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Α. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 Να ενισχύσει την ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να επιλέγουν τρόπους 
προβολής τοπικών στοιχείων: παραδόσεων, προϊόντων και σημείων φυσικού κάλλους 
 

 Να ενημερωθούν οι μαθητές σχετικά με την αξία του τόπου τους και να εκτιμήσουν τις ομορφιές του 
 

 Να αναπτύξουν τις απόψεις τους και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους σχετικά με θέματα της γύρω 
περιοχής 
 

 Να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση νέων τεχνολογιών με συγκεκριμένους 
στόχους.  
 

 Να εκτιμήσουν την αξία των νέων τεχνολογιών ως μέσα επικοινωνίας και προβολής τοπικών κοινωνιών 
και προϊόντων. 

 
 
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Το θέμα αυτό αποτελεί επιλογή των μαθητών και πηγάζει από τη συναίσθηση της ανάγκης για πανελλήνια 
και γιατί όχι παγκόσμια προβολή της τοπικής κοινωνίας και περιοχής. Το θέμα μπορεί και πρέπει να 
συσχετιστεί με τα μαθήματα των Καλλιτεχνικών, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και της Πληροφορικής. 
Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών στη χρήση και 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η καλλιέργεια ομαδικότητας και συνεργατικότητας ανάμεσα στους 
μαθητές, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην έρευνα, η σύνδεση των μαθημάτων του σχολείου μεταξύ τους, αλλά 
και με τη ζωή εκτός σχολείου, ώστε να καταστούν πιο ενδιαφέροντα στους μαθητές. 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η αναζήτηση δεδομένων θα γίνει με τους εξής τρόπους: 

 Βιβλιογραφική έρευνα (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, διαδίκτυο) 
 Έρευνα τοπίου, όπου οι μαθητές θα επισκεφθούν και θα φωτογραφήσουν διάφορα σημεία ενδιαφέροντος 

στην περιοχή τους.  
 Συνεντεύξεις σε γονείς και συγγενείς σχετικά με σημεία ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

 
Οι μέθοδοι και τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων θα είναι: 

 Εργασία σε ομάδες μέσα κι έξω από το χώρο του σχολείου 
 Προσέγγιση της γνώσεως μέσω έρευνας κι αναζήτησης πληροφοριών από τις παραπάνω πηγές 
 Βιωματική προσέγγιση μέσω συζητήσεων, κατάθεσης απόψεων και προσωπικών εμπειριών 
 Κοινωνική δράση (παρουσίαση στους μαθητές του σχολείου, τους γονείς και στον τοπικό τύπο) 
 Καλλιτεχνική δημιουργία (Φωτογραφία, παρουσίαση σε powerpoint- βίντεο, δημιουργία ιστολογίου) 
 Κύκλος συζήτησης  
 Τεχνικές επικοινωνίας- ενεργητική ακρόαση 
 Διεργασία σε ζευγάρια, μικρές ομάδες και σε ολομέλεια 
 Παιχνίδια  ρόλων 
 Εικαστική έκφραση (ηλεκτρονικό κολλάζ) 
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Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Δημιουργία ιστολογίου με θέμα τις ομορφιές της ευρύτερης περιοχής του Λουτρού Αμφιλοχίας, την ιστορία 
της περιοχής με αναφορές και φωτογραφίες του χθες και του σήμερα, την προβολή της περιοχής και την 
ενημέρωση των επισκεπτών της. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: 

http://blogs.sch.gr/bl2gymloutk/ 

 
Ε. ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 

ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΚΟΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΜΠΟΥΡΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΙΤΣΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΡΕΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΚΥΡΩΣΗ ΕΛΕΑΝΑ - ΜΠΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Στα πλαίσια των Βιωματικών Δράσεων της Α΄ Γυμνασίου «Σχολική και Κοινωνική Ζωή» δημιουργήσαμε ένα 
ιστολόγιο (blog) με τίτλο: «Οι ομορφιές του τόπου μας». Η δημιουργία του ιστολογίου έγινε κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα. Αρχικά λάβαμε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο email με 
την ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστολογίου μας . Επιλέξαμε το θέμα του ιστολογίου και μετά από συζητήσεις 
καταλήξαμε στη δομή και στο περιεχόμενο των κατηγοριών του ιστολογίου. 

