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‘’Τουριστικός οδηγός περιοχής Δρυμώνα‘’ 
 
1η  έκδοση Δεκέμβριος 2009 (μόνο ηλεκτρονική έκδοση). 
2η έκδοση Οκτώβριος 2010 (ηλεκτρονική έκδοση και έντυπη 30 αντιτύπων με δωρεάν διανομή). 
 
*_Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση, τμηματικά ή περιληπτικά του 
‘’Τουριστικού οδηγού περιοχής Δρυμώνα‘’© χωρίς την έγγραφη άδεια του Πέτρου Η. Σμάνη και των συντελεστών 
του site www.drymonas.gr καθώς και των ιδιοκτητών του εκάστοτε ενυπόγραφου φωτογραφικού υλικού. Η έντυπη 
μορφή του ‘’Τουριστικού οδηγού περιοχής Δρυμώνα‘’© έκδοση Οκτώβριος 2010 δεν πωλείται αλλά διατίθεται 
δωρεάν σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.     
 
** Επιτρέπεται ΜΟΝΟ Η ΑΥΤΟΥΣΙΑ ηλεκτρονική αναδημοσίευση του ‘’Τουριστικού οδηγού περιοχής Δρυμώνα‘’© 
με την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή του: www.drymonas.gr 
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 Αφιέρωση  
 

Στους αείμνηστους κατοίκους της περιοχής μας, που κατάφεραν μετά από σκληρή εργασία και μόχθο πολλών ετών, 
να δαμάσουν τη φύση, δημιουργώντας εκατοντάδες αναβαθμίδες (πεζούλες) με ξερολιθιά και καλλιεργώντας τις, 

μετατρέποντας το έδαφος σε ένα πραγματικά γόνιμο και εύφορο τόπο για την εποχή τους. 

Αναβαθμίδες από ξερολιθιά στo Δρυμώνα 

http://www.drymonas.gr
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Οκτώβριος 2010 

 
Σημείωμα για την 2η έκδοση του  

‘’Τουριστικού οδηγού περιοχής Δρυμώνα‘’ Οκτωβρίου 2010 
 

Πέρασαν δέκα μήνες από την πρώτη έκδοση του ‘’Τουριστικού οδηγού 
περιοχής Δρυμώνα‘’. Ο τουριστικός οδηγός έτυχε μεγάλης αποδοχής και 
δημοσιότητας και θετικών σχολίων από τους επισκέπτες του site www.drymonas.gr 
αλλά και από site του Νομού Αιτωλοακαρνανίας που τον αναδημοσίευσαν και τους 
ευχαριστούμε θερμά. Τα 928 download του τουριστικού οδηγού από το site 
www.drymonas.gr σε 10 μήνες μας έδωσαν την ώθηση ώστε να προβούμε στην νέα 
βελτιωμένη έκδοσή του που συμπίπτει με τα 3 χρόνια λειτουργίας της σελίδας 
www.drymonas.gr και τους 30.953 συνολικά επισκέπτες του.            

Σε αυτή την έκδοση έχουμε κάνει τις εξής διορθώσεις και προσθήκες:           
α) χιλιομετρικές αποστάσεις στα κείμενα και στο γεωφυσικό χάρτη μετά από την 
ασφαλτόστρωση που ολοκληρώθηκε μέχρι το ξενοδοχείο ‘’Δρυμώνας‘’,                     
β) αντικατάσταση ορισμένων φωτογραφιών, γ) προσθήκη λεζάντων σε κάθε 
φωτογραφία, δ) προσθήκη αναφορών για κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα για τις 
ημερομηνίες που πραγματοποιούνται τα καλοκαιρινά πανηγύρια κάθε περιοχής,    
ε) προσθήκη θεματικών ενοτήτων: Σημείωμα για την 2η έκδοση του ‘’Τουριστικού 
οδηγού περιοχής Δρυμώνα‘’ Οκτώβριος 2010, Κριτική για τον ‘’Τουριστικό οδηγό 
περιοχής Δρυμώνα‘’ έκδοση Οκτωβρίου 2010, Τα μανιτάρια του Δρυμώνα, Η πανίδα 
του Δρυμώνα, Φωτογραφικό υλικό - Στιγμές από τη ζωή στο Δρυμώνα, Επίλογος.   

Ο ‘’Τουριστικός οδηγός περιοχής Δρυμώνα‘’ παραμένει ανοιχτός για 
οποιαδήποτε συνεργασία και περαιτέρω εμπλουτισμό του με στοιχεία, 
φωτογραφικό υλικό, τοπωνύμια, κλπ, σε συνεργασία με τα γύρω χωριά ώστε σε 
επόμενη έκδοσή του να παρουσιάσουμε μια ακόμη πιο ενημερωμένη εικόνα της 
περιοχής.   

Για πρώτη φορά ο ‘’Τουριστικός οδηγός περιοχής Δρυμώνα‘’, έκδοση 
Οκτωβρίου 2010, εκδόθηκε και διανεμήθηκε δωρεάν και σε έντυπη μορφή 30 
αντιτύπων με χορηγούς εκτύπωσης τους α) Καρβελά Ιωάννη του Α. χωματουργικές 
εργασίες, β) Μπαμπάτσικο Κωνσταντίνο του Α. χωματουργικές - οικοδομικές 
εργασίες Ε.Δ.Ε., γ) Παπακωστόπουλο Ιωάννη του Γ. χωματουργικές εργασίες, που 
επωμίστηκαν το κόστος της εκτύπωσης και τους ευχαριστούμε θερμά για την 
προσφορά τους.   

Ευχαριστούμε, επίσης, θερμά για μια ακόμη φορά όλους όσοι μέχρι σήμερα 
στηρίζουν ανώνυμα και επώνυμα αυτή τη συλλογική προσπάθεια, με τις 
παρατηρήσεις και επισημάνσεις τους και την δωρεάν παραχώρηση υλικού, για τη 
δημιουργία και εμπλουτισμό του ‘’Τουριστικού οδηγού περιοχής Δρυμώνα‘’  καθώς 
και του site www.drymonas.gr.       

 
                                                         Με εκτίμηση, 

 
Οι συντελεστές του site www.drymonas.gr 
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Κριτική για τον ‘’Τουριστικό οδηγό περιοχής Δρυμώνα‘’ 
έκδοση Οκτωβρίου 2010 

 
Επισυνάπτουμε επιστολή με την κριτική και σχόλια που λάβαμε από τον 

διευθυντή της δημόσιας βιβλιοθήκης Ναυπάκτου κ. Ιωάννη Χαλάτση μετά από 
αποστολή του ‘’Τουριστικού οδηγού περιοχής Δρυμώνα‘’ έκδοση Οκτωβρίου 2010. 

http://www.drymonas.gr
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Δεκέμβριος 2009 

Πρόλογος 
 

Πολλές φόρες οι επισκέπτες του Δρυμώνα αναρωτηθήκανε για το πώς θα 
μπορούσαν να περάσουν αρκετές ημέρες στο χωριό μας χωρίς να πλήξουν,  
γνωρίζοντας το Δρυμώνα και τη γύρω περιοχή. Σε πολλούς αναφέραμε ότι θα 
μπορούσαν να επισκεφθούν το Θεοτικό,  το Μελιό, το Κουρί και άλλα μέρη. Σημεία 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και απαράμιλλης ομορφιάς. Όμως ποτέ δεν υπήρξε μια 
ολοκληρωμένη χαρτογραφημένη εικόνα της περιοχής με σημαντικές πληροφορίες 
όπως που βρίσκονται, για την πρόσβασή τους από τον επισκέπτη κ.α..   

Έτσι αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε ένα ερασιτεχνικό τουριστικό οδηγό της 
περιοχής του Δρυμώνα που περιλαμβάνει χωριά και συνοικισμούς που συνορεύουν 
με αυτόν όπως Αετόπετρα, Νεροχώρι, Νεροσύρτη, που είναι προσβάσιμα ακόμα και 
με τα πόδια, με κέντρο πάντα το Δρυμώνα. Παράλληλα κατασκευάσαμε και ένα 
πολιτικό χάρτη που αναφέρουμε πιθανούς προορισμούς των Νομών 
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας.   

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τον πολιτικό χάρτη της ευρύτερης 
περιοχής καθώς και το γεωφυσικό χάρτη της περιοχής που περιέχει πληροφορίες, 
όπως υψόμετρα περιοχών (κατά προσέγγιση), χώρους εστίασης, βρύσες με πόσιμο 
νερό, τοπωνύμια, δασικούς δρόμους, μονοπάτια, χιλιομετρικές αποστάσεις και 
άλλες σημαντικές πληροφορίες. Κατόπιν ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση στο τι 
θα συναντήσετε σε κάθε προορισμό με αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό, αφού 
έχουμε κάνει ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά των περιοχών που θα βρείτε στο 
χάρτη με μπλε περίγραμμα και μετά των τοπωνυμίων, που είναι με κόκκινο 
περίγραμμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, το φυσικό 
περιβάλλον, τις δραστηριότητες, και τα τελευταία νέα για το χωριό μας, καθώς και 
για επιπλέον φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να ανατρέξετε στην ηλεκτρονική μας 
σελίδα www.drymonas.gr.  

