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Η λίµνη των Κρεµαστών ενώνει δύο Περιφέρειες και τέσσερις 
∆ήµους και µε την απαράµµιλη οµορφιά της, µας παροτρύνει 
να συνεργαστούµε, να δουλέψουµε εντατικά και µεθοδικά για 
να αναδείξουµε αυτό το µοναδικό οικοσύστηµα. Είναι καθήκον 
µας να διαχειριστούµε και να αναδείξουµε αυτόν τον 
ενεργειακό και οικολογικό θησαυρό, τηρώντας πάντα τη λεπτή 
ισορροπία µεταξύ των αναπτυξιακών παρεµβάσεων και του 
σεβασµού στη Φύση. Για να κατακτήσουµε τον στόχο µας, 
ρίξαµε… γέφυρες και συνεργαστήκαµε µε την Περιφέρεια 
∆υτικής Ελλάδας και µε τους δήµους Καρπενησίου, Αγράφων, 
Αγρινίου και Αµφιλοχίας. Έχουµε ετοιµάσει µια σειρά από 
δράσεις Ναυταθλητισµού, Πολιτισµού, Πρωτογενούς 
παραγωγής, Ψυχαγωγίας, αλλά και δωρεάν περιηγήσεις µε 
σκάφος και σας περιµένουµε όλους για να γνωρίσετε τον τόπο 
µας. Σας περιµένουµε να τις απολαύσετε! Να ζήσετε τη Στερεά 
Ελλάδα στην πιο συναρπαστική της µορφή.

Φάνης Σπανός
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Φίλες και Φίλοι,
Έχοντας ως στρατηγικό στόχο την ανάδειξη και 
αξιοποίηση της Λίµνης των Κρεµαστών, για τρίτη 
συνεχή χρονιά αναλαµβάνουµε την πρωτοβουλία της 
δροµολόγησης δωρεάν περιηγήσεων µε σκάφη, έτσι 
ώστε, τόσο οι επισκέπτες όσο και οι κάτοικοι της 
περιοχής να γνωρίσουν τον υδάτινο αυτό πλούτο από 
κοντά.Φέτος για πρώτη φορά στις δράσεις µας 
συµµετέχουν οι ∆ήµοι Καρπενησίου, Αγράφων, 
Αγρινίου και Αµφιλοχίας καθώς και η Περιφέρεια 
∆υτικής Ελλάδας, κάνοντας έτσι το πρόγραµµα της 
δράσης µας, εκτενέστερο και εµπλουτισµένο και µε 
εκδηλώσεις. Επιπλέον και  την φετινή µας δράση την 
συνοδεύουµε µε ένα χρηστικό και συνοπτικό τουριστικό 
οδηγό που παρουσιάζει, µε επίκεντρο την Λίµνη των 
Κρεµαστών, µνηµεία, τοπία, και διαδροµές µε σκοπό την 
ανάδειξη του ιστορικού, περιβαλλοντικού και 
πολιτιστικού αποθέµατος της περιοχής.
Σας περιµένουµε!!!

Αριστείδης Τασιός
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας



Λίµνη Κρεµαστών ένας τόπος ασύλληπτης οµορφιάς. Μολονότι 
τεχνητή λίµνη, αποτελεί ένα αριστουργηµατικό φυσικό τοπίο κ 
έναν αγαπηµένο προορισµό για πολλούς τουρίστες που την 
επισκέπτονται φανατικά. Φωλιασµένη ανάµεσα σε επιβλητικά 
βουνά, όποια εποχή κ να την επισκεφτείτε θα σας συναρπάσει. 
Ντυµένη µε το πράσινο της φύσης άνοιξη κ καλοκαίρι και µε τις 
καφεκόκκινες αποχρώσεις των φύλλων που αργοπεθαίνουν το 
φθινόπωρο κ τον χειµώνα, θα ανακαλύψετε πως η οµορφιά της 
είναι µοναδική. Περπατήστε στις όχθες της κ ανακαλύψτε στα 
πρασινογάλαζα νερά της πελώρια πλατάνια, βυζαντινές 
εκκλησίες, πέτρινα γεφύρια, ειδυλλιακά κιόσκια. Γαλήνιο τοπίο, 
καταπράσινη οργιώδης φύση, εξαιρετικά κ µοναδικά 
αρωµατικά φυτά, πλήθος πουλιών κ ζώων θα σας κερδίσει µε 
την πρώτη µατιά. Η χλωρίδα κ η πανίδα γύρω από τη λίµνη των 
Κρεµαστών είναι ασύλληπτη ενώ το τοπίο ολόγυρα 
εξωπραγµατικό. Αφεθείτε στην απλότητα του τοπίου κ 
επισκεφτείτε τα γραφικά χωριουδάκια, τα εκκλησάκια και τα 
µοναστήρια απίστευτης οµορφιάς που απλώνονται γύρω από τη 
λίµνη. Αφήστε πίσω σας τις εξουθενωτικές εικόνες της πόλης κ 
επιδοθείτε στην αγαπηµένη σας δραστηριότητα που µπορείτε να 
απολαύσετε στον συγκεκριµένο προορισµό. Χαθείτε στη µαγεία 
της φύσης περπατώντας στα µονοπάτια της περιοχής, 
εξερευνήστε τον τόπο µε ποδήλατο ή ακόµα δοκιµάστε να 
ιππεύσετε ένα άλογο. Εδώ µπορείτε να κάνετε µια βόλτα µέσα 
στη λίµνη µε βάρκα, καγιάκ ή απλά να φωτογραφίσετε τις 
οµορφιές της περιοχής. Οι επιλογές είναι αµέτρητες. Ταξιδέψτε 
σε µια από τις ωραιότερες λίµνες της Ελλάδας κ αφήστε το υγρό 
στοιχείο κ το πράσινο του δάσους να σας µαγέψει σε ένα ταξίδι 
που θα σας µείνει αξέχαστο.