Συγκεκριμένα, στο ιστολόγιο υπάρχουν κατηγορίες με τις περιοχές(Λουτρό – Μπούκα – Κάμπος Αμπελακίου – 
Ανοιξιάτικο  - Πλακωτή) των μαθητών που συμμετέχουν στο project. Βρήκαμε πληροφορίες για τις περιοχές και 
βγάλαμε φωτογραφίες για να εμπλουτίσουμε τις συγκεκριμένες κατηγορίες. 

Για κάθε περιοχή υπάρχουν υποκατηγορίες με τις ομορφιές τους όπως τοπία(ποτάμια – Αμβρακικός κόλπος), 
βιοποικιλότητα(φυτά και ζώα), εκκλησίες, μοναστήρια, παλιά και ερειπωμένα κτίρια καθώς και προϊόντα που 
παράγονται στην ευρύτερη περιοχή. Βγάλαμε φωτογραφίες και στη συνέχεια δημιουργήσαμε ηλεκτρονικά κολλάζ 
για να αναρτηθούν στις συγκεκριμένες υποκατηγορίες .  
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ΛΟΥΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Για όλους εμάς που καταγόμαστε από το μικρό, μα τόσο όμορφο αυτό τόπο, η λέξη «Λουτρό» ηχούσε 
πάντοτε σαν καταφύγιο από οτιδήποτε πεζό, καθημερινό και στενάχωρο! Η Κοινότητα Λουτρού (ή 
Κρίκελος) βρίσκεται στην επαρχία Βάλτου, στις ανατολικές ακτές του Αμβρακικού κόλπου και εκτείνεται 
ανατολικότερα της κορυφογραμμής του πολύπτυχου και δασοσκέπαστου Μακρυνόρους, με πολλές πηγές, 
με λίγο πόσιμο νερό, σε υψόμετρο από 100 έως 900 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Περιλαμβάνει το 
κεντρικότερο τμήμα της αρχαίας Αμφιλοχίας, της οποίας τα βόρεια σύνορα προς την Ήπειρο και τα 
ανατολικά μέχρι τον Ασπροπόταμο, ταυτίζονται με τα σημερινά διοικητικά όρια της επαρχίας Βάλτου. 

 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η   Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η 

