελατόβρυση – Καλλονή 
δ) Αρτοτίνα – Μανδρινή 

Πεζοπορίες
α) Βαρδούσια Αρτοτίνα – Αρτοτινά 
Λιβάδια – Κορυφή Πλάκα Πυραμίδα
β) Ανάβαση στις κορυφές του όρους 
Σαράνταινα, Τσεκούρα, Αρδίνης 
γ) Μονοπάτι Νιοχώρι – Παληονέχουρο 
δ) Το διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4

ε) Ποταμοπορεία στο φαράγγι Στενών  

Περιήγηση με όχημα 4Χ4
α) Αρτoτίνα – Αθανάσιος Διάκος 
β) Αρτοτίνα – Αρτοτινά λιβάδια 
γ) Γραμμένη Οξυά – ορειβατικό κατα-
φύγιο – Λεύκα
δ) Μανδρινή – Λιβαδάκι – Κλεπά 
ε) Αράχοβα – Λιβαδάκι
στ) Αποδοτία προς Περδικόβρυσση 
– Ευηνολίμνη

The flow of Evinos
Evinos is the river of Nafpaktia, which crosses its land diagonally, with 
a direction from NE to SW. Its spring is found on Vardousia, Sarantena 
and Kokkinia Mts and it runs 113 kilometers before flowing into Patraikos 
Gulf. Evinos is related to many ancient Greek myths, to Ancient Aetolia, as 
well as to the social and economic life of the area. Today, there are three 
protected Natura areas (Vardousia Mt, Varasova Mt and the wetland at 
the Delta of Evinos), 28 different habitats, 175 bird species, an important 
fauna as well as endemic species of flora and avifauna. 

Evinos is presented in three parts:

From the springs of Evinos to Evinos Lake we suggest: 

EvinosΕύηνος

Car travel routes
a) Evinos Lake round
b) Perdikovrisi – Krioneria 
c) Elatou – Elatovrisi – Kalloni  
d) Artotina – Mandrini  

Hiking 
a) Vardousia - Artotina – Meadows of 
Artotina – Plaka Pyramida Top 
b) Ascent at the tops of Sarantena, 
Tsekoura, Ardinis mountains
c) Niochori – Palionechouro path
d) The E4 international climbing path 

e) River route at Gorge of Stena  

4X4 vehicle touring  
a) Artotina – Athanasios Diakos 
b) Artotina – Meadows of Artotina 
c) Grammeni Oxia – mountain hut 
– Lefka 
d) Mandrini – Livadaki – Klepa 
e) Arachova – Livadaki 
f) Apodotia towards Perdikovrisi 
– Evinos Lake



                                              «Το ποτάμι λεωφόρος των βουνών»

 the river “avenue” of the mountains



Interesting spots: 
The view of Evinos Lake, the arched stone bridge of Stena of Evinos, the 
historic monastery of Aghios Ioannis of Artotina, the Folklore- Historic 
museums and collections at the villages of Elatovrisi, Arachova, Neochori, 
Artotina. 

On the course of Evinos downwards up to the gorge at the area of Poros, 
we suggest:

Ενδιαφέροντα: 
Θέα Ευηνολίμνης, μονότοξο πετρογέφυρο των Στενών του Ευήνου, ιστορικό 
μοναστήρι του Αγ. Ιωάννη Αρτοτίνας,  Λαογραφικά-Ιστορικά μουσεία και 
συλλογές στα χωριά Ελατόβρυση,  Αράχοβα,  Νεοχώρι,  Αρτοτίνα.

Από τον ρου του Ευήνου κατάντι της Ευηνολίμνης, ως και το φαράγγι 
στην περιοχή του Πόρου, προτείνονται:

Διαδρομές περιήγησης με Ι.Χ.
α) Άνω Χώρα – Αμπελακιώτισσα
β) Άνω Χώρα-Κρυονέρια 
γ) Ελευθέριανη – Χόμορη
δ) Σίμου – Ποκίστα – Πλάτανος 
ε) Σίμου – Δορβιτσά – Στράνομα 
– Διπόταμα
στ) Σίμου – Κοιλάδα Πόριαρη 
ζ) Στύλια, Φαμίλα και Πόρος 

Πεζοπορίες 
α) Ποταμοπορεία στο γεφύρι 
Πογωνιάς
β) Πορεία προς το γεφύρι της  
Αρτοτίβας
γ) Πορεία από θέση Χάνι Πλούμη προς 
Αγία Κυριακή 
δ) Ανάβαση στην κορυφή του όρους 
Τσακαλάκι
ε) Μονοπάτι Άνω Χώρα –  
Αμπελακιώτισσα 

στ) Μονοπάτι Άνω Χώρα – Λάλκα 
ζ) Μονοπάτι Φαραγγιού Πόρου 

Διαδρομές με όχημα 4Χ4
α) Αγία Κυριακή – Λεπτοκαρυά –  
Παπαδιά – Άνω Χώρα 
β) Χάνι Παπαδιάς – Πόδος –  
Άνω Χώρα 
γ) Άνω Χώρα – Μονή Αγ. Δημητρίου 
– Λάλκα – Ελατόβρυση
δ) Ναύπακτος – Χάνι Μπανιά –  
Καστράκι 
ε) Ναύπακτος - Άνω Μαμουλάδα 
– Ριγάνι – Πόρος
στ) Ναύπακτος – Νιόκαστρο –  
Ρουπάκια – Κοιλάδα Πόριαρη
ζ) Διάσχιση όρους Μαλαθούνα

Ποδήλατο βουνού
Ποδηλατική διαδρομή Αγία Κυριακή 
- Άνω Χώρα

Car travel routes
a) Ano Chora – Abelakiotissa 
b) Ano Chora – Krioneria  
c) Eleftheriani – Chomori 
d) Simou – Pokista – Platanos  
e) Simou – Dorvitsa – Dipotama 
f) Simou –Valley  of Poriaris
g) Stilia, Famila and Poros 