Η δημιουργία του ‘’Τουριστικού οδηγού περιοχής Δρυμώνα‘’ έγινε δωρεάν 
εκ μέρους των συντελεστών του site www.drymonas.gr σε συνεργασία με το        
Δημοτικό Διαμέρισμα Δρυμώνα και είναι ερασιτεχνική κατασκευή, γι’ αυτό ζητάμε 
την κατανόηση σας για τυχόν λάθη και παραλήψεις. 

Ευχαριστούμε όσους συνέδραμαν στην υλοποίησή του, και παραμένουμε 
στην διάθεση όλων σας για τυχόν παρατηρήσεις που θα βοηθήσουν στο μέγιστο 
στην περαιτέρω βελτίωσή του και που θα συμπεριληφθούν σε επόμενη βελτιωμένη 
έκδοσή του. 

Σας ευχόμαστε να έχετε καλή διαμονή και καλούς περιπάτους στο χωριό μας 
και την ευρύτερη περιοχή του. 

 
                                                          Με εκτίμηση, 

 
 
 

Οι συντελεστές του site www.drymonas.gr 
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Δεκέμβριος 2009 
 

Χαιρετισμός εκπροσώπων Δημοτικού Διαμερίσματος Δρυμώνα 
 

 Ο Δρυμώνας αποτελεί το μεγαλύτερο Δημοτικό Διαμέρισμα της 
βορειοανατολικής πλευράς του Δήμου Θέρμου.  

Η οικιστική και τουριστική ανάπτυξή του είναι ιδιαίτερα έντονη τα τελευταία 
20 χρόνια. Χαρακτηριστικό της είναι το ότι κατά το έτος 2009 εκτός από αρκετές 
εξοχικές κατοικίες που κατασκευάστηκαν ολοκληρώθηκε το ξενοδοχείο 
‘’Δρυμώνας‘’ κατηγορίας τριών αστέρων, κατασκευάσθηκαν δύο νέα καταστήματα 
(καφέ - ψησταριές) και ανακαινίστηκαν τα υπάρχοντα. Έτσι σήμερα ο Δρυμώνας 
προσφέρει όλες τις ανέσεις για μια άνετη πολυήμερη παραμονή. 

Η ανακατασκευή του δρόμου Θέρμου - Δρυμώνα και η εν συνεχεία 
ασφαλτόστρωση και σύνδεσή του με το Χαλίκι Θέρμου που οδηγεί στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Προυσιώτισας, που πολλές φορές έχει εξαγγελθεί, θα συντελέσει ώστε ο 
Δρυμώνας να γίνει εκτός από τουριστικός προορισμός και άξονας διέλευσης για 
αυτό το μεγάλο πανελλαδικό θρησκευτικό προσκύνημα. 

Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους συντελεστές του site 
www.drymonas.gr για την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν αυτόν τον πολύ χρήσιμο 
‘’Τουριστικό οδηγό περιοχής Δρυμώνα‘’. 

 
 

                                                         Εκ μέρους του Δημοτικού Διαμερίσματος Δρυμώνα, 
 
 

                                                   Ζής Βαγγέλης Πρόεδρος 
                                                                                  Καρβελάς Χρήστος Τ. Σ. 
                                                                             Μπαμπάτσικος Αντώνης Τ. Σ.  
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Εισαγωγή 
 

Ο Δρυμώνας Τριχωνίδας βρίσκεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και σε 
απόσταση 15 km από το Θέρμο σε δεσπόζουσα θέση με υψόμετρο 900μ.  
    Η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων. H ονομασία του 
παλαιότερα ήταν Μπερίκος και προερχόταν από τα πολλά μπερικέτια, γεωργικά 
εισοδήματα που παρήγαγε. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επανάσταση του 1821 και 
έγινε θέατρο συγκρούσεων κατά την εποχή του εμφυλίου πολέμου 1946 - 1949. 
Αποτέλεσε έδρα του δήμου Αμβρακίας και ήταν το σημαντικότερο κεφαλοχώρι της 
ορεινής Τριχωνίδας έχοντας Αστυνομικό τμήμα, Δασαρχείο και Δημοτικό Σχολείο με 
πολλούς μαθητές και νηπιαγωγείο. 
    Σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα του Νομού 
μας και χαρακτηρίζεται για το ξηρό του κλίμα, το ελατόδασος και τον πολύ ανοιχτό 
του ορίζοντα, που εκτείνεται από τα Βαρδούσια και τα βουνά της ορεινής 
Ναυπακτίας ανατολικά, ως την Αχαΐα και τον Πατραϊκό κόλπο νότια και τα νησιά 
του Ιονίου δυτικά. Έτσι έχει χαρακτηριστεί ως ‘’το μπαλκόνι της Ρούμελης‘’. Οι 
μόνιμοι κάτοικοί του ανέρχονται στους 253, οι οποίοι ασχολούνται με την 
κτηνοτροφία. Μέχρι και τις ημέρες μας διατηρεί μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο. Από 
τον Απρίλιο του 2009 έχει ξεκινήσει και λειτουργεί η ξενοδοχειακή μονάδα 
‘’Δρυμώνας ‘’ κατηγορίας τριών αστέρων. 
 

Μ.Μ.Ε. και Δρυμώνας 
 
1979 - 2010: Εφημερίδα ‘’Δρυμώνας‘’ που εκδίδεται κάθε δίμηνο από το 

σύλλογο Δρυμωνιωτών Τριχωνίδας ‘’Ο Άγιος Γεώργιος‘’. 
Σεπτέμβριος 2007 - Σεπτέμβριος 2010: Σελίδα www.drymonas.gr 30.953  

επισκέπτες σε τρία χρόνια. 
Απρίλιος 2007: ‘’Νέο Άστρο‘’ Εορτασμός της 25ης Μαρτίου.  
Νοέμβριος 2007: ‘’Επίκαιρα Αιτωλοακαρνανίας‘’ Θεματική ενότητα: ‘’Οι 

διαδρομές που μας αξίζουν ΔΡΥΜΩΝΑΣ‘’.    
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007: ‘’Νέο Άστρο‘’ Οδοιπορικό στα χωριά της 

άγονης γραμμής της βορειοανατολικής ορεινής Τριχωνίδας. 
Απρίλιος 2009: ‘’Επίκαιρα Αιτωλοακαρνανίας‘’ Μια διαφορετική σχολική 

γιορτή για την 25η Μαρτίου. 
Απρίλιος 2009: ‘’Επίκαιρα Αιτωλοακαρνανίας‘’ ‘’Θεοτικό - Καταφύγι 

Πολυτέλεια απλότητας και γαλήνης‘’. 
Ιούνιος 2009: Τηλεοπτικός σταθμός Super B, εκπομπή ‘’Η φωνή του πολίτη‘’. 
Νοέμβριος 2009: Εφημερίδα ‘’Η Καθημερινή‘’, θεματική ενότητα ‘’Ταξίδι - 

Δρυμώνας Τριχωνίδας μια τυχαία γνωριμία‘’.  
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009: Περιοδικό ‘’Ελληνικό πανόραμα‘’, θεματική 

ενότητα ‘’Δρυμώνας - Στα ορεινά της Τριχωνίδας‘’. 
2010 Περιοδικό ‘’Διακοπές 2010‘’ Αναφορά στο Δρυμώνα και αξιοθέατα του 

καθώς και δισέλιδο φωτογραφικό υλικό. 
  

Πλήρη άρθρα: http://www.drymonas.gr/nea.htm  
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Γιατί να προτιμήσετε το Δρυμώνα για τις διακοπές σας 
 

α) Ο Δρυμώνας χαρακτηρίζεται για το ξηρό του κλίμα. Παλαιότερα (1940 και 
μετέπειτα), όταν η φυματίωση βρισκόταν σε έξαρση, ασθενή άτομα κατέφευγαν σε 
σπίτια του Δρυμώνα τους θερινούς μήνες, προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία 
τους, επειδή το κλίμα θεωρούνταν κατάλληλο για τη θεραπεία της ασθένειάς τους. 

β) Η μοναδική θέα του, εκτείνεται από τα Βαρδούσια και τα βουνά της 
ορεινής Ναυπακτίας ανατολικά, ως την Αχαΐα και τον Πατραϊκό κόλπο νότια και τα 
νησιά του Ιονίου δυτικά, σε συνδυασμό με την παρθένα φύση της περιοχής θα σας 
καθηλώσει.  