Πριν 3200 περίπου χρόνια, κατά την λαμπρότερη περίοδο του Μυκηναϊκού πολιτισμού, όταν ηγεμόνευε ο 
Αλκμαίων από το Άργος, ο μικρότερος αδελφός του Αμφίλοχος, με ελευθερία εκλογής τοποθεσίας για 
ίδρυση νέας ελληνικής πόλης στην Ακαρνανία, μετά την επιστροφή του από τον Τρωικό πόλεμο. Σημασία 
έχει, ότι πριν 48 χρόνια περί τα δύο χιλιομ. βορειοδυτικά της αρχαίας πόλης, ιδρύθηκε το νέο χωριό 
Λουτρό, ένας οικισμός που σε σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στη συζυγία ενδιαφέροντος της ελληνικής 
πολιτείας και των οικιστών της, εξελίσσεται σε περικαλλή αγροτούπολη, που προσελκύει το οικιστικό 
ενδιαφέρων και των ετεροδημοτών. Κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, μετά από αποτυχημένες 
τοπικές εξεγέρσεις εναντίον των κατακτητών στη βορειοδυτική Ελλάδα, έγιναν μετοικήσεις και 
εκπατρισμοί, για την αποφυγή των απάνθρωπων αντιποίνων σε βάρος του άμαχου πληθυσμού. 
Συγκεκριμένα το έτος 1612, από την περιοχή της Πάργας η οικογένεια των Στραταίων και όσες άλλες 
συγγενικές και φιλικές οικογένειες τους ακολούθησαν, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην επαρχία Βάλτου. Το 
έτος 1684, στην περιοχή της Ακαρνανίας, μεταξύ περίπου των πόλεων Αμφιλοχίας και Βόνιτσας, οι 
ενωμένες Χριστιανικές δυνάμεις των Ενετών, Κεφαλλοντών και διακοσίων ντόπιων ένοπλων ανδρών, 
σημείωσαν στην αρχή επιτυχίες σε βάρος των αλλόθρησκων κατακτητών. Μέσα σε σπήλαιο βρήκαν 60 
κεφάλια σφαγμένων Χριστιανών. Τελικά ο στόλος του Ναύαρχου Μοροζίνη απέπλευσε από τον Αμβρακικό 
Κόλπο. Σε ακ΄τη με βράχια του χωριού Σπάρτο, που βρισκόταν τότε σε ψηλότερο μέρος του βουνού πλατού 
και από εκεί έμεινε το τοπωνύμιο «τα κόκκαλα», που δηλώνει τις σφαγές άμαχου πληθυσμού. “Ύστερα 
ακολουθεί η φυγή κατοίκων από τον χώρο των πολεμικών επεισοδίων προς την ενετοκρατούμενη 
Πελοπόνησσο, ώσπου μετοίκησαν στην ορεινή Γορτυνία, όπου σώζονται τοπωνυμίες από τα χωριά του 
Βάλτου όπως Λεπενού, Κεχρινιά, Ντουνίστα (τώρα Σταθά), Αγρίδι, Λαγκαδά, Μοναστηράκι από την 
περιοχή της Βόνιτσας και Γρανίτσα από τα δυτικά Άγραφα, χωριό πολύ κοντά στην κωμόπολη Βυτίνα. Με 
την κάθοδο νέων αποίκων στο Βάλτο, το έτος 1730 και κάτω από την αρχηγία του Λάλα Στράτου, από τους 
χώρους των πηγών του Ασπροπόταμου, την κοιλάδα των πελασγών, δημιουργήθηκαν μικροί οικιστικοί 
πυρήνες μέσα σε πυκνά δάση, απόμερα από τις δύο βασικές οδικές αρτηρίες προς τον ορεινό βάλτο, στις 
εξής τοποθεσίες της σημερινής κοινότητας Λουτρού. Στη Μουτσάρα με τους ναούς του Αγ. Γεωργίου και 
του Προφ. Ηλία. Στην Καβαλαριά κα την διπλανή Γεωργιάδα με τον ναό του Αγίου Δημητρίου. Στην 
Τρυπούλα με τον ναό του Αγ. Ιωάννη και στο Αντίφλωρο με τον ναό των Αγίων Κων/ντίνου & Ελένης. Οι 
προαναφερθείσες τοποθεσίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα για ποιμενική ζωή και διαθέτουν δυσπρόσιτα 
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καταφύγια για ασφάλεια από εχθρικές επιδρομές. Κοντά σ” αυτές τις κορυφογραμμές του Μακρυνόρους 
δεσπόζουν συνεχόμενοι γκρεμοί που έχουν μεγάλο βάθος με πολύ λίγα περάσματα που λεγόταν «σύρματα» 
όπου πολύ λίγοι, καλοί και αποφασιστικοί σκοπευτές μπορούν να απαγορεύσουν το πέρασμα μεγάλου 
αριθμού ενόπλων, εξασφαλίζοντας έτσι αρκετό χρόνο για την λήψη αναγκαίων μέτρων για την 
αντιμετώπιση έκτακτης κατάστασης κινδύνων, εξαιτίας των οποίων έζησαν με αγωνία οι σκλαβωμένοι 
πρόγονοί μας. Κυριότερες βιοποριστικές απασχολήσεις και πηγές πλούτου, ήταν η ποιμενική κτηνοτροφία 
με τα άφθονα ενδημικά και αποδημητικά θηράματα καθώς και η καλλιέργεια καλαμποκιού, όσπριων και 
λαχανικών για οικογενειακή κατανάλωση. 