Σας καλωσορίζουµε στη Λίµνη Κρεµαστών, σε ένα µοναδικό 
περιβαλλοντικό στολίδι της περιοχής µας! Ο ∆ήµος 
Καρπενησίου στηρίζει κάθε προσπάθεια αξιοποίησης και 
ανάδειξης του φυσικού µας πλούτου! Στηρίζουµε τις βαρκάδες 
που διοργανώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η 
Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Ευρυτανίας που στοχεύουν στην 
προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε την 
ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Περιηγηθείτε 
στις σπάνιες οµορφιές της Λίµνης µας, θαυµάστε από κοντά τα 
καταπληκτικά γαλαζοπράσινα νερά της, χαθείτε στη µαγεία 
των εξαιρετικών φιορδ που δηµιουργούνται, βιώστε µια 
αξέχαστη εµπειρία µε την εν πλω ξενάγηση! Είµαι βέβαιος ότι 
το αποτέλεσµα θα σας συναρπάσει! 

Αλέξης Καρδαµπίκης
∆ήµαρχος Αγράφων

Νίκος Σουλιώτης
∆ήµαρχος Καρπενησίου



Οι Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας µαζί µε 
τους ∆ήµους Αγριν ίου,  Αγράφων,  Αµφιλοχίας  και 
Καρπενησίου προχωράµε από κοινού στην αξιοποίηση ενός 
περιβαλλοντικού και ενεργειακού θησαυρού που αξίζει και 
µπορεί να γίνει ένας από τους πιο επισκέψιµους οικότοπους 
της Ελλάδας. Η λίµνη Κρεµαστών, η µεγαλύτερη τεχνητή λίµνη 
της Ελλάδας, ενώνει την Αιτωλοακαρνανία µε την Ευρυτανία, 
δύο περιοχές µε πλούσιο υδάτινο δυναµικό που έρχονται 
ακόµη πιο κοντά φέτος το καλοκαίρι. Εκδηλώσεις αθλητικού, 
πολιτιστικού και περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος, αλλά 
και δροµολογήσεις σκαφών για περιηγήσεις στη λίµνη είναι 
ορισµένες µόνο από τις δράσεις που εντάσσουµε στο 
«Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης & Ανάδειξης περιοχής 
Λιµνών και Τεχνητών Φραγµάτων Ανάντη Φράγµατος 
Κρεµαστών έως τις εκβολές του Αχελώου». Με κοινό 
στρατηγικό στόχο προχωράµε στη βιώσιµη ανάπτυξη της 
περιοχήςκαι γενικότερα στη διατήρηση του µοναδικού 
φυσικού περιβάλλοντος. ∆οµηµένα, σχεδιάζουµε και 
υλοποιούµε έργα για την ανάδειξη και αξιοποίηση της Λίµνης 
και των παραλίµνιων περιοχών, δηµιουργώντας παράλληλα 
συνθήκες βιώσιµης ανάπτυξης.

Φίλες και φίλοι, 
Ήρθε  η ώρα να αξιοποιήσουµε τη Λίµνη Κρεµαστών και να την  
αναδείξουµε σε κορυφαίο περιβαλλοντικό προορισµό. Η Λίµνη 
που ενώνει διαφορετικούς νοµούς  καικαθηλώνει µε το 
µεγαλείο της ανοίγει το δρόµο σε µια συνεργασία η οποία θα 
αποτελέσει καταλύτη ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.   Στον  
Τόπο µας, όπου η ιστορία  και ο πολιτισµός έχουν το γαλάζιο 
χρώµα των νερών του, η επένδυση στον φυσικό πλούτο είναι 
πράξη εθνικής σηµασίας. Συµµετέχουµε στην πρωτοβουλία 
διοργάνωσης εκδηλώσεων και δροµολόγησης δωρεάν 
περιηγήσεων µε σκάφηστη Λίµνη Κρεµαστών  µε τη βεβαιότητα 
ότι το νερό, ζωογόνος δύναµη και πηγήδηµιουργίας, θα 
ανταµείψει γενναιόδωρα όλους τους επισκέπτες

Νεκτάριος Φαρµάκης
Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας

Γιώργος Παπαναστασίου
∆ήµαρχος Αγρινίου



Χρειάστηκαν τα νερά τεσσάρων ποταµών, του Αχελώου, του 
Αγραφιώτη, του Ταυρωπού και του Τρικεριώτη, για να 
δηµιουργηθεί η µεγαλύτερη τεχνητή λίµνη της Ελλάδας, η λίµνη 
των Κρεµαστών. Ενταγµένη στο δίκτυο Natura 2000 και 
τοποθετηµένη ανάµεσα στην Αιτωλοακαρνανία και την 
Ευρυτανία, ενώνει τις Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας και Στερεάς 
Ελλάδας. Ενώνει όµως και τέσσερις ∆ήµους, της Αµφιλοχίας, 
του Αγρινίου, των Αγράφων και του Καρπενησίου, οι οποίοι 
αναζητούµε δυνατότητες συνεργασίας ώστε να αναδείξουµε και 
να κάνουµε γνωστή σε όλους τη σπάνια φυσική οµορφιά που 
µοιραζόµαστε. Σας καλούµε να στηρίξετε τις δράσεις που 
σχεδιάζουµε και να γίνετε εσείς µε τη σειρά σας οι αυριανοί 
«πρεσβευτές» της λίµνης Κρεµαστών σε όλη την Ελλάδα!