γ) Η υποδομή του Δρυμώνα αποτελείται από: ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων 
με εστιατόριο και cafe bar που λειτουργεί όλο το χρόνο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
τέσσερα καταστήματα καφέ - ψησταριές με θερμαινόμενους χώρους, θρησκευτικές 
κατασκηνώσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παραβόλας. 
Παράλληλα ο ενοριακός ναός του Δρυμώνα, ο  Άγιος Γεώργιος, έχει εφημέριο ιερέα 
που λειτουργεί κάθε Κυριακή καθώς και τις μεγάλες γιορτές του χρόνου. 

δ) Η περιοχή προσφέρεται για πεζοπορίες σε παρθένα δάση και μοναδικούς 
προορισμούς όπως το ‘’Θεοτικό’’ καθώς και ποδηλασία στους δρόμους που 
οδηγούν στα γύρω χωριά και τέλος για γνωριμία με τα γύρω χωριά και με οχήματα 
4x4. 

ε) Η άγρια χλωρίδα του Δρυμώνα εκτός από έλατα περιλαμβάνει αυτοφυή: 
κέδρα, βελανιδιές, μελιούς, πουρνάρια, φτελιές, σφενδάμια, αγριοκορομηλιές, 
αγριοαχλαδιές (γκορτζιές), τσαπουρνιές, αριές κ.λ.π. Στην περιοχή φύονται ρίγανη, 
μέντα, αλίσφακος κ.α.. Η ρίγανη του Δρυμώνα φημίζεται για την πολύ καλή 
ποιότητά της, το μοναδικό άρωμά της, και υπάρχει διάσπαρτη στη περιοχή που τον 
περιβάλλει. Η άγρια πανίδα περιλαμβάνει λαγούς, αλεπούδες, τσακάλια, 
αγριογούρουνα, λύκους, ζαρκάδια, ασβούς, σκίουρους (βερβερίτσες), 
σκαντζόχοιρους, χελώνες, πέρδικες, κοτσύφια, γερακότσιχλες, φάσες, κίσσες κ.λ.π.. 

ζ) Με κέντρο το Δρυμώνα μπορείτε να επισκεφθείτε α) θρησκευτικά 
προσκυνήματα όπως Παναγία Προυσιώτισσα, το Μέγα Δένδρο, τη γενέτειρα 
περιοχή του Αγίου Κοσμά Αιτωλού και το ομώνυμο μοναστήρι που φυλάσσεται 
τμήμα του λειψάνου του, την Παναγία Μυρτιάς, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 
Ανάληψης β) αρχαιολογικούς χώρους όπως τον αρχαιολογικό χώρο του Θέρμου και 
το μουσείο του και γ) τη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος, την Τριχωνίδα. 

η) Η απόσταση του Δρυμώνα από την Αθήνα είναι λιγότερο από 4 ώρες, από 
την Πάτρα λιγότερο από 2 ώρες και από το Αγρίνιο 50 περίπου λεπτά.  

θ) Στην κωμόπολη του Θέρμου που είναι 15km απόσταση από το Δρυμώνα 
μπορείτε να βρείτε πρατήρια υγρών καυσίμων, υποκαταστήματα τραπεζών, όπως 
της Αγροτικής και της Εθνικής Τράπεζας, ταχυδρομείο, Κ.Ε.Π., κέντρο υγείας, 
φαρμακεία και σχεδόν όλων των ειδών εμπορικά καταστήματα. 
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Πολιτικός χάρτης 
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Πώς θα έρθετε 
 

        Αντίρριο: Από το Αντίρριο κατευθυνόμαστε προς Ναύπακτο, στον Πλατανίτη μπαίνουμε 
στον περιφερειακό δρόμο και βγαίνουμε στην πρώτη έξοδο προς Θέρμο. Ακολουθούμε το 
δρόμο προς Θέρμο περνώντας τα χωριά Αφροξυλιά, Χάνι Μπανιά, Δουνέικα προς κάτω 
Μακρινού. Σε απόσταση 7 km διασχίζουμε την Κάτω Μακρινού και στρίβουμε δεξιά προς 
Πάμφιο - Σιταράλωνα. Σε 15 km φθάνουμε στο γραφικό Θέρμο, όπου ακολουθώντας κυκλική 
πορεία στην πλατεία στρίβουμε δεξιά. Σε απόσταση 500μ. στρίβουμε αριστερά προς Μέγα 
Δένδρο. Διασχίζουμε το χωριό Μέγα Δένδρο. Προχωρώντας ευθεία και σε απόσταση 14 km 
από το Θέρμο βρισκόμαστε στο κέντρο του χωριού. Η συνολική απόσταση είναι 60 km από 
Αντίρριο. 
         Καρπενήσι: Από Καρπενήσι ακολουθούμε το δρόμο για Προυσσό. Από τον Προυσσό 
ακολουθούμε τη διαδρομή για Θέρμο. Αν διαθέτετε τζιπ ή όχημα που μπορεί να κινηθεί σε 
βατό χωματόδρομο στην τοποθεσία Αγία Παρασκευή στρίβουμε αριστερά και ακολουθούμε 
πορεία προς Δρυμώνα. Διασχίζοντας τα χωριά και τις τοποθεσίες Χαλίκι, Λαδικού, 
Νεροσύρτη, Άνω Δρυμώνα, Αγία Τριάδα μέσα από μια καταπληκτικής ομορφιάς διαδρομή 
φτάνουμε στο Δρυμώνα. Εναλλακτικά στην Αγία Παρασκευή ακολουθούμε τη διαδρομή για 
Θέρμο διασχίζοντας τα χωριά Λαμπίρι, Καλλιθέα, Ταξιάρχη και στην διασταύρωση για Θέρμο 
- Δρυμώνα στρίβουμε αριστερά. Σε απόσταση 8 km βρισκόμαστε στο κέντρο του χωριού.   
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Χιλιομετρικές αποστάσεις  
 

          Με κέντρο το Δρυμώνα θα μπορούσατε να γνωρίσετε την ευρύτερη περιοχή του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας. Έτσι σας παραθέτουμε ορισμένες χιλιομετρικές αποστάσεις για 
γνωστούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής που δεν συμπεριλαμβάνονται στο γεωφυσικό χάρτη και 
στον τουριστικό οδηγό. Ο πίνακας που ακολουθεί εχει ταξινομημένους κατά αλφαβητική σειρά τους 
προορισμούς και οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι κατά προσέγγιση.  
 
Από Δρυμώνα:  

Προορισμός Διαδρομή: Δρυμώνας -   Χωματόδρομος Σύνολο 
Αγία Σοφία Θέρμο - Αγία Σοφία 0 18 
Άγιος Δημήτριος  Θέρμο - Πλάτανος - Αγ. Δημήτριος 0 58 
Αγρίνιο Θέρμο - Αγρίνιο  0 45 
Αμβρακιά Νεροχώρι - Αμβρακιά  10 15 

Αμπελακιώτισσα  
Θέρμο - Αχλαδόκαστρο - Πλάτανος - Χόμορι - Πόρος - 
Αμπελακιώτισσα 

18 83 

Ανάληψη Θέρμο - Πετροχώρι - Ανάληψη 0 30 
Αντίρριο Θέρμο - Κάτω Μακρινού - Αντίρριο  0 65 

Άνω Χώρα 
Θέρμο - Αχλαδόκαστρο - Πλάτανος - Χόμορη - Πόδος - 
Άνω Χώρα  

18 82 

Αργυρό Πηγάδι Νεροχώρι - Αργυρό Πηγάδι 10 15 
Θέρμο Θέρμο 0 15 
Καρπενήσι Χαλίκι - Αγία Παρασκευή - Προυσσός - Καρπενήσι 14 65 
Καρπενήσι Ταξιάρχης - Προυσσός - Καρπενήσι    0 75 
Λαμπίρι Χαλίκι - Λαμπίρι 14 28 
Λαμπίρι Ταξιάρχης - Λαμπίρι 0 28 
Μάνδρα  Καλύβια - Μάνδρα 0 17 
Μέγα Δένδρο Μέγα Δένδρο 0 12 
Μεγάλο Χωριό Χαλίκι - Αγία Παρασκευή - Προυσσός - Μεγάλο Χωριό 14 52 
Μεγάλο Χωριό Ταξιάρχης - Προυσσός - Μεγάλο Χωριό 0 62 
Μεσολόγγι Θέρμο - Καινουργιο   0 68 
Μπανιά (Γέφυρα) Θέρμο - Κάτω Μακρινού - Μπανιά (Γέφυρα) 0 45 
Μυρτιά Θέρμο - Μυρτιά 0 25 