 

Σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες προκαλούσαν οι πάρα πολλοί λαγοί, τα κοράκια και οι αγριόχοιροι, οι 
οποίοι πέρα από τις ρόκες που κατέτρωγαν, κατέστρεφαν μεγάλο αριθμό φυτών και φράχτες των αγρών από 
ξύλα, καθώς επίσης και με το σκάψιμό τους για να αναζητήσουν τη ρίζα των αποξηραμένων φυτών. Μέχρι 
την δεκαετία του 1930, στην παραλιακή περιοχή της Κοινότητας Λουτρού (Δ.Δ. σήμερα), βόδια και 
μουλάρια κατασπαράζονταν ταυτόχρονα από περισσότερους από ένα λύκο, καθώς τα μεγαλόσωμα αυτά 
ζώα αντιμετώπιζαν σωτήρια τις επιθέσεις από ένα λύκο, επιστρέφοντας στην συνέχεια στην έδρα τους με 
τραύματα από τα δόντια του θηρίου. Κίνδυνοι υπήρχαν και από τις αρκούδες, την ύπαρξη των οποίων 
αναφέρει η δημοτική μούσα, με αφορμή τον βαριά τραυματισμένο κλεφτοαρματωλό Γέρο-Δήμο 
Μπουκουβάλα, από το Περδικάκι Βάλτου, με τους στίχους: …παιδιά μου, μη μ” αφήνετε στον έρημο τον 
τόπο, γιατί είν” τ” αρκούδια και με τρων” , οι λύκοι και με πιάνουν… Αυτά γίνονταν την ώρα που 
εγκατέλειπαν στην τύχη του τον τραυματία για να μην γίνει εμπόδιο στις κινήσεις και στην ασφάλεια των 
υπόλοιπων συμπολεμιστών του. Ίδια με εκείνα τα πολεμικά έθιμα των προάγγελων της εθνεγερσίας του 
1821, συνέβαλαν οι ίδιοι οι τραυματίες, παρακαλώντας τους συναδέλφους τους, καθώς μας μαρτυράει άλλο 
ηρωικό δημοτικό τραγούδι, για τον τραυματισμό του εύσωμου Γυφτάκη από το Πατιόπουλο ή Σύντεκνο 
Βάλτου, την άνοιξη του 1804: …που είσε καλέ μου αδερφέ και πολυαγαπημένε. Γύρισε πίσω, πάρε με, 
πάρε μου το κεφάλι, να μη το πάρ” η παγανιά και ο Γιουσουφαράπης. Κοντά στο χωριό Λουτρό και στην 
αριστερή πλευρά του χειμάρρου Κρικιελιώτη, λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω από το παλιό Λουτρό, αναπτύχθηκε 
το μικρότερο χωριό Καλύβια, με τον ναό του Αγίου Γεωργίου, το οποίο είχε και περισσότερη ηλιοφάνεια. 
Το χωρίο είναι πνιγμένο στα κυπαρίσσια και στο πράσινο, ενώ τα ερειπωμένα πλέον σπίτια του, δηλώνουν 
την ευμάρεια και άνθιση που είχαν οι κάτοικοί του στο παρελθόν. Ο ναός του Αγίου εξακολουθεί έως και 
σήμερα να τραβά το ενδιαφέρων τον χωριανών που είχε σαν αποτέλεσμα στην αναστήλωσή του και την 
συντήρησή του γενικότερα. Τα μικρά στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν για την ανέγερση νέων σπιτιών 
στο νέο πλέον Λουτρό, ανάγκασαν πολλούς να αφαιρέσουν χρήσιμη ξυλεία από τα πατρικά τους σπίτια, 
συμβάλλοντας έτσι στην κατερείπωση του παλιού χωριού. Κατά την γενική απογραφή της χώρας το έτος 
1851, οι κάτοικοι του χωριού έφταναν τους 215, στο συνοικισμό Αράπη μαζί με την Μπούκα 110 όταν η 
πρωτεύουσα της επαρχίας ο Καρβασαράς (Αμφιλοχία) είχε 920 κάτοικους. Γενικότερα το Λουτρό 
παρουσιάζει ποικιλία εδάφους, από αμμώδεις και βραχώδεις θαλάσσιες ακτές, εύφορη πεδιάδα με αρκετά 
υπόγεια νερά σε βάθος 5 εώς 10 μέτρων για αρδεύσεις, δύο κλιματολογικές ζώνες για παραχείμαση και 
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παραθερισμό ανθρώπων καθώς και πλεονάσματα δασικού πλούτου, παρά τις αυξημένες από πρωτύτερα 
τοπικές ανάγκες σε ξυλεία, ως και πολλά κοπάδια από γίδια. 