Hiking 
a) River route at the bridge of Pogonia 
b) Route towards the bridge of 
Artotiva 
c) Route from Chani Ploumi towards 
Aghia Kiriaki  
d) Ascent to the top of Mt Tsakalaki
e) Ano Chora – Abelakiotissa path  
f) Ano Chora – Lalka path  
g) Poros Gorge path 

4X4 vehicle touring
a) Aghia Kiriaki – Leptokaria 
– Papadia – Ano Chora  
b) Chani Papadias – Podos – Ano 
Chora  
c) Ano Chora – St.Dimitrios 
Monastery – Lalka – Elatovrisi 
d) Nafpaktos – Chani Bania – Kastraki 
e) Nafpaktos – Ano Mamoulada 
– Rigani – Poros 
f) Nafpaktos – Niokastro – Roupakia 
–Valley of Poriaris
g) Crossing Malathouna Mountain 

Mountain biking 
Aghia Kiriaki – Ano Chora biking 
route 



Ενδιαφέροντα: 
Λαογραφικό Μουσείο & Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Πλατάνου, Γεφύρι 
Αρτοτίβας στον Εύηνο, γεφύρι του Κάμπου Σίμου στον Πόριαρη, γεφύρι 
Πογωνιάς και γεφύρι στο φαράγγι Κάκαβου στον Κότσαλο.

Από τον ρου του Ευήνου στην περιοχή της Βλαχομάνδρας ως και την 
περιοχή των εκβολών του προτείνονται:

Διαδρομές περιήγησης με Ι.Χ.
α) Ναύπακτος – Χάνι Μπανιά 
β) Κοιλάδα Γαβρολίμνης – Τρίκορφο 
– Χάνι Μπανιά 
γ) Γαβρολίμνη – Περιθώρι 
δ) Κάτω Βασιλική, Κρυονέρι, 
Βαράσοβα 
ε) Δέλτα Ευήνου 

Ράφτινγκ – καγιάκ στον Εύηνο
α) Χάνι Μπανιά Βλαχομάνδρας & 
Πόρος Δήμου Ναυπάκτου 
β) Τρίκορφο Δήμου Χάλκειας

Διαδρομές με 4 Χ 4
α) Βλαχομάνδρα – Τρίκορφο
β) Γέφυρα Ευήνου (Ευηνοχώρι) 
– Μονή Τριμητού 
γ) Ρίζα -Άνω Καλαβρούζα – Τρίκορφο 

Ορειβατικές πεζοπορίες
Ανάβαση στις κορυφές του όρους 
Κλόκοβα & Βαράσοβα

Στους Δήμους Ι.Π. Μεσολογγίου, Χάλκειας, Αντιρρίου, Ναυπάκτου, Πυλή-
νης, Πλατάνου, Αποδοτίας, Δομνίστας, Βαρδουσίων και Ευπαλίου υπάρχει 
δυνατότητα για εστίαση και διαμονή.

Interesting spots:
Folklore Museum and National Resistance Museum of Platanos, Bridge of 
Artotiva of Evinos, bridge of Kabos Simou of Poriaris, bridge of Pogonia 
and bridge at the Gorge of Kakavos of Kotsalos River. 

On Evinos’s course at the area Vlachomandra down to the river’s 
mouth, we suggest: 

Car travel routes
a) Nafpaktos – Chani Bania  
b) Valley of Gavrolimni – Trikorfo 
–Chani  Bania
c) Gavrolimni - Perithori 
d) Kato Vasiliki, Krioneri, Varasova  
e) Evinos’ Delta  

Rafting – Kayak in Evinos 
a) Chani Bania – Vlachomandra 
& Poros of the Municipality of 
Nafpaktos  
b) Trikorfo of the Municipality of 
Chalkia 

4X4 vehicle touring  
a) Vlachomadra – Trikorfo  
b) Evinos’s Bridge (Evinochori) 
– Trimitos Monastery  
c) Riza – Ano Kalavrouza – Trikorfo 

Climbing hiking routes 
Ascent to the tops of Mts Klokova & 
Varasova 

Accommodation and boarding choices are plenty at the municipalities of 
the Holy City of Mesolonghi, Chalkia, Antirrio, Nafpaktos, Pylini, Platanos, 
Apodotia, Domnista, Vardousia and Efpalio. 

ΕύηνοςΕύηνος



VouraikosΒουραϊκός
Η περιοχή του Βουραϊκού ποταμού βρίσκεται ΒA του νομού Αχαΐας και έχει 
υψόμετρο που κυμαίνεται από τα 100  έως τα 1.000 μ. Είναι συνολικού 
μήκους 22 περίπου χλμ. και αποτελεί προστατευόμενη περιοχή - το Φαράγγι 
του Βουραϊκού (GR2320003) - η οποία έχει ενταχτεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο 
NATURA 2000, με έκταση 2.167 ha. Το φαράγγι του Βουραϊκού είναι ένας 
τόπος με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά με έντονο τον συνδυασμό βουνού και 
θάλασσας που επιτρέπει την πραγματοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
 Ο Βουραϊκός ποταμός διασχίζει μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια γνω-
ρίζει έντονη τουριστική ανάπτυξη από την ορεινή περιοχή των Καλαβρύτων 
μέχρι την παραλιακή ζώνη του Διακοπτού. Κύρια σημεία τουριστικού ενδι-
αφέροντος στην περιοχή είναι τα εξής:

Καλάβρυτα
Χτισμένα στις καταπράσινες πλαγιές του Χελμού, τα Καλάβρυτα απέκτησαν 
τουριστική τροχιά το χειμώνα του 1988, όταν στη θέση Ξηρόκαμπος, μόλις 
14 χλμ. από την πόλη, λειτούργησε το χιονοδρομικό κέντρο, ένα από τα 
καλύτερα στην Ελλάδα και απ’ όπου ο επισκέπτης μπορεί να κάνει σκί με 
θέα τη…θάλασσα! 
Το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, το μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώμα-
τος, ο Τόπος Θυσίας, τα σπήλαια Λιμνών Καστριών είναι βασικοί επισκέ-
ψιμοι τουριστικοί προορισμοί. Σύγχρονες τουριστικές μονάδες, δεκάδες 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, καφέ, μπαρ και εστιατόρια ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του όλο και αυξανόμενου τουριστικού ρεύματος που αποτελείται 
από φυσιολάτρες, σκιέρ – σνόουμπορντερς, προσκυνητές αλλά και επισκέ-
πτες που απλά αποζητούν την ηρεμία στη φύση.