Γιώργος Κατσούλας
∆ήµαρχος Αµφιλοχίας

Με την υποστήριξη:

∆ΗΜΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ



Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε µια οργανωµένη επιχείρηση της ∆ΕΗ, µε στόχο 
να παραχθεί άφθονη και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια από τα ορµητικά νερά του ποταµού 
Αχελώου. Το φιλόδοξο σχέδιο αναφερόταν στις εφηµερίδες της εποχής ως το “µεγαλύτερο 
υδροηλεκτρικό έργο της Ελλάδος”. Η τεχνητή λίµνη των Κρεµαστών δηµιουργήθηκε το 
1965 µετά την κατασκευή του φράγµατος των Κρεµαστών από τα νερά των ποταµών 
Αχελώου, Αγραφιώτη, Ταυρωπού και Τρικεριώτη. Έχει επιφάνεια 80,6 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα, χωρητικότητα 4.750.000.000 m3 νερού και είναι η µεγαλύτερη τεχνητή Λίµνη 
της Ελλάδας. Το Φράγµα, κατασκευασµένο σε ένα στένωµα της κοίτης του Αχελώου, έχει 
ύψος 160 µέτρων και πλάτος βάσης 457 µέτρων, που το καθιστά από τα µεγαλύτερα 
γεωφράγµατα της Ευρώπης µε όγκο 8.130.000 m3. Η κατασκευή του από χώµα και χαλίκι, 
και όχι όπως συνήθως από µπετόν, το χαρακτηρίζει ως γεώφραγµα. Η κατασκευή του 
φράγµατος είναι απόρροια πολλών µελετών. Η πρώτη έρευνα για το φράγµα έγινε µεταξύ 
του 1918-1921 από τους µηχανικούς Sehn και Dubois, ένα Ελβετό και ένα Γάλλο, για 
λογαριασµό του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Το 1938 η αµερικανική εταιρεία Cooper 
εκπόνησε προκαταρκτική µελέτη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγή 
αλουµινίου. Το 1941 Γερµανοί καθηγητές συνέταξαν σχετική έκθεση και το 1946 η υπόθεση 
του φράγµατος ήρθε και πάλι στην επιφάνεια µέσω του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, ενώ 
ουσιαστική κινητικότητα επήλθε µετά το 1950. Στο υδροηλεκτρικό φράγµα Κρεµαστών της 
∆ΕΗ υπάρχουν εγκατεστηµένες 4 µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε συνολική 
ισχύ 440 MW και ο υδροηλεκτρικός σταθµός λειτουργεί µε υδροστροβίλους. Η κατασκευή 
του φράγµατος είχε ως συνέπεια πλην της δηµογραφικής µεταβολής της ευρύτερης 
περιοχής εξαιτίας της µετακίνησης σηµαντικού µέρους του πληθυσµού, να βυθιστούν 
κάτω από τα νερά µαζί µε τους οικισµούς, και µνηµεία όπως η Μονή Επισκοπής αλλά και 
το ιστορικό γεφύρι της Τατάρνας και περιβάλλεται από δεκάδες ιστορικά και θρησκευτικά 
µνηµεία. Το τέλος µιας εποχής σήµανε παράλληλα και την αρχή µιας νέας µε την Λίµνη των 
Κρεµαστών να αποτελεί σήµερα πυρήνα για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και 
πόλο έλξης για επισκέπτες και φυσιολάτρες που αναζητούν µια µοναδική εµπειρία µέσα σε 
ένα καθηλωτικό φυσικό περιβάλλον. 
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Στην καρδιά της Ελλάδας, ανάµεσα στους νοµούς Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, 
‘ριζωµένη’ κάτω από τα ψηλά χωριά των Αγράφων, περικυκλωµένη από πανέµορφα 
παραλίµνια χωριά, µε τα πεντακάθαρα νερά των 4 ποταµών που εκβάλουν εκεί, τα οποία 
δηµιουργούν τα µοναδικής οµορφιάς Ελληνικά φιόρδ, η µεγαλύτερη τεχνητή λίµνη της 
χώρας, η Λίµνη των Κρεµαστών δεν µπορεί παρά να µαγέψει κάθε επισκέπτη. 
∆ηµιουργώντας ένα περίπλοκο σχηµατισµό, νοητά µπορεί να διαχωριστεί σε 3 τµήµατα, το 
δυτικό, µετά τη γέφυρα της Τατάρνας, το κεντρικό και µεγαλύτερο, όπου εισχωρεί µια 
λωρίδα γης και το ανατολικό τµήµα, µετά τη γέφυρα της Επισκοπής. Έχει δαντελωτή 
ακτογραµµή και γαλαζοπράσινα νερά, µε τους µοναδικούς ελαιώνες της περιοχής να 
δεσπόζουν στο τοπίο, ενώ στις παρόχθιες ζώνες υπάρχουν πλατανοδάση, πλούσια 
χλωρίδα και βοσκοτόπια. Η Λίµνη που καθρεφτίζονται οι ψηλές κορυφές των βουνών, 
δηµιουργεί µοναδικές ευκαιρίες για εξερεύνηση και αξέχαστες εµπειρίες. Εξαιρετική θέα 
στη Λίµνη µπορεί κανείς να απολαύσει είτε κοντά στα Φιδάκια Ευρυτανίας, στο 
πολυφωτογραφηµένο σηµείο Τσαγκαράλωνα, είτε από την Επισκοπή και τον Τριπόταµο. Η 
εικόνα είναι σε κάθε περίπτωση µαγευτική.