 

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 

Στο Λουτρό, την Καθαρή Δευτέρα, πάρα πολλοί, που ζούσαν στους αγρούς, με τα νηστήσιμα φαγητά τους 
και με εύθυμη διάθεση πήγαιναν στον Κρίκελο, ο οποίος βρισκόταν στην Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Άρτας και 
στον οποίο λειτουργούσαν 4 καφενεία με πολύ λίγα αποικιακά. Εκεί με την βοήθεια των καταστηματαρχών, 
σκάρωναν σε τρίτους και αφελείς πρωτότυπα ανέκδοτα, χάριν αστεϊσμού. Το απόγευμα της παραμονής της 
Πρωτομαγιάς, ομάδες μικρών παιδιών που κρατούσαν στα χέρια τους μεταλλικά σκεύη μαγειρείου, γύριζαν 
γύρω από τους κοινόχρηστους χώρους προκαλώντας πανδαιμόνιο από κρότους και φωνές λέγοντας τον 
εξορκισμό: 

Έξω φίδια και ποντίκια, μέσα Μάη με τριφύλλια 

Στην Ξερακιά, η Κλεοπάτρα που ήταν γυναίκα του Παναγιώτη Μπέτση γιάτρευε το κριθαράκι των ματιών 
με την παρακάτω τελετουργία. Το πρωί με εντελώς νηστικό τον παθόντα και αφού έκανε τον σταυρό της 
αρκετές φορές, μουρμούριζε χαμηλόφωνα ακατάληπτα θρησκευτικά τροπάρια και με έναν κόκκο κριθαριού 
σταύρωνε από πολύ κοντά το ενοχλητικό και πάντα επώδυνο πυώδες εξόγκωμα στην άκρη των φλεβαρίδων, 
λέγοντας τρεις φορές «Αμ, αμ το κριθαράκ” ούτε ρίζα, ούτε σταρ” να απομείν». Αμέσως η πάθηση 
υποχωρούσε και μέσ ασε λίγες ημέρες εξαφανίζονταν τα δερματικά σημάδια της. Τις ικανότητές της αυτές 
τις έχασε, ύστερα από τον ψυχικό τραυματισμό που έπαθε από τον θάνατο του συζύγου της και την κάθοδο 
και εγκατάστασή της στο πεδινό χωριό Λουτρό. Στα ποιμνιοστάσια κρεμούσαν με φυτικές λωρίδες και όχι 
με σύρματα εντυπωσιακά μικροαντικείμενα όπως κεχριμπάρια και διάφορους λίθους πιστεύοντας με αυτό 
τον τρόπο ότι τα αντικείμενα αυτά τραβούσαν από περιέργεια τις ακτίνες βασκανίας του κακού ματιού. 
Συνηθισμένες κατάρες οργισμένων γυναικών προς τους ανθρώπους και τα ζώα που έκαναν ζημιές ήταν: 

«Που να σε βρει κακό αστροπελέκι, να φας κακό αστροποβόλι…» 