Οικισμός Ζαχλωρού
Μοναδικό τουριστικό θέρετρο κατά μήκος της διαδρομής του μονοπατιού 
Ε4 στο φαράγγι του Βουραϊκου, αποτελεί ο οικισμός της Ζαχλωρούς. Η 
Ζαχλωρού είναι ένας μικρός οικισμός με ελάχιστους μόνιμους κατοίκους. 
Είναι από παλιά γνωστό παραθεριστικό θέρετρο λόγω του ωραίου φυσικού 
περιβάλλοντος, αλλά και του ιδανικού υψομέτρου και κλίματος. Παλαιότε-

The area of Vouraikos River lies at the NE part of Achaia prefecture at an 
altitude of 100 to 1000 meters. It is approximately 22 kilometers long 
and is a protected area integrated at the European Network Natura 2000 
– the Vouraikos Gorge  (GR2320003). Its total extent is 2,167,000 sq.m. 
The Vouraikos Gorge is a place of special natural beauty with a vibrant 
combination of mountain and sea landscape, ideal for multiple activities. 

TOURIST SITES
River Vouraikos crosses an area that has lately known intense tourist 
development that extends from the mountainous area of Kalavrita to the 
coastal zone of Diakofto. Here are some of the main tourist interesting 
spots: 

Kalavrita
Built on the green slopes of Chelmos Mt, Kalavrita became a tourist spot in 
winter of 1988 when the one of the best ski centers of the country started 
its operation at the place Xirokabos, 14 kilometers away from the town. 
There, one can ski while getting a lovely view to the sea! 
The Agia Lavra Monastery, the Kalavritian Holocaust museum, the 
Sacrifice place, the Kastria Lakes caves are the main tourist destinations. 
Contemporary tourist units, dozens of rooms to rent, cafeterias, bars and 
restaurants cover the needs of the increasing tourist trend that comprises 
lovers of the nature, skiers, snow boarders, religious visitors as well as 
visitors that simple seek to relax in nature. 

Zachlorou Settlement 
Zachlorou settlement is a unique resort along the path E4 of Vouraikos 
Gorge. It is a small settlement with very few permanent habitants. It is a 
famous resort from older times thanks to its lovely natural environment 
and the ideal altitude and climate. At older times, it was accessed only 
through the Rack railway. From there tourists would continue on donkeys 
up to Mega Spilaio and the place has known a great tourist development. 



Vouraikos Gorge … 
Φαράγγι Βουραϊκού… μαγεμένοι από το τοπίο, συνεπαρμένοι από την ιστορία. 

enchanted by the landscape, overwhelmed by the history 



ρα πρόσβαση στην Κάτω Ζαχλωρού υπήρχε μόνο μέσω του Οδοντωτού 
Σιδηροδρόμου. Από εδώ οι τουρίστες ανέβαιναν με γαϊδούρια στο Μέγα 
Σπήλαιο και έτσι αναπτύχθηκε τουριστικά. Σήμερα, αναφέρεται ως ένας από 
τους καλύτερους προορισμούς για ξεκούραση και επιστροφή στη φύση και 
στις ομορφιές της, ενώ λειτουργούν μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, ταβέρ-
νες κ.α. 

Διακοπτό
Ο Δήμος του Διακοπτού που περικλείει και ορεινούς και παραθαλάσσιους 
οικισμούς παρουσιάζει έντονο τουριστικό ενδιαφέρον. Κοντά στο γραφικό 
χωριό Μαμουσιά, βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Κερύνειας 
με Ελληνιστικό νεκροταφείο, ερείπια τοιχών και θεάτρου. Ανατολικά του 
Διακοπτού βρίσκεται η παραλία της Πούντας και πιο ψηλά σε πανοραμική 
θέση με θέα ολόκληρο τον Κορινθιακό , το χωριό Τράπεζα. Επάνω από το 
χωριό υπάρχει μοναστήρι κτισμένο πάνω σε ερείπια ναού της θεάς Γης , από 
το οποίο σώζεται ένας “ θόλος “ που μετατράπηκε σε Χριστιανικό Ναό. Στην 
ορεινή περιοχή του Δήμου δεσπόζουν το Καθολικό και το Άνω Διακοπτό 
που βρίσκονται μέσα σε καταπράσινη περιοχή που θεωρείται ότι εκεί ήταν η 
Αρχαία Βούρα. Η περιοχή φημίζεται για την πηγή με το Ψαμμιακό νερό που 
έχει ιαματικές ιδιότητες. Οι προαναφερόμενες περιοχές έχουν σημαντική 
τουριστική κίνηση και διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή για ευχάριστη 
διαμονή και εξυπηρέτηση.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΚΟΦΤΟ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Η διαδρομή κατά μήκος του φαραγγιού του Βουραϊκού αποτελεί μέρος του 
Ευρωπαϊκού μονοπατιού πεζοπορίας Ε4. Η προτεινόμενη πεζοπορική δι-
αδρομή εντός του φαραγγιού, δεν παρουσιάζει απότομες κλίσεις και έτσι 
είναι προσιτή στον κόσμο, ενώ παράλληλα μεγάλο μέρος της περνάει κάτω 
από δένδρα τα οποία προσφέρουν σκιά, κάνοντας τη διαδρομή ευχάριστη 
και ξεκούραστη.
Στην είσοδο του φαραγγιού του Βουραϊκού, μπορεί κανείς να επισκεφτεί τον 
παραλιακό οικισμό του Διακοπτού. Εκεί μεταξύ άλλων θα δει τον παλαιό 

Today, it is referred to as one of the best destinations for leisure and getting 
close to nature. It is a breathtaking location with many small hotels, 
taverns, etc.