Γεωγραφία



Στο χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται 5 διαδροµές 
κατάλληλες για περιήγηση µε αυτοκίνητο (οι 
περισσότερες σε χωµατόδροµους) αλλά και µε 
ποδήλατο. Αποτυπώνονται επίσης, µε ειδικό 
σύµβολο οι θέσεις όπου υπάρχουν προβλήτες και 
αγκυροβόλια.

∆ιαδροµή 1
∆υτική όχθη Ταυρωπού. Κινείται σε χωµατόδροµο παράλληλα µε τον ποταµό 
Ταυρωπό (Μέγδοβα) στη δυτική όχθη του, από το Παρκιό ως τη γέφυρα της 
Επισκοπής (µήκος 16 χλµ)

∆ιαδροµή 2
∆υτική όχθη Αγραφιώτη. Παραποτάµια διαδροµή από την Τσούκα έως τον 
Τριπόταµο επί αγροτικής οδού µήκους. (µήκος 11,5 χλµ)

∆ιαδροµή 3
Ανατολική όχθη Αγραφιώτη. Παραλίµνια διαδροµή από Φτερόλακα – Νεοχώρι 
– Παλιοχώρι – Άγιο Γεώργιο, έως το πορθµείο που συνέδεε την Ευρυτανία µε 
την Αιτωλοακαρνανία µετά την κατασκευή του φράγµατος των Κρεµαστών 
(µήκος 21,5 χλµ)

∆ιαδροµή 4 
Συνδέει τη Γέφυρα της Επισκοπής µέσω Αγαλιανού, Αµπελίων, Αγίας 
Βλαχέρνας µε τον παραδοσιακό οικισµό Φιδάκια και τους λοιπούς οικισµούς 
(Σελλά, Μηλιά, Γόλιανη) (µήκος 16χλµ)

∆ιαδροµή 5 
Η διαδροµή ξεκινά από το Φράγµα και τον επισκέψιµο Υδροηλεκτρικό Σταθµό, 
ακολουθεί αγροτικό δρόµο µέχρι τα Λουτρά Μπαλκόνας (Ιαµατικά Λουτρά 
Κρεµαστών) (µήκος 5χλµ.)
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Η κατασκευή της νέας γέφυρας της Τατάρνας, ξεκίνησε το 1965 και ολοκληρώθηκε το 1970 από τον 
πολιτικό µηχανικό Αρίσταρχο Οικονόµου. Η γέφυρα της Τατάρνας διαθέτει τρεις καµάρες, από τις 
οποίες η µεγαλύτερη έχει πλάτος 196 µέτρων, οι άλλες 150 και 97 και βραβεύτηκε τρεις φορές σε 
διεθνείς διαγωνισµούς. Από τη νέα γέφυρα διέρχεται επαρχιακή οδός που συνδέει το Νοµό Ευρυτανίας 
µε το Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. Το παλιό πέτρινο γεφύρι της Τατάρνας που καταποντίστηκε στη λίµνη 
ήταν µονοκάµαρο και πιθανόν χτισµένο τον 17ο αιώνα. Στο ιστορικό γεφύρι της Τατάρνας δόθηκε το 
1821 η πρώτη µάχη των Ελλήνων της Ρούµελης εναντίον των Τούρκων.

H Νέα Γέφυρα Τατάρνας και το Παλιό Γεφύρι

Οι Γέφυρες της Λίµνης

H  Γέφυρα της Επισκοπής
Κατασκευάστηκε ανάµεσα στο 1962 και 1967, στο χωριό της Επισκοπής, στα σύνορα Ευρυτανίας και 
Αιτωλοακαρνανίας, στον άξονα µεταξύ ∆υτικής Φραγκίστας και Χούνης. Στηρίχθηκε σε 7 κολώνες και 
οι κεντρικές κολώνες – κοντά στην κοίτη – φτάνουν τα 85 µέτρα ύψος. Η γέφυρα έχει πλάτος 9 µέτρα και 
µήκος 700 µέτρα. Στο παλιό χωριό, βρισκόταν ο ναός της Παναγίας της Επισκοπής, από τα σπουδαιότερα 
βυζαντινά µνηµεία της Ελλάδας. Ο ιστορικός αυτός ναός υπήρξε κατά τα Βυζαντινά χρόνια έδρα της 
Επισκοπής Λιτζάς και Αγράφων και µαρτυρά τη σπουδαιότητα του χωριού κατά την εποχή εκείνη. 
Υπολογίζεται πως δηµιουργήθηκε κατά την περίοδο της Εικονοµαχίας (8ος - 9ος αιώνας). Όταν 
αποφασίστηκε η κατασκευή της τεχνητής λίµνης έγιναν έρευνες στο ναό και ανακαλύφθηκαν τρία 
στρώµατα τοιχογραφιών, του 8ου-9ου αιώνα, του 11ου και του 13ου. Οι τοιχογραφίες αφαιρέθηκαν και 
µεταφέρθηκαν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο των Αθηνών, όπου βρίσκονται και σήµερα.
(∆ες το ναό στην 3D προβολή στο Κ.Ι.Π.Ε.)