Στους γάμους, οι άνδρες της γαμήλιας πομπής έφεραν επάνω τους πολεμικά και κυνηγετικά τυφέκια 
περίστροφα και πιστόλια, τα δε μεγαλύτερα παιδιά, είχαν τα ξυλοκούμπαρα, που κατασκεύαζαν από σκληρό 
ξύλο και είχαν το σχήμα και μέγεθος πιστολιού. Οι συμπέθεροι του γαμπρού καταλάμβαναν θέσεις στον 
περίβολο του ναού, με στραμμένη την προσοχή τους προς την κατεύθυνση όπου θα έκαναν την εμφάνισή 
τους οι άλλοι συμπέθεροι. Μόλις οι προπομποί της νύφης γίνονταν ορατοί, απο τον ναό ακούγονταν 
ομαδικοί πυροβολισμοί. Οι «συχαριάτες» λέξη που παράγεται από το συχαρίκι (= ευχάριστη είδηση) 
ανέκοπταν την πορεία τους μέχρι να φτάσει η έφιππη νύφη και να συγκεντρωθούν αυτοί που βαδίζουν αργά, 
οπότε όλοι ομαδικά ανταπέδιδαν τους χαιρετιστήριους πυροβολισμούς. 
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ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

  Από το Λουτρό μπορεί κανείς να κάνει μονοήμερες, κοντινές εκδρομές στη Αμφιλοχία (μόλις 7km), την 
Λευκάδα, τη Βόνιτσα, τη Μϋτικα, τη Ζαβέρδα, την Πρέβεζα, την Άρτα, τα Γιάννενα και το Αγρίνιο. Πολύ 
κοντά είναι το γραφικό χωριό Σπάρτος ο οικισμός Μπούκα, το Ανοιξιάτικο. Εντυπωσιασμένος μένει ο 
ταξιδιώτης από την επίσκεψη στην ορεινή περιοχή της επαρχίας Βάλτου – άξονας Αμφιλοχία – Βρουβιανά 
– όπου μπορεί να θαυμάσει την πλούσια βλάστηση και τις τεχνητές λίμνες που δημιούργησε το φράγμα 
Καοτρακίου στον Αχελώο. 

 

Πότε θα πάτε 

Το Λουτρό προσφέρεται για ολοήμερες διακοπές το Πάσχα και τα Χριστούγεννα με διαμονή στην 
Αμφιλοχία μιας και στο χωριό δεν υπάρχουν ξενοδοχεία. Το καλοκαίρι είναι ιδανικός χρόνος για διακοπές 
καθ” ότι το κλίμα τoυ είναι δροσερό και κάνει την παραμονή ευχάριστη. Η πιο κοντινή παραλία είναι η 
αμμώδεις παραλία «Αράπης» (μόλις 5′) ακριβώς στον Αμβρακικό κόλπο. Εκεί λειτουργεί και cofee – bar 
καθώς και γήπεδο beach volley για ανέμελα πρωινά και όχι μόνο. Σύντομες διακοπές ενδείκνυνται και την 
Καθαρά Δευτέρα που μπορείτε να γευτείτε τα νόστιμα οστρακοειδή και τα φρέσκα καλαμαράκια στην 
Αμφιλοχία. Τέλος να μην ξεχνάμε και τον Αύγουστο όπου το χωριό σφύζει από ζωή, με τις 
ποικίλες εκδηλώσεις του πάντα οργανωτικού πολιτιστικού συλλόγου, με την συμμετοχή θεατρικών 
παραστάσεων, χορευτικών και μουσικών συγκροτημάτων από άλλες περιοχές. 
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Πώς θα πάτε 

Από την Αθήνα το Λουτρό απέχει περί τα 340 χλμ. και συνδέεται με τον εθνικό δρόμο Αθήνας – Ρίο. 
Μεσολαβεί η διαδρομή Ρίου – Αντιρρίου και με το Αντίρριο συνδέεται με τον εθνικό δρόμο που φτάνει 
μέχρι την Ηγουμενίτσα. Ο επισκέπτης μπορεί να πάρει και το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων ή Άρτας μιας και το χωριό 
το διασχίζει η Εθνική Οδός  και να κατέβει σε μία από τις στάσεις. Από Θεσσαλονίκη μπορεί κανείς να πάει 
μέσω Κατάρας (Μέτσοβο) και μέσω Μπράλλου (Άμφισσα). Η επικοινωνία με την Αμφιλοχία γίνεται μόνο 
οδικώς. Τηλέφωνα του ΚΤΕΛ: 26420-22225. 