Ναύπακτος 
Θέρμο - Κάτω Μακρινού - Μπανιά (Γέφυρα) - 
Ναύπακτος 

0 60 

Πλάτανος Θέρμο - Χρυσοβίτσα - Αχλαδόκαστρο - Πλάτανος  0 41 
Προυσσός Χαλίκι - Αγία Παρασκευή - Προυσσός 14 35 
Προυσσός Ταξιάρχης - Προυσσός 0 45 
Χαλίκι Θέρμου Χαλίκι  14 16,5 
Χαλίκι Θέρμου Ταξιάρχης - Αγία Παρασκευή - Χαλίκι 0 38 
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Συνοπτική ανάλυση περιοχών 
 
       Αγία Σοφία: Αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θέρμου. Το χωριό έχει πολλά νερά, γνωστό για 
τους καταρράκτες του και το συγκρότημα των βυζαντινών ναών του.    
        Άγιος Δημήτριος: Σ’ αυτό το χωριό έχει κατασκευασθεί το φράγμα του Εύηνου ποταμού που υδρεύει 
την Αθήνα. 
       Αγρίνιο: Η μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με πλούσια εμπορική κίνηση. 
       Αμβρακιά: Αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θέρμου, έδρα του ομώνυμου Δήμου Αμβρακίας 
παλαιότερα.    
       Αμπελακιώτισσα: Γνωστό χωριό από την Ιερά Μονή Άγιου Πολυκάρπου, όπου φυλάσσεται και το 
αναλλοίωτο χέρι του Αγίου.  
       Ανάληψη: Αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θέρμου. Γνωστό από την Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου.  
       Αντίρριο: Πύλη του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Γνωστό από την ομώνυμη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου. 
       Άνω Χώρα: Αποτελεί έδρα του Δήμου Αποδοτίας. Γνωστός χειμερινός προορισμός σε συνδυασμό με τα 
δημοτικά διαμερίσματά του.    
       Αργυρό Πηγάδι: Το πιο βόρειο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θέρμου. Κατά τους θερινούς μήνες 
λειτουργεί στο χωριό ταβέρνα και μικρός ξενώνας.  
       Θέρμο: Έδρα του ομώνυμου Δήμου, εμπορικό κέντρο της ορεινής Τριχωνίδας, πολιτικό και θρησκευτικό 
κέντρο της άλλοτε Αιτωλικής Συμπολιτείας, με σημαντικές αρχαιότητες. Πρόσφατο απόκτημα το νεόδμητο 
Αρχαιολογικό Μουσείο που σύντομα ολοκληρώνεται και μεταστεγάζεται στο νέο του κτήριο.    
       Καρπενήσι: Πρωτεύουσα του Νομού Ευρυτανίας που είναι η μεγαλύτερη πόλη του Νομού. Γνωστός 
χειμερινός προορισμός. 
       Λαμπίρι: Το Λαμπίρι βρίσκεται σε υψόμετρο 1.000 μέτρων στις πλαγιές του όρους Παναιτωλικού. Είναι 
ένα από τα πλέον ορεινά χωριά της Αιτωλοακαρνανίας. 
       Μάνδρα: Συνοικισμός του Δήμου Θέρμου. Η περιοχή είναι γνωστή από το Κρυφό Σχολειό της Ιεράς 
Μονής Αγίας Παρασκευής.  
      Μέγα Δένδρο: Αποτελεί συνοικισμό του Δήμου Θέρμου. Γενέτειρα του Οσίου Ευγενίου Γιαννούλη και 
του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Στην ομώνυμη Ιερά Μονή του τελευταίου φυλάσσεται μικρό τμήμα του 
λειψάνου του.     
      Μεγάλο Χωριό: Το Μεγάλο Χωριό αποτελεί την έδρα του Δήμου Ποταμιάς και ένα από τα 
δημοφιλέστερα και πιο άρτια οργανωμένα τουριστικά θέρετρα του Νομού Ευρυτανίας. 
      Μεσολόγγι: Το Μεσολόγγι είναι πρωτεύουσα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Στην πόλη έλαβαν χώρα 
μερικές απ' τις πιο δραματικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 
      Μπανιά (Γέφυρα): Συνοικισμός του Δημοτικού Διαμερίσματος Βλαχομάνδρας του Δήμου Ναυπάκτου. Η 
περιοχή είναι γνωστή από την πίστα ράφτινγκ και καγιάκ στον Εύηνο ποταμό. 
       Μυρτιά: Αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θέρμου. Γνωστό από την Ιερά Μονή Εισοδίων της 
Θεοτόκου που ιδρύθηκε το 1491. 
       Ναύπακτος: Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Γνωστή και ως η 
‘’καστροπολιτεία της Ρούμελης‘’ με πλούσια τουριστική και εμπορική κίνηση. 
       Πλάτανος: Ο Πλάτανος είναι η έδρα του Δήμου Πλατάνου. Πρόκειται για  ένα παραδοσιακό αρχοντικό 
κεφαλοχώρι της ορεινής Ναυπακτίας. 
       Προυσσός: Έδρα του Δήμου Προυσσού. Το χωριό είναι ταυτισμένο με το μοναστήρι της Παναγίας της 
Προυσιώτισσας. 
       Χαλίκι Θέρμου: Αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θέρμου και είναι ένα από τα πλέον ορεινά 
χωριά του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 
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Γεωφυσικός χάρτης 1/2  

 
Πηγή: Google maps 

 

http://www.drymonas.gr
mailto:info@drymonas.gr


17 
www.drymonas.gr e-mail: info@drymonas.gr 

Γεωφυσικός χάρτης 2/2 

 
Πηγή: Google maps 
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Σημειώσεις για το υπόμνημα του γεωφυσικού χάρτη 
 

 
 

Χωματόδρομοι: Οι χωματόδρομοι συντηρούνται συχνά από μηχανήματα 
του Δήμου Θέρμου και της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας ειδικά τους θερινούς 
μήνες. 

Δασικοί δρόμοι: Οι δασικοί δρόμοι συντηρούνται από μηχανήματα του 
Δήμου Θέρμου και της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας τους θερινούς μήνες. Καλό θα 
ήταν η διέλευση τους να γίνεται μόνο από ψηλά οχήματα ή 4x4. 

Μονοπάτια: Τα περισσότερα μονοπάτια έχουν καθαριστεί και σημανθεί με 
κόκκινες κορδέλες. Η διέλευσή τους καλό θα ήταν να γίνεται από δύο άτομα 
τουλάχιστον για λόγους ασφαλείας. 

Πόσιμο νερό: Το πόσιμο νερό προέρχεται ή από φυσικές πηγές ή από νερό 
του δικτύου της κάθε περιοχής. Για λόγους ασφαλείας καλό θα ήταν να έχετε 
επαρκή ποσότητα νερού μαζί σας όταν ξεκινάτε για πεζοπορίες.   

Χώρος εστίασης: Όλοι οι χώροι εστίασης προσφέρουν εκτός από φαγητά της 
ώρας και υπηρεσίες καφέ - μπαρ. 

Λαογραφικό μουσείο: Στο Δρυμώνα υπάρχουν δύο λαογραφικά μουσεία. Το 
ένα έχει συσταθεί και λειτουργεί στο χώρο του παλιού δασαρχείου μετά από 
πρωτοβουλία του συλλόγου Δρυμωνιωτών ‘’Ο Άγιος Γεώργιος‘’ και το άλλο είναι 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας του κ. Θανάση Κρητικού που κατασκευάσθηκε με 
συγχρηματοδότηση από το Ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις 
περιόδους και τις ώρες που είναι ανοικτά τα δυο μουσεία επικοινωνήστε με το 
ξενοδοχείο ‘’Δρυμώνας‘’. 

Θρησκευτικές κατασκηνώσεις: Λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία και 
εποπτεία της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παραβόλας. 
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Ας γνωριστούμε με τα καταστήματα του Δρυμώνα και της περιοχής 
 

 
Ξενοδοχείο ''Δρυμώνας'' - καφετέρια - μπαρ - εστιατόριο 

Τηλ: 26440-41046 
 

 
Καφενείο - ψησταριά Κ. Παπακωστόπουλου 

Τηλ: 26440-41211 Δρυμώνας 
 

Καφενείο - ψησταριά Θ. Κουκιά 
Τηλ: 26440-41294 Δρυμώνας 

 

 
Καφενείο - ψησταριά Δ. Παπακωστοπούλου 

Τηλ: 26440-41205 Άνω Δρυμώνας 
 

Καφενείο - ψησταριά Γ. Καρβελά 
Τηλ: 26440-41267 Δρυμώνας 

 

 
Καφενείο - ψησταριά Ι. Νικολέτας  

Τηλ: 26440-24215 Κοσκινά 
 

Καφενείο - ψησταριά Γ. Σύρρος 
Τηλ: 26440-41231 Αετόπετρα 
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Αγία Τριάδα 
 

Η Αγία Τριάδα (Ζόμπος - Κοτρώνι) αποτελεί συνοικισμό του Δρυμώνα και 
βρίσκεται σε υψόμετρο 995μ. Την περιοχή τη στεφανώνει το ελατοδάσος της 
περιοχής. Στο συνοικισμό θα βρείτε εκκλησία που είναι αφιερωμένη στην Αγία 
Τριάδα. Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα είναι 2,7 km εκ των οποίων τα 0,9 
km είναι χωματόδρομος (διαδρομή με πράσινες κουκκίδες). 