Μάθε περισσότερα για τα ιστορικά γεφύρια της Ευρυτανίας
στην µόνιµη έκθεση του ΚΙΠΕ: www.kipe.gr

Το γεφύρι της Τέµπλας βρίσκεται στον Αχελώο, και 
ενώνει τα χωριά Τοπόλιανα της Ευρυτανίας και 
Βρουβιανά του Βάλτου. Χτίστηκε το 1909 από τον 
Ηπειρώτη µάστορα Νικόλαο Σούλη, µε 
χρηµατοδότηση του Βαλτινού πολιτικού Νικολάου 
Στράτου Αποτελεί το ψηλότερο σηµείο όπου φτάνει η 
λίµνη Κρεµαστών όταν γεµίσει. Χτίστηκε από Ιταλούς 
µηχανικούς ένα χρόνο πριν την έναρξη του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου.

Τα Ιστορικά Γεφύρια της Λίµνης
Γεφύρι Τέµπλας

Αυτό το µονότοξο πέτρινο γεφύρι βρίσκεται γεωγραφικά 
ανάµεσα από τα χωριά της Παλιάς Βίνιανης, της Νέας 
Βίνιανης, στον ποταµό Μέγδοβα και τα παλαιότερα 
χρόνια περνούσε το µονοπάτι που συνέδεε το Καρπενήσι 
µε τα Άγραφα. Για το πότε χτίστηκε το γεφύρι δεν µπορεί 
να το πει κανείς µε βεβαιότητα, αλλά το τοποθετούµε το 
δεύτερο µισό του 17ου αιώνα.Πλέον η διάσχιση του 
πόταµου γίνεται από γέφυρα τύπου Μπέλεϋ κοντά στο 
χωριό Παρκιό. Από το γεφύρι περνάει το µονοπάτι Ε4.

Γεφύρι του Μανώλη (Ευρυτανία)

Γεφύρι Βίνιανης (Ευρυτανία)

Είναι το αρχαιότερο τοξωτό γεφύρι της Ευρυτανίας και 
κατασκευάστηκε το 1659, την περίοδο της ύστερης 
Τουρκοκρατίας – σύµφωνα µε επιγραφή που βρίσκεται 
πάνω στο γεφύρι – από τεχνίτη της περιοχής, τον 
Μανώλη Χρυσιώτη. Για περισσότερα από 400 χρόνια, 
το πέτρινο µονότοξο γεφύρι διαµέτρου περίπου 30 
µέτρων, αριστούργηµα της λαϊκής αρχιτεκτονικής, 
συνέδεε τις δύο όχθες του Αγραφιώτη, ως το 1960 που 
βυθίστηκε στα νερά της λίµνης των Κρεµαστών. 
Ωστόσο ανάλογα µε το ύψος των βροχοπτώσεων κάθε 
χρονιάς, κατά περιόδους αναδύεται λόγω και της 
θέσης του στις παρυφές της λίµνης. 

Η µονότοξη πετρόκτιστη γέφυρα της Βέργας στον 
Ίναχο ποταµό, βρίσκεται στον Ορεινό Βάλτο, ∆ήµου 
Αµφιλοχίας και γεφυρώνει τον παραπόταµο του 
Αχελώου Ίναχο. Χτίστηκε σύµφωνα µε την παράδοση 
γύρω στο 1600 µ.Χ. από Ηπειρώτες µαστόρους. Ειδικά 
η γέφυρα της Βέργας µαζί µε την τελευταία, συνέβαλε 
τα µέγιστα στην επικοινωνία και το εµπόριο µε την 
δυτική Ευρυτανία και την Αργιθέα. Σώζεται σε πολύ 
καλή κατάσταση, αφού συντηρήθηκε το 2007. 