Diakofto
The Municipality of Diakofto that surrounds various mountain and sea 
settlements is a place of great tourist interest. Near the picturesque village 
Mamousia lies the archaeological site of Ancient Kerinia with a Hellenistic 
graveyard, ruins of walls and a theater. Eastwards of Diakofto is Pouda 
beach and up the hill is Trapeza village that oversees the whole Corinthian 
Gulf. Above the village there is a monastery that has been built on the 
ruins of a temple dedicated to Goddess Earth where a “dome” that was 
transformed into a Christian church survives. The mountainous area of 
the municipality includes Katholiko and Ano Diakofto that lie at a green 
area where it is said that Ancient Voura was located. This area is famous 
for the spring with the bluestone water that has healing properties. The 
aforementioned areas have a very important tourist life and have the 
appropriate infrastructure for a pleasant stay and service. 

FROM DIAKOFTO TO KALAVRITA 
The course along Vouraikos Gorge is a part of the European hiking path E4. 
The suggested hiking route through the gorge has no steep slopes making 
it easily accessible to people, while at the same time a large part passes 
through trees that offer plenty of shadow making all the way pleasant 
and restful. 
At the entrance of Vouraikos gorge one can visit the coastal settlement 
of Diakofto. There, among others, one can see the old station of the Rack 
Railway. The engine room, the storeroom as well as the surrounding areas 



σταθμό του οδοντωτού, που έχει εκεί την αφετηρία του. Το μηχανοστάσιο, 
η αποθήκη και ο γύρω χώρος με την παλιά ατμομηχανή του οδοντωτού, τον 
«Μουντζούρη» που κυκλοφορούσε από την δεκαετία του 1890 μέχρι το 
1965 και έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο (χωματόδρομος) από το Διακοφτο προς 
τη θέση Νιάματα, ο επισκέπτης από την περιοχή αυτή μπορεί γρήγορα να 
επισκεφθεί τα ερείπια της αρχαίας πόλης Κερύνειας, πλησίον του χωριού 
Μαμουσιά του Δήμου Διακοπτού, στη δεξιά όχθη του ποταμού Κερυνίτη. 
Στην συνέχεια με μια μικρή παράκαμψη και στο ύψος περίπου του οικισμού 
της Ζαχλωρούς ο επισκέπτης μπορεί να βρεθεί στην Ιερά Μονή Μέγα Σπη-
λαίου, που αποτελεί σύμβολο αντίστασης, αφού κατά τη διάρκεια της τουρ-
κοκρατίας και συγκεκριμένα όταν έφτασε ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και 
προσπάθησε να καταλάβει το μοναστήρι, νικήθηκε από τους μοναχούς (το 
1827) και τους υπολοίπους αγωνιστές που συγκεντρώθηκαν για να την προ-
στατέψουν. Λίγο πριν τα Καλάβρυτα βρίσκεται ο οικισμός της Κερπινής. Έχει 
μεσημβρινό προσανατολισμό και υγιεινό κλίμα και γι’ αυτό συγκεντρώνει 
πολλούς παραθεριστές. Στο τέλος της διαδρομής βρίσκονται τα Καλάβρυτα 
που προσφέρουν πολλές δυνατότητες μιας ευχάριστης διαμονής.

ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ
Ο οδοντωτός σιδηρόδρομος είναι χωρίς αμφιβολία το σύμβολο του Βου-
ραϊκού. Το μήκος του δικτύου είναι 22χλμ. υπάρχουν 49 γέφυρες ενώ η 
κλίση στις κατηφόρες είναι έως και 14.5%. Η σιδηροδρομική διαδρομή 
κατασκευάστηκε το 1896 επί κυβερνήσεως Χ. Τρικούπη από γάλλους επι-
στήμονες. Το εγχείρημα ήταν εξαιρετικά δύσκολο λόγω του δύσβατου του 
εδάφους και διήρκησε πέντε χρόνια. Το πρώτο τρένο ήταν ατμοκίνητο και 
η διάρκεια του ταξιδιού ήταν 2 ώρες και 30 λεπτά! Το 2003 πραγματοποι-
ήθηκε ριζικός εκσυγχρονισμός της γραμμής και αγοράστηκαν καινούργια 
βαγόνια. Περισσότερες πληροφορίες και δρομολόγια στο www.kalavrita.
gr, Σταθμός Διακοπτού τηλ. 26910-43206.

ΒουραϊκόςΒουραϊκός

with the old steam engine of the rack railway train, “Mountzouris” that 
operated from 1890 to 1965 and have been characterized as preservable 
by the Ministry of Culture. On the rural road from Diakofto to Niamata, 
the visitor can see the ruins of the ancient town Kerinia, near the village 
Mamousia of the Municipality of Diakofto, on the right bank of the river 
Kerinitis. 
Next, after a small diversion at the same altitude with Zachlorou settlement 
the visitor find themselves at the Holy Monastery of Mega Spileo that is a 
symbol of resistance. During the Turkish Occupation, and more specifically 
when Ibrahim arrived to Peloponnese, he tried to occupy the monastery 
and was pushed back by the monks (in 1827) and the other fighters that 
gathered to protect it. A little before Kalavrita lies the settlement of 
Kerpini. It has a southern orientation and a healthy climate and for this 
reason it attracts many holiday makers. Kalavrita lies at the end of this 
route and offers plenty of opportunities for a lovely stay.

RAILWAY TRAIN
The rack railway is undoubtedly the symbol of Vouraikos. Its length is 
22 kilometers and along its course there are 49 bridges. Its inclination 
reaches 14,5%. The railway was built by French scientists in 1896 when 
Charilaos Trikoupis was the governor of the country. The project was highly 
difficult due to the inaccessible grounds and lasted five years. The first 
train had a steam engine and the journey lasted 2 hours and 30 minutes. In 
2003 it was radically modernized and new wagons were purchased. More 
information and routes are available at www.kalavrita.gr
Diakofto station telephone: 26910 43206