 

ΜΠΟΥΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
 

Ένα όμορφο ψαροχώρι συνοικισμός του Δήμου Αμφιλοχίας χτισμένο στην παραλία μιας 
ατέλειωτης αμμουδερής ακτής. Η φαντασμαγορική δύση του ήλιου, το πυροφάνι της νύχτας και το 
ξάνοιγμα για ψάρεμα συνθέτουν μια παρθενική ομορφιά. 

 Η άμμος που θεωρείται θεραπευτική συγκεντρώνει πολλούς που πάσχουν  από ρευματισμούς και αρθρίτιδα 
για καλοκαιρινά αμμόλουτρα. Κατασκηνώσεις  φιλοξενούν αγόρια και κορίτσια από όλο το Νομό καθώς 
και      κατά περιόδους  ηλικιωμένους από διάφορα μέρη της χώρας.  Δυτικά και σε απόσταση ενός μόνο 
χιλιομέτρου βρίσκεται ο λόφος των ΟΛΠΩΝ όπου κατά τον ιστορικό  Θουκυδίδη ήταν τα τειχισμένα 
δικαστήρια του κοινού των Ακαρνάνων.  Σώζονται ερείπια και διαμορφωμένες πέτρες που περιμένουν τους 
ειδικούς να δώσουν περισσότερα στοιχεία για το μοναδικό αυτό μνημείο της περιοχής μας. 
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ΑΜΠΕΛΑΚΙ - ΚΑΜΠΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΔΙ 

Το Αμπελάκι Αιτωλοακαρνανίας είναι ένα από τα χωριά της Επαρχίας Βάλτου στον μεγαλύτερο Νομό της 
Ελλάδας αυτόν του Ν.Αιτ/νίας .Το Αμπελάκι(πρώην Κοινότητα) πλέον Δημοτικό διαμέρισμα, υπάγεται στο 
Δήμο Αμφιλοχίας. 

 

 

Το Δημοτικό διαμέρισμα Αμπελακίου αποτελείται απο το χωριό Αμπελάκι και τους οικισμούς 
Αριάδα,Κεραμίδι,Κάμπο και Αμφιλοχικό ΄Αργος. Ο συνολικός πληθυσμός του δημοτικού διαμερίσματος 
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ανέρχεται σε 1.000 περίπου κατοίκους με κύρια ασχολία των κατοίκων την Κτηνοτροφία και την Γεωργία. 

 

 
Ο Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδώρων στο Αμπελάκι όπως τον φωτογράφισα μετά τις παρεμβάσεις 
(σκέπαστρα) που έγιναν εξωτερικά. 

 
Θυμάμαι πιτσιρικάς όταν δεν λειτουργούσε ο Παπαγιάννης την πόρτα αυτή της εκκλησιάς την 
χρησιμοποιούσαμε ως τέρμα όταν παίζαμε ποδόσφαιρο με δεύτερο τέρμα την άλλη πόρτα που ήταν 
απέναντί της ακριβώς (παλιό δημοτικό και χώρος συσσιτίων πολύ παλιά και αργότερα νηπιαγωγείο)με τον 
προαύλιο χώρο χωμάτινο τελείως και μάλιστα σε κάποια σημεία να δημιουργούνται μικρές λίμνες . 

 

 

 
Το μικρό καμαράκι που βλέπετε στο κτίριο με τις πράσινες πόρτες την 10ετία του 60 ήταν μικρό μαγειρείο 
,θα θυμόσαστε ότι μιά εποχή στα σχολειά υπήρχε σίτιση των μαθητών και αρκετές φορές χρησιμοποιούνταν 
και ως χώρος τιμωρίας κάτι σαν πειθαρχείο θα έλεγα. 
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Το χωριό τότε είχε ζωντάνια με τις γειτονιές γεμάτες από παιδιά, το δημοτικό σχολείο αριθμούσε 130 
παιδιά, ενώ σήμερα το δημοτικό σχολείο δεν λειτουργεί πλέον. Οι λίγοι μαθητές του δημοτικού πλέον 
μεταβαίνουν στο Λουτρό στο διπλανό χωριό . 