 

 
Ο συνοικισμός της Αγίας Τριάδας από τα βορειοανατολικά 

 
Ο ομώνυμος Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας 

 

 
Γεωφυσικός χάρτης περιοχής 
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Αετόπετρα 
 
Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αετόπετρας αποτελεί ένα γραφικό χωριό της 

περιοχής και βρίσκεται σε υψόμετρο 700μ.. Στο κέντρο του χωριού υπάρχει η 
πλατεία με τη βρύση, το καφενείο - ψησταριά και σε πολύ μικρή απόσταση 
βρίσκεται η εκκλησία του χωριού που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Στην 
Αετόπετρα κάθε χρόνο διοργανώνεται διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι στις 28 και 
29 Αυγούστου στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου που το Δημοτικό 
Διαμέρισμα έχει και εξωκλήσι (σελ 29). Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα 
είναι 2,6 km εκ των οποίων τα 1,8 km είναι χωματόδρομος ή 4,9 km αν επιλέξετε 
την ασφάλτινη διαδρομή (διαδρομή με πράσινες κουκκίδες). 

 

 
Η Αετόπετρα από τα δυτικά 

 
Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Αετόπετρας 
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Άνω Δρυμώνας 
 
Ο Άνω Δρυμώνας (Παλιός Δρυμώνας) αποτελεί συνοικισμό του Δρυμώνα και 

βρίσκεται σε υψόμετρο 1005μ. Το ελατοδάσος σε συνδυασμό με τα πλατάνια και τις 
πηγές της περιοχής, έδωσαν το χαρακτηρισμό ‘’Νέα Ελβετία‘’ στο εξοχικό κέντρο 
του συνοικισμού. Στο συνοικισμό θα βρείτε εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία 
Παρασκευή που αποτελεί και το Κοιμητήριο του συνοικισμού. Η απόσταση από το 
κέντρο του Δρυμώνα είναι 3,7 km εκ των οποίων τα 1,9 km είναι χωματόδρομος 
(διαδρομή με πράσινες κουκκίδες).  

 

 
Ο συνοικισμός του Άνω Δρυμώνα από τα δυτικά 

 
Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Άνω Δρυμώνα 
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Δρυμώνας 
 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Δρυμώνα βρίσκεται σε υψόμετρο 900μ. και 
περιλαμβάνει τους συνοικισμούς Αγίας Τριάδας, Άνω Δρυμώνα και Κοσκινάς. Στο 
κέντρο του χωριού θα βρείτε την κεντρική του πλατεία και τη βρύση. Νότια της 
πλατείας βρίσκεται η κεντρική εκκλησία του χωριού, αφιερωμένη στον Αγ. Γεώργιο 
με ντόπιο εφημέριο που λειτουργεί κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή. Σε μικρή 
απόσταση στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο, μονοθέσιο σήμερα με 3 μαθητές. Με 
κέντρο την πλατεία του Δρυμώνα και σε μικρή απόσταση θα βρείτε τρία 
καταστήματα ψησταριές - καφενεία και δύο λαογραφικά μουσεία. Στο Δρυμώνα 
κάθε χρόνο πραγματοποιείται διήμερο ή τριήμερο εκδηλώσεων με την ονομασία 
‘’Δρυμωνιώτικα‘’ μεταξύ 6 και 20 Αυγούστου με την εποπτεία του συλλόγου 
Δρυμωνιωτών ‘’Ο Άγιος Γεώργιος‘’. 

 

 
Ο Δρυμώνας από τα βορειοδυτικά 

 
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Δρυμώνα 
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Κλοποτά 
 

Η Κλοποτά ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλιθέας του Δήμου 
Παραβόλας και βρίσκεται σε υψόμετρο 850μ. Στο χωριό σήμερα κατοικούν δυο 
άτομα που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Στο κέντρο του συνοικισμού θα βρείτε 
εκκλησία, αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο. Οδική πρόσβαση με χωματόδρομο 12 
km για την Κλοποτά υπάρχει μόνο από την περιοχή της Μακριάς Λογγάς.     

 

 
Ο συνοικισμός της Κλοποτάς από τα βορειοανατολικά 

 
Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Κλοποτάς 
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Κοσκινά 
 
Η Κοσκινά αποτελεί συνοικισμό του Δρυμώνα και βρίσκεται σε υψόμετρο 

570μ. Το πράσινο χρώμα από τα δημητριακά που καλλιεργούνται από τους 
μόνιμους κατοίκους σε συνδυασμό με τα πολλά νερά της περιοχής, που σε 
ορισμένα σημεία σχηματίζουν μικρούς καταρράκτες, δίνουν άλλο χρώμα στην 
περιοχή. Στο κέντρο του συνοικισμού βρίσκουμε την πλατεία με τη βρύση και ένα 
παραδοσιακό καφενείο - ψησταριά. Σε μικρή απόσταση θα βρείτε εκκλησία που 
είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου που πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου 
και στη μνήμη της διοργανώνεται κάθε χρόνο διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι στις 
14 και 15 Αυγούστου. Παράπλευρα του Ιερού Ναού υπάρχει και το Κοιμητήριο του 
συνοικισμού. Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα είναι 4,9 km εκ των οποίων 
τα 2,4 km είναι χωματόδρομος (διαδρομή με πράσινες κουκκίδες). 

 

 
Ο συνοικισμός της Κοσκινάς από βορειοανατολικά  

 
Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κοσκινάς 
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Μισάμπελα 
 

Τα Μισάμπελα αποτελούν συνοικισμό του δημοτικού διαμερίσματος 
Νεροχωρίου. Βρίσκονται σε υψόμετρο 825 μ. και σε απόσταση 4,4 χιλιόμετρα από 
τον Δρυμώνα (διαδρομή με πράσινες κουκίδες). 

 

 
Ο συνοικισμός Μισάμπελα από τα δυτικά  
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Νεροσύρτης 
 
Ο Νεροσύρτης αποτελεί συνοικισμό του Δημοτικού Διαμερίσματος Χαλικίου 

και βρίσκεται σε υψόμετρο 900μ. Η περιοχή είναι πνιγμένη στα έλατα και τα νερά 
που είναι χαρακτηριστικό της περιοχής. Στο συνοικισμό θα βρείτε εκκλησία, 
αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή που στη μνήμη της διοργανώνεται κάθε χρόνο 
διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι στις 25 και 26 Ιουλίου. Παράπλευρα του Ιερού 
Ναού υπάρχει και το Κοιμητήριο του συνοικισμού. Η απόσταση από το κέντρο του 
Δρυμώνα είναι 6,8 km εκ των οποίων τα 5 km είναι χωματόδρομος (διαδρομή με 
πράσινες κουκκίδες).  

 

 
Ο συνοικισμός του Νεροσύρτη από τα νοτιοδυτικά 

 
Ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Νεροσύρτη 
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Νεροχώρι 
 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Νεροχωρίου βρίσκεται σε υψόμετρο 900μ. και  
περιλαμβάνει και τους συνοικισμούς Μελίγκοβα και Μισάμπελα. Το Νεροχώρι είναι 
ανεπτυγμένο οικιστικά κατά τον άξονα του δρόμου που οδηγεί στο Αργυρό Πηγάδι. 
Τα πολλά νερά του χωριού του έδωσαν και το όνομα Νεροχώρι. Στο κέντρο του 
χωριού θα βρείτε την πλατεία και τη βρύση. Σε μικρή απόσταση και αριστερά στο 
δρόμο για Αργυρό Πηγάδι θα συναντήσετε την κεντρική εκκλησία του χωριού που 
είναι αφιερωμένη στον Άγιο Αθανάσιο. Στο Νεροχώρι κάθε χρόνο διοργανώνεται 
διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι στις 19 και 20 Ιουλίου στη μνήμη του Προφήτη 
Ηλία που το Δημοτικό Διαμέρισμα έχει και εξωκλήσι (σελ 41). Η απόσταση από το 
κέντρο του Δρυμώνα είναι 5,6 km εκ των οποίων τα 0.3 km είναι χωματόδρομος 
(διαδρομή με πράσινες κουκκίδες).  