Al fiosAl fiosΑλφειός
Ποταμός Αλφειός, ή Ρουφιάς
Ποταμός της κεντρικής και δυτικής Πελοποννήσου, πηγάζει από το οροπέ-
διο της Τριπόλεως στις απολήξεις του Πάρνωνα παρά την Ασέα, σε υψόμετρο 
800 m. Ο Αλφειός είναι o μεγαλύτερος ποταμός της Πελοποννήσου τόσο 
από πλευράς μήκους, όσο και υδάτινου όγκου. Κατά μήκος της διαδρομής 
του δέχεται τα νερά ποταμών και χειμάρρων, σημαντικότεροι των οποίων 
είναι: ο Ελισσώνας , ο Λούσιος, ο Λάδων, ο Ερύμανθος. ο Ενιπέας  και ο 
Κλαδέος. Στο σημείο που συναντώνται ο Λάδωνας, ο Ερύμανθος με τον Αλ-
φειό ονομάζεται Τριποταμιά δημιουργούν ένα σπουδαίο οικοσύστημα. Στη 
συνέχεια και σε ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής του ο ποταμός αποτελεί 
το φυσικό όριο μεταξύ Αρκαδίας και Ηλείας. Από την περιοχή του Παλαι-
οκάστρου σχηματίζεται μια καταπράσινη κοιλάδα, η οποία συνεχίζεται και 
κατά τη διαδρομή του στην Ηλεία μέχρι την εκβολή του στο Ιόνιο πέλαγος 
(Κυπαρισσιακός κόλπος). Πριν εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο (Ιόνιο 
πέλαγος) παρά την Αρχαία Ολυμπία, υπάρχει φράγμα εκτροπής απ’ όπου 
αρδεύονται περί τα 135.000 στρέμματα. Το Δέλτα τού Αλφειού αποτελεί 
σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα υγροτόπων τής Δυτικής Ελλάδας. Παρουσι-
άζει μια ιδιαίτερη ποικιλία σε τύπους οικοτόπων τόσο υγροτοπικής όσο και 
χερσαίας βλάστησης που καλύπτει τους περιβάλλοντες λόφους.
Ο Αλφειός αποτελούσε μέγιστης σημασίας ποτάμια θεότητα και καταλαμβά-
νει σημαντικό μέρος της «ποτάμιας» μυθολογίας. Ο περιηγητής Παυσανίας, 
αναφέρει πως ο Αλφειός ήταν το αγαπημένο ποτάμι του Δία. Οι μύθοι για 
το «θεϊκό» ποτάμι είναι πολλοί και ιδιαίτεροι. Ένας από αυτούς λέει ότι  ο 
ποταμός Αλφειός, θαμπώθηκε από την ομορφιά της νύμφης Αρέθουσας, 
όταν τυχαία συναντήθηκαν στα δάση της κεντρικής Πελοποννήσου. Η νύμφη 
όμως δεν τον ήθελε και ο Αλφειός αποφασισμένος να την κάνει δική του 
αρχίζει να την καταδιώκει ανάμεσα στα όρη της Αρκαδίας. Φτάνοντας στην 
Ηλεία  και ενώ η Αρέθουσα ήταν έτοιμη να παραδοθεί στον ‘αλήτη’ ποταμό, 
μεσολαβεί η προστάτιδά της Άρτεμη και τη μεταφέρει μέσα σε σύννεφο στην 
ανατολική ακτή της Σικελίας, στη νήσο Ορτυγία  και τη μεταμορφώνει σε 
πηγή.  Ο Αλφειός τότε  βουτά μέσα στο πέλαγος και κολυμπά  διασχίζοντάς 
το,  προσέχοντας να μην αναμιχθούν τα νερά του με το αλμυρό  θαλασσινό 
νερό. Στο τέλος,   καταφέρνει να ενώσει τα νερά του με το ‘άχραντον Αρε-
θούσιον ύδωρ’ και να σβήσει επιτέλους τον διάπυρο έρωτά του. Η κεντρική 

General details – Alfios or Roufias River 

Alfios is a river running through the central and western Peloponnese, 
stemming at the table land of Tripoli at the foothill of Parnonas, next to 
Asea at an altitude of 800 m. Alfios is the longest and largest river of 
the Peloponnese. Along its course, several rivers and torrents flow into it, 
the most important of which are: Elissonas, Lousios, Ladon, Erimanthos, 
Enipeas and Kladeos. The point where the three rivers, Ladon, Erimanthos 
and Alfios meet, is called Tripotamia and they create a very important 
ecosystem.   

For a large part of its course, the river has been the natural border between 
Arkadia and Ilia Prefectures. At the area of Paleokastro a green valey has 
formed, that streches along the rivers’ course, through Ilia up to the river 
mouth and into the Ionian sea, at the area of Trifilia (Kiparissiakos Gulf). 
Before the river mouth at Kiparissiakos Gulf (Ionian Sea), next to Ancient 
Olympia there is a dam that diverts its waters and irrigates nearly 135.000 
sq.m. The Alfios Delta is a very important part of the wetland chain of 
Western Greece. It has a great variety of habitats, not only wetlands but 
also ground vegetation that covers the surrounding hills. 

Alfios was a highly significant river divinity and has played a quite important 
role in river mythology. Traveler Pausanias mentions that Alfios was the 
favorite river of God Zeus. There is a great and special variety of myths 
about this divine river. One of these mentions that Alfios River was blinded 
by the beauty of the nymph Arethousa when they randomly met in the 
forests of central Peloponnese. But the nymph did not love him and river 
Alfios, determined to conquer her, started chasing her in the mountains 
of Arkadia. When he reached Ilia, while Arethousa was ready to surrender 
herself to this “tramp” river, her protector, Goddess Artemis intervened 
and took her on a cloud to carry her to the eastern coast of Sicily, on the 
island Ortigia and there she transformed her into a spring. 



the river in love! O ερωτευμένος ποταμός! 