Γεφύρι Της Βέργας (Αιτωλοακαρνανία)



ΓΕΦΥΡΙ ΤΕΜΠΛΑΣ

Τσαγκαράλωνα 

ΤΟΞΩΤΟ
ΓΕΦΥΡΙ ΒΕΡΓΑΣ

ΚΑΣΤΡΟ ΣΙΒΙΣΤΑΣ



Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε µια οργανωµένη επιχείρηση της ∆ΕΗ, µε στόχο 
να παραχθεί άφθονη και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια από τα ορµητικά νερά του ποταµού 
Αχελώου. Το φιλόδοξο σχέδιο αναφερόταν στις εφηµερίδες της εποχής ως το “µεγαλύτερο 
υδροηλεκτρικό έργο της Ελλάδος”. Η τεχνητή λίµνη των Κρεµαστών δηµιουργήθηκε το 
1965 µετά την κατασκευή του φράγµατος των Κρεµαστών από τα νερά των ποταµών 
Αχελώου, Αγραφιώτη, Ταυρωπού και Τρικεριώτη. Έχει επιφάνεια 80,6 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα, χωρητικότητα 4.750.000.000 m3 νερού και είναι η µεγαλύτερη τεχνητή Λίµνη 
της Ελλάδας. Το Φράγµα, κατασκευασµένο σε ένα στένωµα της κοίτης του Αχελώου, έχει 
ύψος 160 µέτρων και πλάτος βάσης 457 µέτρων, που το καθιστά από τα µεγαλύτερα 
γεωφράγµατα της Ευρώπης µε όγκο 8.130.000 m3. Η κατασκευή του από χώµα και χαλίκι, 
και όχι όπως συνήθως από µπετόν, το χαρακτηρίζει ως γεώφραγµα. Η κατασκευή του 
φράγµατος είναι απόρροια πολλών µελετών. Η πρώτη έρευνα για το φράγµα έγινε µεταξύ 
του 1918-1921 από τους µηχανικούς Sehn και Dubois, ένα Ελβετό και ένα Γάλλο, για 
λογαριασµό του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Το 1938 η αµερικανική εταιρεία Cooper 
εκπόνησε προκαταρκτική µελέτη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγή 
αλουµινίου. Το 1941 Γερµανοί καθηγητές συνέταξαν σχετική έκθεση και το 1946 η υπόθεση 
του φράγµατος ήρθε και πάλι στην επιφάνεια µέσω του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, ενώ 
ουσιαστική κινητικότητα επήλθε µετά το 1950. Στο υδροηλεκτρικό φράγµα Κρεµαστών της 
∆ΕΗ υπάρχουν εγκατεστηµένες 4 µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε συνολική 
ισχύ 440 MW και ο υδροηλεκτρικός σταθµός λειτουργεί µε υδροστροβίλους. Η κατασκευή 
του φράγµατος είχε ως συνέπεια πλην της δηµογραφικής µεταβολής της ευρύτερης 
περιοχής εξαιτίας της µετακίνησης σηµαντικού µέρους του πληθυσµού, να βυθιστούν 
κάτω από τα νερά µαζί µε τους οικισµούς, και µνηµεία όπως η Μονή Επισκοπής αλλά και 
το ιστορικό γεφύρι της Τατάρνας και περιβάλλεται από δεκάδες ιστορικά και θρησκευτικά 
µνηµεία. Το τέλος µιας εποχής σήµανε παράλληλα και την αρχή µιας νέας µε την Λίµνη των 
Κρεµαστών να αποτελεί σήµερα πυρήνα για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και 
πόλο έλξης για επισκέπτες και φυσιολάτρες που αναζητούν µια µοναδική εµπειρία µέσα σε 
ένα καθηλωτικό φυσικό περιβάλλον. 

Θρησκευτικά Μνηµεία
Μοναστήρι της Τατάρνας (Ευρυτανία)

Το σπουδαιότερο µνηµείο της Ανατολικής Φραγκίστας είναι η 
Ιερά Μονή της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος, η γνωστή σε 
όλους τους Ευρυτάνες και Ρουµελιώτες “η Σωτήρα” που 
βρίσκεται σε µια ιδιαίτερα όµορφη τοποθεσία µε πολλά νερά και 
µεγάλα πλατάνια. Χτίστηκε τον 16ου αιώνα, λεηλατήθηκε και 
καταστράφηκε πολλές φορές. Αξιόλογο αριστούργηµα υψηλής 
ξυλογλυπτικής τέχνης θεωρείται ο και από τις δύο πλευρές του 
σκαλισµένος πολυέλαιος που όµοιός του υπάρχει σε 
µοναστήρια του Αγίου Όρους, καθώς και το σµαλτοκέντητο 
ψαλτήρι, αναλόγιο µε ελεφαντοστούν. 

Μονή Σωτήρος (Αγία Σωτήρα) και Παναγία
(Ευρυτανία)

Ανατολικά 3χλµ. από το χωριό, βρίσκεται το ξωκλήσι της 
Αποτοµής Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου, που κάποτε 
βρίσκονταν σε άνθηση, µε µεγάλο ζωικό κεφάλαιο και 
κτηµατική περιουσία. Χτίστηκε στα µέσα του 18ου αιώνα αλλά 
καταστράφηκε το καλοκαίρι του 1823 από τον Μουσταή Πασά 
της Σκόνδρας κατά την κάθοδο του προς το Μεσολόγγι, 
ξαναχτίστηκε το 1850 αλλά ο σεισµός του 1966 κατέστρεψε και 
ετούτον. Σήµερα υπάρχει καινούργιος στη θέση των 
προηγούµενων. Πλησίον υπάρχει το ριζοσπήλι που κατά την 
παράδοση βρέθηκε η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόµου, και έτσι χτίστηκε το οµώνυµο µοναστήρι.