 

 
Το Νεροχώρι από τα νοτιοδυτικά 

 
Ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Νεροχωρίου  
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Άγιος Ιωάννης Αετόπετρας 
 

Το εξωκλήσι του Άγιου Ιωάννη του Προδρόμου ανήκει στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα Αετόπετρας και βρίσκεται σε υψόμετρο 600μ. Στη μνήμη του Αγίου 
κάθε χρόνο διοργανώνεται διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι στις 28 και 29 
Αυγούστου στην Αετόπετρα. Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα είναι 3,8 km 
(διαδρομή με πράσινες κουκκίδες). 

 

 
Το εικόνισμα του Αγ. Ιωάννου του Πρόδρομου Αετόπετρας 

 
Το εξωκλήσι του Αγ. Ιωάννου του Πρόδρομου Αετόπετρας   
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Απιδιά 
 

Η Απιδιά (Παλιό υδραγωγείο) βρίσκεται σε υψόμετρο 980μ. Από εδώ ξεκινά 
ο δασικός δρόμος για το Πουρναράκι (σελ 39) και τα μονοπάτια για τις τοποθεσίες 
Κουρί (σελ 34), Μεγάλα λιθάρια (σελ 36). Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα 
είναι 1,1 km (διαδρομή με πράσινες κουκκίδες). 

 

 
Η βρύση στην Απιδιά 

 
Η τοποθεσία Απιδιά 
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Θεοτικό 
 

Το Θεοτικό αποτελεί ένα σπάνιο φυσικό γεφύρι μήκους περίπου 100 μέτρων 
που ενώνει την περιοχή του Δρυμώνα με την Κλοποτά και βρίσκεται σε υψόμετρο 
590μ. Το σπήλαιο που έχει δημιουργηθεί κάτω από το φυσικό γεφύρι το διασχίζει 
εσωτερικά ο παραπόταμος του Ευήνου Φιδάκια, είναι εκπληκτικής ομορφιάς. Η 
οργιώδης βλάστηση της περιοχής που αποτελείται από αυτοφυή πλατάνια, κέδρα, 
πουρνάρια, φιλίκια, αριές, τσαπουρνιές κάνουν το σημείο μοναδικό. Η κατάβαση 
είναι μέτριας δυσκολίας αν και η τελική κάθοδος στην κοίτη του παραπόταμου 
θέλει αρκετή προσοχή και κάποιο βοηθητικό μέσο πρόσδεσης, όπως σχοινί. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη στάθμη του νερού στο εσωτερικό του, που 
εξαρτάται από τις βροχοπτώσεις που έχουν προηγηθεί και στην περιοχή της 
Ευρυτανίας που είναι οι πηγές του νερού που το διασχίζει. Σας επισημαίνουμε ότι 
από σημείο που ξεκινά το μονοπάτι και έως το ‘’Θεοτικό‘’ δεν υπάρχει καθόλου 
σήμα σε κινητά τηλέφωνα. Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα έως το τέλος 
του δασικού δρόμου είναι 3 km εκ των οποίων τα 2,3 km είναι χωματόδρομος και 
1,2 km είναι περίπου το μονοπάτι (διαδρομή με πράσινες κουκκίδες).  

 

 
Η είσοδος του σπηλαίου. Το νερό στο σημείο αυτό 

"μπαίνει" στο σπήλαιο του Θεοτικού 

 
Το εσωτερικό του σπηλαίου του Θεοτικού   
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Καταφύγιο 
 

Η κατασκευή της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Καταφυγίου Δρυμώνα  
τοποθετείται περίπου στο 1388 μ.Χ και βρίσκεται σε υψόμετρο 505μ. Το εσωτερικό 
του ναού που διασώζεται μέχρι σήμερα έχει υστεροβυζαντινές σπάνιες 
τοιχογραφίες. Στη μονή μόνασε ο πατριάρχης Κάλλιστος ο Καταφυγιώτης και 
δεκάδες ακόμα ανώνυμοι μοναχοί. Προσοχή: Το μοναστήρι είναι ανοικτό το 
απόγευμα της 22ας Αυγούστου κάθε έτους και το πρωί της 23ης, που πανηγυρίζει ο 
ναός, καθώς και την τρίτη ημέρα μετά το Πάσχα. Τον υπόλοιπο χρόνο παραμένει 
κλειστό. Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα είναι 3,6 km εκ των οποίων τα 2,6 
km είναι χωματόδρομος (διαδρομή με πράσινες κουκκίδες). 

 

 
Ιερά Μονή Καταφυγίου Δρυμώνα  

 
Αγιογραφίες της Ιεράς Μονής Καταφυγίου Δρυμώνα     
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Κόκκινα διάσελα 
 

 Τα Κόκκινα διάσελα, τοποθεσία σε υψόμετρο 1325μ. είναι το σημείο που 
τερματίζει ο δασικός δρόμος για το Μελιό. Από εκεί μπορούμε να επιλέξουμε τη 
διαδρομή που θα ακολουθήσουμε: είτε για την κορυφή του Μελιού (σελ 37) είτε 
για το μονοπάτι που οδηγεί στον Προυσό και άλλες κορυφές όπως Ψηλό Χαλίκι 
1650μ, Τριανταφυλλιά 1807μ. Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα είναι 4,9 
km εκ των οποίων τα 3,4 km είναι χωματόδρομος μέχρι το τέλος του δασικού 
δρόμου (διαδρομή με πράσινες κουκκίδες). 
 

 
Η θέα από τα Κόκκινα διάσελα προς τα νοτιοανατολικά 

 
Το μονοπάτι από τα Κόκκινα Διάσελα για τον Προυσό 
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Κουρί 
 

Το Κουρί είναι ένα πυκνό ελατοδάσος που στεφανώνει το Δρυμώνα. Η 
είσοδός του για να διασχιστεί με το μονοπάτι, ξεκινά από την τοποθεσία Απιδιά 
(σελ 30) περνάει από τα Μεγάλα λιθάρια (σελ 36) και καταλήγει στο Πουρναράκι 
(σελ 39) και αντίστροφα. Το μονοπάτι που το διασχίζει έχει την είσοδό του στην 
τοποθεσία Απιδιά. Περνάει από τα Μεγάλα λιθάρια και καταλήγει στο Πουρναράκι. 
Μπορεί να ακολουθηθεί και η αντίστροφη διαδρομή. Ο χρόνος που απαιτείται για 
τη διέλευσή του είναι περίπου 30 λεπτά και είναι ιδιαίτερα εύκολη (διαδρομή με 
πράσινες κουκκίδες).   
 

 
Το Κουρί από τα δυτικά 

 
Το μονοπάτι που διασχίζει το Κουρί 
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Μεταμόρφωση του Σωτήρος 
 

Η περιοχή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος έχει λάβει το όνομά του από το 
ομώνυμο εξωκλήσι και βρίσκεται σε υψόμετρο 895μ. Αποτελεί προορισμό για 
πεζοπορίες λόγω του ιδιαίτερα βατού ασφάλτινου δρόμου, ιδίως τις απογευματινές 
ώρες. Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα είναι 2,1 km (διαδρομή με πράσινες 
κουκκίδες). 

 

 
Η περιοχή της Μεταμόρφωσης Σωτήρος από τα δυτικά 

 
Το εξωκλήσι Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
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Μεγάλα λιθάρια 
 

Τα Μεγάλα λιθάρια (Κιόσκι) βρίσκεται μέσα στο Κουρί (σελ 34) του Δρυμώνα 
σε υψόμετρο 982μ. Στην τοποθεσία αυτή το δασαρχείο Αγρινίου έχει κατασκευάσει 
ένα ξύλινο κιόσκι. Η θέα προς όλη την ευρύτερη νοτιοδυτική περιοχή είναι 
μοναδική. Η πρόσβαση σε αυτό το σημείο γίνεται από το μονοπάτι που ξεκινά από 
την τοποθεσία Απιδιά, περνάει από τα Μεγάλα λιθάρια και καταλήγει στο 
Πουρναράκι και αντίστροφα (διαδρομή με πράσινες κουκκίδες). 

 

 
Το κιόσκι στην περιοχή Μεγάλα λιθάρια 

 
Πανοραμική άποψη του Δρυμώνα από τα Μεγάλα λιθάρια 
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Μελιός  
 

 Ο Μελιός έχει υψόμετρο 1592μ. Ο βαθμός δυσκολίας της ανάβασής του 
χαρακτηρίζεται ως μέτριος, μιας και μέχρι τις παρυφές του στα Κόκκινα διάσελα 
(σελ 33) οδηγεί δασικός δρόμος. Από το σημείο που τερματίζει ο δρόμος 
ακολουθώντας τη ράχη του βουνού θα σας οδηγήσει στην κορυφή μετά από 1 ώρα 
ήπιας ανάβασης. Η μοναδική θέα από την κορυφή σχεδόν προς όλες τις 
κατευθύνσεις και η μοναδική ανατολή του ήλιου θα σας εκπλήξει και θα σας 
αποζημιώσει για τον κόπο της ανάβασης. Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα 
είναι 4,9 km μέχρι το τέλος του δασικού δρόμου εκ των οποίων τα 3,4 km είναι 
χωματόδρομος και 0,8 km είναι περίπου το μονοπάτι (διαδρομή με πράσινες 
κουκκίδες). 
 