 

 

Το Αμπελάκι βρίσκεται 12 χ.λ.μ Βόρειο-Ανατολικά της Αμφιλοχίας. Η ορεινή θέση του Αμπελακίου, 
μάλιστα, του χαρίζει πανοραμική θέα του κάμπου καθώς και του όρμου της Αμφιλοχίας στον Αμβρακικό 

κόλπο. 



12 
 

 
 

Δημοτικό διαμέρισμα Αμπελακίου (οικισμός Αμφιλοχικού ΄Αργους με την ευρύτερη περιοχή του οικισμού 
του Κάμπου ). Στον οικισμό Καινούργιο της πρώην κοινότητας Αμπελακίου , που απέχει 12 χλμ. από την 
Αμφιλοχία διατηρούνται τα ερείπια αρχαίας πόλης, η οποία ταυτίζεται με τη γνωστή από τον Θουκυδίδη 
σημαντική πόλη της Ακαρνανίας, το Αμφιλοχικό Άργος. 
Στα όρια του δημοτικού διαμερίσματος Αμπελακίου, σε μικρή απόσταση από το Αμπελάκι(θέση Καινούριο) 
υπάρχουν τα ερείπια της σημαντικότερης πόλης και πρωτεύουσας του αρχαίου κράτους της Αμφιλοχίας, το 
Αμφιλοχικό Άργος. 

 

 
 



13 
 

Η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στον συνοικισμό του Κάμπου στο δημοτικό διαμέρισμα Αμπελακίου. 
Το Αμπελάκι βρίσκεται σε υψόμετρο 350 περίπου μέτρων και αποτελεί «παρατηρητήριο», όπου στις 
παρυφές του το πράσινο του κάμπου προστίθεται στο γαλάζιο του Αμβρακικού κόλπου μαγεύοντας τους 
λάτρεις του ανόθευτου εικαστικού μεγαλείου της φύσης. 
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ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Το Ανοιξιάτικο, ανήκει στον δήμο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
που βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως 
διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”. Η επίσημη ονομασία είναι “το Ανοιξιάτικον”. Έδρα του 
δήμου είναι η Αμφιλοχία και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας. Το Ανοιξιάτικο έχει 
υψόμετρο 17 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 38,9680157249 και 
γεωγραφικό μήκος 21,1670893529. 

 

 

Προφήτης Ηλίας (τέως η Πλακωτή) 
Ο Προφήτης Ηλίας (Τοπική Κοινότητα Ανοιξιάτικου – Δημοτική Ενότητα ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ), ανήκει στον 
δήμο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ που βρίσκεται στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το 
πρόγραμμα “Καλλικράτης”. Η επίσημη ονομασία είναι “ο Προφήτης Ηλίας”. Έδρα του δήμου είναι η 
Αμφιλοχία και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας. Κατά τη διοικητική διαίρεση της 
Ελλάδας με το σχέδιο “Καποδίστριας”, μέχρι το 2010, ο Προφήτης Ηλίας ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα 
Ανοιξιάτικου, του πρώην Δήμου ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ του Νομού ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. Ο 
Προφήτης Ηλίας έχει υψόμετρο 214 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 
39,0028763643 και γεωγραφικό μήκος 21,1656068327. 
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Αγία Τριάδα 
 Η Αγία Τριάδα (Τοπική Κοινότητα Ανοιξιάτικου – Δημοτική Ενότητα ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ), ανήκει στον δήμο 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ που βρίσκεται στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα 
“Καλλικράτης”. 

Η επίσημη ονομασία είναι “η Αγία Τριάς”. Έδρα του δήμου είναι η Αμφιλοχία και ανήκει στο γεωγραφικό 
διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας. 

Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο “Καποδίστριας”, μέχρι το 2010, η Αγία Τριάδα 
ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Ανοιξιάτικου, του πρώην Δήμου ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ του Νομού ΑΙΤΩΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. 

Η Αγία Τριάδα έχει υψόμετρο 665 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 
39,01412975 και γεωγραφικό μήκος 21,1932972188. 

 

 