πλατεία Αρχιμήδους των Συρακουσών, κοσμείται με μαρμάρινο γλυπτό 
σύμπλεγμα του μύθου του Αλφειού και της Αρέθουσας, ενώ και στην ίδια 
τη πηγή Αρέθουσα στην Ορτυγία, έχει στηθεί γλυπτό που παριστάνει τους 
δυο εραστές.
Μία ιδιαίτερη σχέση συνδέει ήδη από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα 
τους ποταμούς Κλαδέο και Αλφειό και την γη της Ολυμπίας. Το ειδυλλιακό 
τοπίο που είχαν δημιουργήσει οι δύο ποταμοί  με τη πλούσια βλάστηση και 
το απέραντο πράσινο άλσος θαυμάστηκε από τους αρχαίους και γι’ αυτό 
αφιερώθηκε στον Ολύμπιο Δία και την  Ήρα Ολυμπία, τους ύψιστους θεούς 
της αρχαίας πίστης. Στη ροή λοιπόν των νερών του Αλφειού, στην ιερή κοι-
λάδα της Ολυμπίας, αναπτύχθηκε ο σημαντικότερος θεσμός του αρχαίου 
και του σύγχρονου κόσμου, Οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο Αλφειός περιέβρεχε 
και περιβρέχει έναν από τους πιο σημαντικούς - παγκοσμίως – αρχαιολο-
γικούς  κόσμους . Σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα, στο Ιερό της Ολυμπίας 
υπήρχαν δυο βωμοί αφιερωμένοι στον Αλφειό, όπου θυσιάζονταν βόδια 
προς τιμή του.
Σε αρκετά σημεία του ποταμού μπορεί κανείς να ασχοληθεί με εναλλακτικές 
δραστηριότητες όπως canoe-kayak, ποδηλασία    και rafting όπως στην 
περιοχή Μουριά της  Αρχαίας Ολυμπίας. Επίσης  ο ποταμός Λάδων, όπως 
και οι παραποταμοί του προσφέρονται για κατάβαση με canoe-kayak   και 
rafting. Λόγω της ήρεμης ροής του η κατάβαση προσφέρεται ειδικά μάλιστα 
για αρχάριους και μικρά παιδιά. Επίσης προσφέρεται  για πεζοπορία, κο-
λύμπι και ψάρεμα..  Αλλά και  η λίμνη του Λάδωνα προσφέρεται για κωπη-
λασία, ιστιοσανίδα, ψάρεμα, κολύμπι  και βαρκάδα. Κοντά της οργανώνο-
νται από εταιρείες εναλλακτικού τουρισμού τοξοβολία, ορεινή ποδηλασία 
(mountain bike), κωπηλασία, κανό και καγιάκ. Στο Λούσιο διοργανώνο-
νται και πραγματοποιούνται, μετά την περιοχή της Αρχαίας Γόρτυνος κοντά 
στο γεφύρι του Ατσιχώλου,  διάφορα σπορ όπως rafting, kayak, trekking 
canyoning, κλπ.  Ο Ερύμανθος ποταμός προσφέρεται στους λάτρεις του 
κανό – καγιάκ και του ράφτινγκ

Then Alfios dived in the sea and swam across it taking care that his water 
would not mingle with the seawater. Finally, he managed to unite his 
water with the “immaculate water of Arethousa” and satisfy his burning 
love. The central square of Archimedes of Syracuse is decorated with a 
marble sculpture complex of Alfios and Arethousa myth while at the 
spring, Arethousa in Ortigia there is a sculpture of the two lovers. 

There is a special connection ever since antiquity till nowadays among the 
rivers Kladeos and Alfios and the land of Olympia. The idyllic landscape 
that the two rivers have created, with the lavish vegetation and the infinite 
green forest has been an object of admiration among the ancient people 
and for this reason it was dedicated to Olympius Zeus and Olympian 
Hera, the ultimate gods of ancient faith. Along the course of Alfios river, 
through the sacred valley of Olympia was established the most important 
institution of the ancient world: the Olympic Games. Alfios River has 
always washed one of the most important archaeological sites on a global 
level. According to ancient texts, there used to be two sacred altars inside 
the sanctuary of Ancient Olympia where people sacrificed oxes and were 
dedicated to river Alfios. 

In the village of Mouria of Ancient Olympia one can engage into various 
alternative activities along the river, such as canoe kayak, biking and 
rafting. Also, river Ladon, as well as its tributaries, is ideal for canoe 
kayak descent and rafting. Thanks to its calm flow, the descent is ideal for 
beginners and small children. Also it is suitable for hiking, swimming and 
fishing. Ladon Lake is also nice for rowing, surfing, fishing and swimming. 
Many alternative tourism businesses operate nearby and offer archery, 
mountain bike, rowing and canoe-kayak activities. Many sports are 
organized in Lousios, right next to Gortina, near the bridge of Atsicholos 
such as rafting, kayak, trekking, canoeing etc. River Erimanthos is good for 
the lovers of canoe – kayak and rafting. 



Οι διαδρομές που μπορεί ο επισκέπτης να ακολουθήσει 
είναι οι εξής:

1. Μονοπάτια  Σουλτίνας
2. Μονοπάτι Φρύο – Συκιές – Βρύση  (Κέλαδος – Φαναρίτικο Ρέμμα).
3. Λινίσταινα - Φανάρι - Κάστρο Κρεπακόρε
4. Ανδρίτσαινα - Επικούρειος Απόλλωνας
5. Μονοπάτι Τρίτωνα
6. Φαράγγι Τσεπερούλας
7. Μονοπάτι  Κλαδέου
8. Μονοπάτια  Ενιππέα - Πηγές Αύρας Ενιπέα-Λατζόι – Νερόμυλοι
9. Μονοπάτια Μουριάς
10. Moνοπάτια στο φαράγγι Ερύμανθου
11. Moνοπάτια Φρίξα – Αλφειός
12. Δέλτα Αλφειού – Σιδηροδρομική Γέφυρα.
13. Raffting στον Αλφειό   

Στις διαδρομές αυτές ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει εκτός από την πε-
ριοχή της Αρχαίας Ολυμπίας  πετρόκτιστα γεφύρια, νερόμυλους, ιδιαίτερα 
θρησκευτικά μνημεία   όπως η Μονή Σεπετού και Ισοβας, σημαντικούς αρ-
χαιολογικούς χώρους όπως της Αρχαίας Σκιλλουντίας , Θεισόας , Πλατιάνας, 
Αλιφείρας και Επιταλίου κλπ.