 
Ο Μελιός χιονισμένος από τα νοτιοδυτικά 

 
Πανοραμική άποψη της περιοχής από το Μελιό 

  

 
Γεωφυσικός χάρτης περιοχής 

 

http://www.drymonas.gr
mailto:info@drymonas.gr


38 
www.drymonas.gr e-mail: info@drymonas.gr 

Παλιόμυλος 
 

Η περιοχή του Παλιόμυλου βρίσκεται σε υψόμετρο 820μ. Παλαιότερα 
παρήγαγε πολλά δημητριακά και κηπευτικά προϊόντα και είχε και μύλο. Σήμερα 
στην περιοχή έχουν διατηρηθεί ορισμένες αναβαθμίδες όπου βόσκουν 
αιγοπρόβατα της περιοχής. Στην περιοχή του Παλιόμυλου υπάρχουν πολλά νερά 
και πλατάνια. Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα είναι 2,3 km εκ των οποίων 
τα 1,6 km είναι χωματόδρομος μέχρι το τέλος του δασικού δρόμου (διαδρομή με 
πράσινες κουκκίδες). 
 

 
Η περιοχή του Παλιόμυλου από τα δυτικά  

Η πηγή στην περιοχή του Παλιόμυλου  
  

 
Γεωφυσικός χάρτης περιοχής 
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Πουρναράκι 
 

Στο Πουρναράκι υπάρχει μια μικρή παιδική χαρά καθώς και γήπεδο 
ποδόσφαιρου και βρίσκεται σε υψόμετρο 935μ. Η περιοχή έχει ιδιαίτερη θέα προς 
τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία και προς τα Βαρδούσια. Το Πουρναράκι 
αποτελεί ένα πολύ γνωστό προορισμό και αφετηρία για πεζοπορία τις 
απογευματινές ώρες προς την τοποθεσία Μεταμόρφωση του Σωτήρος (σελ 35) μιας 
και έχει ελάχιστες κλίσεις το οδόστρωμα και τα έλατα υψώνονται στην άκρη του 
δρόμου. Η ασφάλτινη διαδρομή προσφέρεται και για ποδήλατο. Η απόσταση από 
το κέντρο του Δρυμώνα είναι 0,7 km (διαδρομή με πράσινες κουκκίδες). 
 

 
Ποδοσφαιρικός αγώνας στο γήπεδο στο Πουρναράκι  

 
Ηλιοβασίλεμα με φόντο τη λίμνη Λυσιμαχία  

  

 
Γεωφυσικός χάρτης περιοχής 
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Προφήτης Ηλίας (Δρυμώνα) 
 

Ο Προφήτης Ηλίας είναι εξωκλήσι του Δρυμώνα και βρίσκεται σε υψόμετρο 
950μ.. Έχει μοναδική πανοραμική θέα που εκτείνεται από τα βουνά της ορεινής 
Ναυπακτίας στα βουνά της Πελοποννήσου έως τα νησιά του Ιονίου πελάγους και τα 
ορεινά τμήματα του Ξηρομέρου. Το στρατηγικό και αμφιθεατρικό του σημείο 
αποτέλεσε θέατρο αλλεπάλληλων συγκρούσεων και επιδρομών για την κατάκτηση 
του κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Λίγο πιο κάτω από τον ομώνυμο Ιερό 
Ναό υπάρχει το Κοιμητήριο του Δρυμώνα. Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα 
είναι 0,7 km (διαδρομή με πράσινες κουκκίδες). 

 

 
Το ύψωμα του Προφήτη Ηλία από τα νοτιοδυτικά 

 
Το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία Δρυμώνα 

  

 
Γεωφυσικός χάρτης περιοχής 
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Προφήτης Ηλίας (Νεροχώρι) 
 

Ο Προφήτης Ηλίας Νεροχωρίου είναι εξωκλήσι του Νεροχωρίου βρίσκεται 
σε υψόμετρο 920μ. και έχει υπέροχη θέα προς το συνοικισμό της Κοσκινάς το 
Νεροχώρι και την περιοχή Πουρναράκι του Δρυμώνα. Ο Προφήτης Ηλίας αποτελεί 
και το Κοιμητήριο του χωριού. Στη μνήμη του Αγίου κάθε χρόνο διοργανώνεται 
διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι στις 19 και 20 Ιουλίου Αυγούστου στο Νεροχώρι. Η 
απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα είναι 6,5 km εκ των οποίων τα 1,3 km είναι 
χωματόδρομος (διαδρομή με πράσινες κουκκίδες). 
 

 
Το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία Νεροχωρίου   

 
Άποψη της Κοσκινάς από τον Προφήτη Ηλία  

  

 
Γεωφυσικός χάρτης περιοχής 

 

http://www.drymonas.gr
mailto:info@drymonas.gr


42 
www.drymonas.gr e-mail: info@drymonas.gr 

Σάπιο νερό 
 

Ανηφορίζοντας από το Δρυμώνα για τα Κόκκινα διάσελα, περνάς κοντά στο 
Σάπιο νερό, τοποθεσία ομαλή με μικρή πηγή, δίπλα στο μονοπάτι και τριγύρω 
έλατα, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1165μ.. Παλιότερα πότιζε κουρασμένους 
στρατοκόπους και διψασμένα κοπάδια ζώων. Η ονομασία του είναι πολύ παλιά. 
Αναφέρεται και σε έγγραφο του 1821. Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα 
είναι 2,7 km εκ των οποίων τα 2 km είναι χωματόδρομος (διαδρομή με πράσινες 
κουκκίδες). 

 

 
Η τοποθεσία Σάπιο νερό 

 

 
Γεωφυσικός χάρτης περιοχής 
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Σταυρός - Ξυλοκούνια 
 

Ο Σταυρός - Ξυλοκούνια είναι η είσοδος του Δρυμώνα από τη νότια περιοχή 
στο δρόμο που έρχεται από το Θέρμο και βρίσκεται σε υψόμετρο 815μ. Έχει θέα 
προς το Δρυμώνα και την Αετόπετρα. Στο σημείο αυτό ξεκινάει ο χωματόδρομος για 
την Ιερά Μονή Καταφυγίου (σελ 32), που αγκαλιάζει από τη βορειοδυτική πλευρά 
την Ξυλοκούνια, πριν κατηφορίσει στην Τσόκα και την Κορακοφωλιά. Η ετυμολογία 
της ονομασίας ‘’Ξυλοκούνια‘’ είναι προφανής. Ο λόγος, όμως που αυτή δόθηκε, 
άγνωστος. Η απόσταση από το κέντρο του Δρυμώνα είναι 1 km. 

 

 
Ο Δρυμώνας από τη θέση Σταυρός - Ξυλοκούνια  

  

 
Γεωφυσικός χάρτης περιοχής 
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Τούρλα 
 
Αποτελεί πλατεία με το όνομα αυτό γνωστή και ως Μνημείο και βρίσκεται σε 

υψόμετρο 930 μέτρων και διαθέτει εξαιρετική θέα. Στο σημείο αυτό ο Σύλλογος 
Ιστορικών Μελετών Ιερού Αγώνος στη Στερεά Ελλάδα, (ΣΙΜΙΑΣΕ), έστησε μνημείο με 
τα ονόματα πολλών Δρυμωνιωτών αγωνιστών του 1821 μεταξύ των οποίων και 
αυτό του τραγουδισμένου κλέφτη Κίτσο, (Πλάκα κατά μια εκδοχή). Η απόσταση από 
το κέντρο του Δρυμώνα είναι 0,7 km (διαδρομή με πράσινες κουκκίδες).  

 

 
Η πλατεία της Τούρλας  

 
Ο Δρυμώνας από την Τούρλα 

  

 
Γεωφυσικός χάρτης περιοχής 
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Τσουγκρί 
 
Το Τσουγκρί έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος, χωρίς να έχουν 

γίνει ανασκαφές και βρίσκεται σε υψόμετρο 865μ. Η διαδρομή για να φτάσετε στην 
κορυφή του είναι εύκολη με πολύ μικρές κλίσεις. Έχει αρκετά καλή θέα προς την 
περιοχή της Μακριάς Λογκάς και το Δρυμώνα. Η απόσταση από το κέντρο του 
Δρυμώνα είναι 2,1 km μέχρι το τέλος του δασικού δρόμου εκ των οποίων τα 1,4 km 
είναι χωματόδρομος και 0,4 km είναι περίπου το μονοπάτι (διαδρομή με πράσινες 
κουκκίδες). 