Στην περιοχή του ορεινού Βάλτου, κοντά στη λίµνη των Κρεµαστών 
βρίσκεται το χωριό Χαλκιόπουλο. Πέντε χιλιόµετρα βορειοανατολικά 
του χωριού βρίσκεται το σπήλαιο του Αγίου Ανδρέα του Ερηµίτη. Το 
µικρό σπήλαιο είναι χωµένο µέσα στο όρος Κανάλα και έχει «πιάτο» 
τη λίµνη των Κρεµαστών συµβάλλοντας περισσότερο σε µια 
αξέχαστη εµπειρία και µια µοναδική θέα. Στο εκκλησάκι της σπηλιάς 
υπάρχει η αγιογραφία της Παναγίας Πλατυτέρας του 14ου αιώνα και 
πίσω από το ιερό βρίσκεται ο τάφος του Αγίου.

Μονή Αποτοµής Αγίου Ιωάννου
του Προδρόµου (Άη Γιάννης) Παλαιοκατούνας
(Ευρυτανία) 

Ασκητήριο του Άγιου Ανδρέα του Eρηµίτη
(Αιτωλοακαρνανία) 

Το Μοναστήρι της Παναγίας Τατάρνας βρίσκεται στην ανατολική όχθη 
της µεγάλης τεχνητής λίµνης των Κρεµαστών στην ∆υτική 
Ευρυτανία, στο ∆ήµο Αγράφων. Η ιστορία της Μονής Τατάρνας 
αρχίζει από τις αρχές του 12ου αιώνα µε την εύρεση της Ιεράς 
Εικόνας. Στην τοποθεσία που βρέθηκε η εικόνα κτίστηκε το πρώτο 
µοναστήρι, όµως το 14ο αιώνα η µονή καταστράφηκε. Ωστόσο το 1955 
δύο µοναχοί, ο Μεθόδιος και ο ∆αυίδ έχτισαν εκ νέου την Ιερά Μονή. 
Στο Μοναστήρι αυτό ο Μεγάλος Προεπαναστατικός Ήρωας 
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, δώρισε ένα ασηµένιο καντήλι που φυλάσσεται στην 
σπουδαία από ιερά κειµήλια Κειµηλιοθήκη της Μονής. 



Ο ιστορικός οικισµός της παλιάς Βίνιανης υπήρξε 
πρωτεύουσα της Ελεύθερης Ελλάδας την εποχή της 
Εθνικής Αντίστασης. Εδώ ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1944 η 
Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), η 
«Κυβέρνηση του Βουνού». Το Μουσείο Στεγάζεται στο 
∆ηµοτικό Σχολείο της Παλιάς Βίνιανης και φιλοξενεί 
έκθεση µε φωτογραφίες της εποχής, ενώ στον προαύλιο 
χώρο έχουν στηθεί οι προτοµές των µελών καθώς και το 
µνηµείο που είναι αφιερωµένο στην Κυβέρνηση του 
Βουνού. (2237031240)

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
Βίνιανης (Ευρυτανία)

Ιδρύθηκε 50 χρόνια µετά το θάνατο του Γεώργιου 
Καφαντάρη, στην παραδοσιακή, πέτρινη, διώροφη κατοικία 
της οικογενείας που βρίσκεται στο κέντρο της Ανατολικής 
Φραγκίστας. Φιλοξενεί λαογραφικό υλικό, έκθεση 
φωτογραφίας του χωριού και πιστή αναπαράσταση του 
γραφείου που διατηρούσε ως πρωθυπουργός. 
(2237095331 - 6947587571)

Πνευµατικό Κέντρο
“Γεώργιος Καφαντάρης” (Ευρυτανία)

Το Φαράγγι του Μπουζουνίκου (Ευρυτανία)

Το φαράγγι του Μπουζουνίκου στην ∆υτική πλευρά του ∆ήµου Αγράφων, 
ανάµεσα στα χωριά  Βαλαώρα και Τοπόλιανα, δίπλα στο Γρανιτσιώτη ποταµό 
µε έδρα την Βαλαώρα. Παρέµενε για πολλά χρόνια ανεξερεύνητο και είναι 
συνδεδεµένο µε πολλές δοξασίες και δεισιδαιµονίες της περιοχής. Καθόλου 
παράξενο αφού τα κάθετα τοιχώµατα µε την πλούσια βλάστηση δηµιουργούν 
µαγικές εικόνες. Μία σύντοµη και ευχάριστη πεζοπορική διαδροµή που θα 
σας µείνει αξέχαστη. Έχει περίπου µήκος 650m., εύκολο να το διασχίσει 
κάποιος και να συνδυάσει την πεζοπορία του µε την αναρρίχηση, καθώς 
περιλαµβάνει περίπου 104 αναρριχητικές διαδροµές. 

Η περιοχή της Λίµνης Κρεµαστών είναι γεµάτη από 
ιαµατικές πηγές. Τα ιαµατικά λουτρά στη θέση Μπαλκόνα 
είναι τα µόνα που έχουν αξιοποιηθεί. Τροφοδοτούνται από 
θερµοµεταλλικά νερά. Αρχικά η ανάβλυση βρισκόταν στη 
θέση του σηµερινού φράγµατος µε αποτέλεσµα 
αναγκαστικά να κλείσουν. Το νερό όµως πάντα βρίσκει 
διέξοδο και την βρήκε στη δυτική όχθη της λίµνης, στη 
θέση που µπορείτε σήµερα να επισκεφθείτε.