The routes that the visitor can follow are:

1. Soultina Path
2. Frio – Sikies – Vrisi (Kelados – Fanaritiko Stream) path
3. Linistaina – Fanari – Krepakore Castle
4. Andritsena – Apollo Epikourios 
5. Triton Path
6. Tseperoula Gorge
7. Kladeos path 
8. Enippeas – Enipeas’s Avra Springs – Latzi – Neromili Paths 
9. Mouria Paths
10. Gorge Erimanthos’s Paths
11. Frixa – Alfios paths
12. Alfios Delta – Railway bridge 
13. Rafting
 
Apart from the region of Ancient Olympia, the visitor can also visit the 
amazing stone bridges, the water mills and special religious monuments 
such as the Sepetos and Isova Monasteries, as well as very important 
archaeological sites as for example Ancient Skiloudia, Thisoa, Platiana, 
Alifira, Epitalios. 

ΑλφειόςΑλφειόςΑλφειόςΑλφειός



AcheloosΑχελώος
Ο Αχελώος ή Ασπροπόταμος, πηγάζει από το όρος Λάκμος σε υψόμετρο 
2469 μ. Είναι ο δεύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας, καθώς διατρέχει 
μια απόσταση 220 km, αλλά ποσοτικά και ποιοτικά, λογίζεται ως πρώτος. 
Επί της ουσίας πρόκειται για έναν κάθετο άξονα, ο οποίος αρχικά και μέχρι 
την τεχνητή λίμνη Κρεμαστών αποτελεί το φυσικό όριο, μεταξύ των Νομών 
Αιτωλοακαρνανίας – Ευρυτανίας, ενώ στη συνέχεια μεταβάλλεται σε «σύ-
νορο» μεταξύ Αιτωλίας και Ακαρνανίας, υπαρκτό ήδη από τους αρχαίους 
χρόνους.
Λόγω της ποικιλομορφίας του ανάγλυφου, το κλίμα διαφοροποιείται από 
περιοχή σε περιοχή, με μεσογειακό στις παράκτιες και πεδινές περιοχές και 
ορεινό με αυξημένες βροχοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
Σε παλαιότερες εποχές, η δόμηση των οικιστικών συνόλων, καθώς και των 
έργων υποδομής, βασίστηκε στα πρωτογενή υλικά της περιοχής: στην πέτρα 
και στο ξύλο. Γεφύρια, εκκλησίες και σπίτια χτίστηκαν κυρίως από μπουλού-
κια (σινάφια) των φημισμένων ηπειρωτών μαστόρων, ακολουθώντας τους 
κανόνες της ηπειρώτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής.
Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της περιοχής απασχολείται στον 
πρωτογενή τομέα της οικονομίας: γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία. Η μόνη 
διαφοροποίηση παρατηρείται κυρίως στη γεωργία, με την αλλαγή των καλ-
λιεργειών και τη στροφή προς τις βιολογικές καλλιέργειες, οι οποίες καλύ-
πτουν το 17% των βιολογικών καλλιεργειών σε εθνικό επίπεδο. 

Τουριστικές Ενότητες Μέσου και Κάτω Ρού
Τουριστική Ενότητα Ενδοχώρας & Λιμνών Αιτωλοακαρνανίας
Πρόκειται για μια περιοχή με σύνθετο γεωγραφικό ανάγλυφο, στην οποία 
κυριαρχεί ο Αχελώος και συνακόλουθα οι τεχνητές λίμνες που έχουν δημι-
ουργηθεί στο μέσο ρου του: των Κρεμαστών, του Καστρακίου και του Στρά-
του. Ταυτόχρονα η ίδια περιοχή επιμερίζεται σε δύο μεγάλες γεωγραφικές 
ενότητες: την ορεινή και την πεδινή. Στην ορεινή, στην οποία υπάγονται οι 
Δήμοι Ινάχου και Παρακαμπυλίων και στην πεδινή, στην οποία εντάσσεται 
το κεντρικό, κυρίως αστικό τμήμα του Νομού, που περιλαμβάνει τους Δή-
μους Στράτου, Νεαπόλεως, Αγρινίου και Αγγελοκάστρου. 

Acheloos or Aspropotamos River springs from Mount Lakmos at an 
altitude of 2469 m. It is the second longest river in Greece, crossing a 
distance of 220 km but from a qualitative and quantitative point of view, 
it is considered the most important river. Essentially, it is a vertical axis, 
which up to the artificial lake of Kremasta is the natural border between 
Aetoloacarnania and Evritania, while it turns into a “border” between 
Aetolia and Evritania and flows there since antiquity. 
Due to the diversity of the landscape, the climate differentiates from 
place to place, being Mediterranean at the coastal and flat areas and 
mountainous with increased rainfall at the mountainous and semi-
mountainous areas. 
At older times, the construction of the residential complexes as well as 
of the infrastructure projects was based on raw materials available in the 
area: stone and wood. Bridges, churches and houses were built mainly by 
groups of noted craftsmen from Epirus, following the rules of the epirotic 
popular architecture. 
The largest part of the area’s population is engaged in the primary sector 
of economy: agriculture, stock farming and fishery. The only variation is 
observed mainly in agriculture with the change of cultures and the turn 
towards ecological cultivation that cover 17% of the biological culture on 
a national level. 

Tourist Section of Mid and Lower Flow
Tourist Section of Inland and Aetoloacarnania lakes
It is an area with varying geographic relief, dominated by Acheloos and the 
artificial lakes that have been created in its mid flow: Lake of Kremasta, 
Kastraki and Stratos. At the same time, the region is divided in two 
large geographic sections: mountainous and flat. The mountainous area 
includes the Municipalities of Inachos and Parakabilia and the flat area, 
mainly includes the central, urban section of the Prefecture, meaning the 
Municipalities of Stratos, Neapoli, Agrinio and Aggelokastro. 



Το Κέρας της Αμάλθειας είναι ο ίδιος ο ποταμός, που θα σας μαγέψει ....

the river is the Horn of Plenty itself, it will enchant you….