 

 
Το Τσουγκρί από τα ανατολικά 

 
Το Τσουγκρί από τα βόρεια 

  

 
Γεωφυσικός χάρτης περιοχής 
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Ψηλή Ράχη  
 

Η Ψηλή Ράχη είναι μια καταπράσινη ελατόφυτη περιοχή και βρίσκεται σε 
υψόμετρο 995μ και ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αετόπετρας. Έχει θέα προς 
όλες τις πλευρές αλλά ιδίως στα βορειοδυτικά και νότια. Η απόσταση από το κέντρο 
του Δρυμώνα είναι 0,9 km μέχρι το τέλος του δασικού δρόμου εκ των οποίων τα 0,4 
km είναι χωματόδρομος και 0,8 km είναι περίπου το μονοπάτι (πράσινη διαδρομή). 
Οδική πρόσβαση υπάρχει και από την περιοχή της Αετόπετρας.  
 

 
Η περιοχή της Ψηλής Ράχης από τα βορειοδυτικά 

 
Η θέα της Ψηλής Ράχης στα βορειοδυτικά 

  

 
Γεωφυσικός χάρτης περιοχής 
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Τα μανιτάρια του Δρυμώνα 
 

Τα μανιτάρια που μπορείτε να συναντήσετε στα δάση της περιοχής του 
Δρυμώνα, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα από το φακό του ερασιτέχνη 
φωτογράφου κ. Βασίλη Ηλιόπουλου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για το υλικό 
που μας παραχώρησε. 
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Η πανίδα του Δρυμώνα  
 

Η πανίδα του Δρυμώνα μέσα από το φακό του ερασιτέχνη φωτογράφου      
π. Κωνσταντίνου Παπακωστόπουλου, όπως μας το παραχώρησε, τον οποίο 
ευχαριστούμε θερμά. 

 

  
Αετομάχος Φιδαετός 

  
Γερακίνα Πεταλούδα 

  
Κιρκινέζι Κοκινολέμις ή καλογιάνος 

  
Σκόρος Ζαρκάδι 
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Φωτογραφικό υλικό - Στιγμές από τη ζωή στο Δρυμώνα  
 

Στιγμές από την ζωή στο Δρυμώνα, μέσα από το φωτογραφικό αρχείο του 
Πέτρου Σμάνη.  

 

 
Με θέα το Δρυμώνα από τα νοτιοδυτικά  

 

 
Ο Δρυμώνας από τη θέση Μεγάλα λιθάρια (Κιόσκι) 
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Ατενίζοντας τον ορίζοντα από τα νότια από τη θέση Τούρλα 

 

 
Παρατηρώντας τη διέλευση πλοίου στον Πατραϊκό κόλπο από τη θέση Τούρλα 
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Σε μία από τις τελευταίες σχολικές γιορτές του Δημοτικού Σχολείου Δρυμώνα  

 

 
Μαζί με τα ελεύθερα άλογα της περιοχής κοντά στο Σάπιο νερό 
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Συνομιλώντας στην πλατεία του χωριού 

 

 
Όλοι μαζί στο κούρεμα των προβάτων  
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Δύο γνωστοί χωριανοί, στον Άνω Δρυμώνα, μαζί το καλοκαίρι του 2009 

 

 
Συνομιλώντας στην πλατεία του χωριού  
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Στο παραδοσιακό καφενείο του Ηλία Παπακωστόπουλου στο κέντρο του Δρυμώνα 

 

 
Ο χειμώνας αναμένεται και φέτος δύσκολος και όλα πρέπει να είναι έτοιμα εγκαίρως  
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Φθινόπωρο, οι πρώτες βροχές άρχισαν 

 

 
Φθινόπωρο, μια πανδαισία χρωμάτων στολίζει σε κάθε γωνιά το χωριό μας  
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Η καθημερινότητα σκληρή για τους κτηνοτρόφους της περιοχής  

 

 
Στη βοσκή των ζώων, όλα μοιάζουν σαν να είναι βγαλμένα μεσα από μια ζωγραφιά  
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Επίλογος  
 

Δρυμώνας και γύρω περιοχή, ξέφωτα και ρεματιές, γάργαρα νερά και 
μικροί καταρράκτες, φαράγγια και αρχαία μοναστήρια, χλοερά βοσκοτόπια και 
μουριές, μηλιές και κορομηλιές, δαμασκηνιές και ρίγανη, κέδρα και βελανιδιές, 
παρθένα ελατοδάση και λαγοί, αλεπούδες και τσακάλια, αγριογούρουνα και λύκοι, 
ζαρκάδια και ασβοί, σκίουροι και πέρδικες, ψηλές κορυφές και μαγευτική θέα, όλα 
συνυπάρχουν τόσο αρμονικά σε αυτή την περιοχή και προσμένουν να ξεδιψάσουν 
και να εκπλήξουν την ψυχή κάθε επισκέπτη.  

Ένας μοναδικός και ξεχωριστός προορισμός, περιμένει να υποδεχθεί τους 
φιλοξενούμενους του σύγχρονου ξενοδοχείου και να τους εκπλήξει με τις ομορφιές 
του, να τους προσφέρει την ζεστή φιλοξενία των μόνιμων κατοίκων και των 
καταστημάτων του, να γευθούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, να μαγευτούν από 
την μοναδική θέα του χωριού, να περπατήσουν στα παρθένα ελατοδάση του, να 
δροσιστούν από τα γάργαρα νερά της περιοχής, να περιηγηθούν στα γύρω χωριά 
και συνοικισμούς και να πάνε, ακόμα και με τα πόδια αν το επιθυμούν, μέσω των 
μονοπατιών του στην Ιερά Μονή της Παναγίας Προυσιώτισας. 

Και πού ξέρετε, περιδιαβαίνοντας τα δάση της περιοχής, μπορεί να σας 
καλωσορίσει ένα μικρό σκιουράκι που θα σας αποδείξει ότι οι εκπλήξεις της 
περιοχής του Δρυμώνα δεν σταματούν ποτέ και πουθενά….  

 

 
Σκύουρος ή βερβερίτσα (Φωτογραφία του π. Κωνσταντίνου Παπακωστόπουλου)  
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Χρήσιμα τηλέφωνα 
 
 

Δρυμώνας  
  

Ταξί Δρυμώνα Ξενοδοχείο ‘’Δρυμώνας‘’ 
26440-41230 26440-41046 

 www.drymonashotel.com.gr  

  
Δημοτικό Σχολείο Δρυμώνα Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Δρυμώνα 

26440-41253 26440-41271 

  
Θέρμο  

  
Αστυνομία Θέρμου Πυροσβεστική Υπηρεσία Θέρμου  

26440-22248 26440-24200 

  
Ταξί Θέρμου Κ.Τ.Ε.Λ Θέρμου 
26440-22302 26440-23920 

  
Κέντρο Υγείας Θέρμου  ΔΕΗ Θέρμου 

26440-22951 26440-22218 
  

ΟΤΕ Θέρμου ΕΛ-ΤΑ Θέρμου 
26440-22399 26440-22285 

  
Κ.Ε.Π. Θέρμου Δήμος Θέρμου  
26440-38151 26440-22264 

 www.thermo.gov.gr  
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Την κατασκευή του ‘’Τουριστικού οδηγού περιοχής Δρυμώνα‘’© επιμελήθηκε συνολικά και 
κατασκεύασε δωρεάν ο Πέτρος Σμάνης (το γένος Π. Κουκούνη), σε συνεργασία με τους συντελεστές του 
site www.drymonas.gr και εκπροσώπους του Δημοτικού Διαμερίσματος Δρυμώνα.  

Ο ‘’Τουριστικός οδηγός περιοχής Δρυμώνα‘’ έκδοση Οκτωβρίου 2010, εκδόθηκε και 
διανεμήθηκε δωρεάν σε έντυπη μορφή 30 αντιτύπων με χορηγούς εκτύπωσης τους α) Καρβελά 
Ιωάννη του Α. χωματουργικές εργασίες, β) Μπαμπάτσικο Κωνσταντίνο του Α. χωματουργικές - 
οικοδομικές εργασίες Ε.Δ.Ε., γ) Παπακωστόπουλο Ιωάννη του Γ. χωματουργικές εργασίες, που 
επωμίστηκαν το κόστος της εκτύπωσης και τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους.   
 

 
Οκτώβριος 2010 

       ‘’Τουριστικός οδηγός περιοχής Δρυμώνα‘’ 
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