Λουτρά Κρεµαστών
(Αιτωλοακαρνανία)



Τα “Μυστικά” της Λίµνης

Ο έφορος Βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Λάζαρος 
∆εριζιώτης, κατά την εισήγηση του στο 2ο 
παγκόσµιο συνέδριο Ευρυτάνων (2005), 
τοποθέτησε την κατασκευή του γύρω στον 15ο αι. 
και την απέδωσε στον Κάρολο Α’ Τόκο, της 
ηγεµονικής οικογένειας που είχε εγκατασταθεί στην 
Κεφαλλονιά από το 1357. Η περίµετρος του κάστρου 
είναι περίπου 80 µ. και είναι κτισµένο πάνω στο 
νησάκι του Αϊ Νικόλα. 

Στο φράγµα υπάρχουν εγκατεστηµένες 4 µονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε συνολική ισχύ 440 
MW και ανήκει στη ∆ΕΗ. Η πρότυπη κατασκευή του που 
είναι χωµάτινη µε αργιλικό πυρήνα, έγινε από υλικά 
που συγκεντρώθηκαν από τις γύρω παραποτάµιες 
περιοχές. Το σηµείο όπου κατασκευάστηκε είναι γνωστό 
ως ‘πήδηµα του Κατσαντώνη’ γιατί είναι το πιο στενό 
πέρασµα του Αχελώου ποταµού και σύµφωνα µε το 
θρύλο ο ήρωας των Αγράφων µπορούσε να το περνάει 
µε ένα του άλµα (πήδηµα). Στις εγκαταστάσεις του 
φράγµατος υπάρχει επισκέψιµη για το κοινό αίθουσα µε 
φωτογραφικό υλικό από την κατασκευή του και 
πραγµατοποιούνται ξεναγήσεις κατόπιν ραντεβού 
(Πληροφορίες: Τ. 6973358298).

Σαν σµιλεµένες από γλύπτες σπηλιές, εντυπωσιακά 
φιόρδ, βυθισµένες εκκλησίες, µεσαιωνικά κάστρα, 
παραγωγικές µονάδες, είναι όσα δεν βρίσκει εύκολα ο 
επισκέπτης στους τουριστικούς οδηγούς, αλλά µπορεί 
να ανακαλύψει µε µια βαρκάδα στη λίµνη, κάνοντας τη 
βόλτα στη λίµνη µια µοναδική εµπειρία που συνθέτει 
το µοναδικό φυσικό περιβάλλον, µνήµες της χαµένης 
ιστορίας της περιοχής και το παρόν της ανάπτυξης και 
αξιοποίησης της λίµνης. 

Στη λίµνη υπάρχουν δύο σύγχρονες µονάδες 
εκτροφής πέστροφας σε πλωτές ιχθυοκαλλιέργειες. 
Η άγρια πέστροφα είναι ψάρι των γλυκών νερών και 
ζει στα ποτάµια της Ευρυτανίας, αλλά και οι 
πέστροφες των ιχθυοκαλλιεργειών µεγαλώνουν στα 
ίδια καθαρά νερά που εκβάλουν στη λίµνη. Η τοπική 
γαστρονοµία προτείνει την πέστροφα παναρισµένη 
µε καλαµποκάλευρο και τηγανιτή σε ζωικό βούτυρο. 

Κάστρο “Καρόλου Τόκκου”
- Σιβίστα 

Yδροηλεκτρικό φράγµα
Κρεµαστών (Αιτωλοακαρνανία)

Μοναδικά Σηµεία

Πλωτές Ιχθυοκαλλιέργειες



ΛΙΜΝΗ

ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Γεφύρι Μανώλη

Γέφυρα Τατάρνας

Σιβίστα

Γέφυρα
Τέµπλας

Γέφυρα
Επισκοπής

ΑΓΡΙΝΙΟ

∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Καθηµερινά 10:00 µε 18:00

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΑΤΑΡΝΑΣ
Α) ∆ιαδροµή:
10:00-11:30 & 14:00-18:00
Γέφυρα Τατάρνας – Σιβίστα -
Γέφυρα Τέµπλας - Γέφυρα Τατάρνας 
  
Β) ∆ιαδροµή:
12:00-14:00 & 16:00-18:00
Γέφυρα Τατάρνας - Γεφύρι Μανώλη -
 Άγιος Γεώργιος (γέφυρα Επισκοπής) -
Γέφυρα Τατάρνας 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α) ∆ιαδροµή:
10:00-11:30 & 14:00-18:00
Άγιος Γεώργιος – Γεφ. Επισκοπής –
Γεφύρι Μανώλη – Άγιος Γεώργιος 
  
Β) ∆ιαδροµή:
12:00-14:00 & 16:00-18:00
Άγιος Γεώργιος – Παρκιό –
Αγαλιανός - Άγιος Γεώργιος 

Τηλ. Κρατήσεων
697 96 69 706



Μοιραστείτε την εµπειρία σας
στη Λίµνη Κρεµαστών στα social

Σκανάρετε το QR
για να µάθετε περισσότερα

για τη Λίµνη Κρεµαστών

#limnikremaston
#lakekremasta
#ellinikafiord
#pste

#evrytania
#centralgreece
#ditikiellada
#varkadastilimni

“Εκεί που καθρεφτίζονται
τα ψηλά βουνά”