Σημεία αναφοράς της συγκεκριμένης χωρικής ενότητας: 
• οι τεχνητές λίμνες Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου
• τα όρη του Βάλτου (βελανιδοδάσος Κανάλας, ελατοδάσος Πατιόπουλου,    
άγρια άλογα Πεταλά στο Καστράκι),
• το Αγρίνιο
• ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Στράτου, στο Στράτο. 
• Ιαματικές πηγές Κρεμαστών και Αγγελοκάστρου.

Τουριστική Ενότητα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και εκβολών Αχελώου 
και Εύηνου.

Σε αυτήν την τουριστική ενότητα εντάσσονται μεταξύ άλλων, οι Δήμοι Αρα-
κύνθου, Αιτωλικού και Οινιαδών, με κυριότερο αστικό κέντρο το Αιτωλι-
κό. 

Σημεία αναφοράς της συγκεκριμένης χωρικής ενότητας:
• Αιτωλικό,
• Εκβολές Αχελώου – Παραλία Λούρου,
• Αρχαιολογικός χώρος Οινιαδών,
• Δάσος Φράξου και ναός Παναγίας στο Λεσίνι,
• Ιστορικά – θρησκευτικά μνημεία Αγγελοκάστρου.

Με βάση τα ανωτέρω σημεία αναφοράς μπορεί να αναπτυχθεί ένα θεματικό 
δίκτυο τουριστικών διαδρομών του μέσου και κάτω ρου του Αχελώου με 
τον τίτλο «Αναζητώντας το κέρας της Αμάλθειας».
Και τούτο διότι ο μύθος του Αχελώου, παραπέμπει συμβολικά σε όλα όσα 
ορίζουν τον ίδιο τον ποταμό και σε όλα όσα ο ποταμός προσφέρει στην 
ευρύτερη επικράτειά του. 

The reference points of this region are:
• The artificial lakes of Kremasta, Kastraki and Stratos
• The mountains Valtos (oak forest of Kanala, fir forest of Patiopoulo, wild 
horses Petala in Kastraki),
• Agrinio 
• The archaeological site of ancient Stratos, in Stratos. 
• Therapeutic springs of Kremasta and Aggelokastro.

Tourist Section of Mesologgi – Aetoliko and River Acheloos and 
Evinos’s mouth 

This tourist section includes the Municipalities of Arakinthos, Iniado and 
most importantly Aetoliko. 

Reference points of this region are:
• Aetoliko
• Acheloos mouth, Louros beach
• Archaeological site of Iniades
• Fraxos forest and Panagia Church in Lesini
• Historic – religious monuments of Aggelokastro 

Based on the aforementioned reference points a thematic network 
of tourist routes of the mid and lower flow of Acheloos, with the title 
“Seeking the Horn of Plenty” can be developed. 
Acheloos’s myth symbolically refers to everything that defines the river 
itself and everything that the river offers to the wider territory. 



Οι διαδρομές αυτές μπορούν να έχουν αφετηρία:
• Το Αιτωλικό με διαδρομές προς το Νεοχώρι, Κατοχή, Οινιάδες, Εκβολές 
Αχελώου, Δάσος Φράξου.
• Το Αγρίνιο με διαδρομές προς το Στράτο, Ματσούκι, Καστράκι, Δήμος 
Ινάχου (Μπαμπαλιό, Γεφύρι Τέμπλας κ.λ.π.) και 
Αγρίνιο – Καμαρούλα – Σκουτεσιάδα – Αγ. Βλάσσης – Γέφυρα Επισκοπής.

Αχελώος

These routes can set off: 
• Aetoliko, with direction to Neochori, Katochi, Iniades, Acheloos’s 
mouth, Fraxos forest
• Agrinio with direction to Stratos, Matsouki, Kastraki, Inachos 
Municipality (Babalio, Templa Bridge etc) and
Agrinio, Kamaroula, Skoutesiada, Agios Vlassis – Episkopi Bridge. 



Έδρα:
Πάνου Ρήγα 3
Τ.Κ. 30300, Ναύπακτος
Τηλ.: +30 26340 38110
Fax: +30 26340 29927
E-mail: info@aitoliki.gr
Ιστοσελίδα: www.aitoliki.gr

Υποκ/μα:
Πάνου Ρήγα 3 & Δ. Λειβαδίτη
Τ.Κ. 30300, Ναύπακτος
Τηλ.: +30 26340 29926
Fax: +30 26340 38552
E-mail: leader@aitoliki.gr
Ιστοσελίδα: www.aitoliki.gr

Seat:
23 Panou Riga
30300 Nafpaktos, GR
Tel.: +30 26340 38110
Fax: +30 26340 29927
E-mail: info@aitoliki.gr
Website: www.aitoliki.gr

Branch
3 P. Riga & D. Livaditi
30300 Nafpaktos, GR
Tel.: +30 26340 29926
Fax: +30 26340 38552
E-mail: leader@aitoliki.gr
Website: www.aitoliki.gr

Agiou Alexiou & Asim. Fotila
25001 Kalavrita, Achaia GR
Tel.: +30 26920 24442-3
Fax: +30 26920 24333
E-mail: achaiasa@otenet.gr
Website: www.achaiasa.gr

Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα
Τ.Κ. 25001, Καλάβρυτα
Τηλ.: +30 26920 24442-3
Fax:+30 26920 24333
E-mail: achaiasa@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.achaiasa.gr

Κρέστενα Ν. Ηλείας
Τ.Κ. 27055
Τηλ.: +30 26250 24990, 
24289, 24965
Fax: +30 26250 24991
E-mail: anol@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.anol.gr

Chrestena N. Hlias
27055 Hlia, GR
Tel.: +30 26250 24990, 24289, 24965
Fax: +30 26250 24991
E-mail: anol@otenet.gr
Website: www.anol.gr

Πάροδος Αντωνοπούλου 6
Τ.Κ. 30100, Αγρίνιο 
Τηλ.: +30 26410 49637-8, 
39007
Fax: +30 26410 49645
E-mail: info@trihonida.gr
Ιστοσελίδα: www.trihonida.gr

Parodos Antonopoulou 6
30100 Agrinio, GR
Tel.: +30 26410 49637-8, 
39007
Fax: +30 26410 49645
E-mail: info@trihonida.gr
Website: www.trihonida.gr






