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ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου»
Απαντώντας στο υπ’ αρίθμ. 18262/29 – 2 – 2012 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε για τα Αρχαιολογικά και
θρησκευτικά μνημεία, ιστορικά κτίρια, και άλλα ποιοτικά μέρη που μπορούν να αξιοποιηθούν στην Τοπική
Κοινότητα Στράτου παραθέτοντας φωτογραφικό υλικό.
1. Αρχαιολογικά Μνημεία
Όπως γνωρίζετε η Κοινότητά μας βρίσκεται κτισμένη δίπλα στην πόλη της Αρχαίας Στράτου. Εδώ
σώζονται, τμήματα των αρχαίων τειχών

Τμήμα Αρχαίων τειχών στην Ακρόπολη

πύλες (κύρια, παραποτάμια και άλλες μικρότερες),

Κύρια πύλη

δευτερεύουσα πύλη

το Θέατρο,

Αρχαίο Θέατρο

πύλη Ακρόπολης

Παραποτάμια πύλη

η Αρχαία αγορά, Ναός του Στρατίου Διός, Ακρόπολη,

Αρχαία Αγορά

Ναός Στρατίου Διός

τμήμα τείχους Ακρόπολης

το Αρχαίο λατομείο, συλημένος Θολωτός τάφος,

Ίχνη από σφήνες στο Αρχαίο Λατομείο

Συλημένος Θολωτός Τάφος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
1. πρότασή μας είναι να γίνει η Αρχαία Στράτος Αρχαιολογικό Πάρκο.
2.Να γίνουν οι αναστυλώσεις: του Ναού του Στρατίου Διός δεδομένου ότι όλα τα τμήματα των κιόνων
βρίσκονται πεσμένα στον χώρο του Αρχαίου Ναού.
3. Αναστύλωση του Αρχαίου Θεάτρου δεδομένου ότι το Λατομείο απ΄ όπου προέρχεται η πέτρα έχει
βρεθεί
4.Να κατασκευαστεί πλακόστρωτο από την Παραποτάμια πύλη η οποία θα διέρχεται μέσα από τα
Αρχαία τείχη, πάνω από το Ξενία και θα καταλήγει στο Αρχαίο Θέατρο.
5.Να γίνει αναστύλωση τμήματος των Αρχαίων Τειχών από την Παραποτάμια Πύλη μέχρι την
κεντρική Πύλη της Αρχαίας Στράτου και είναι ορατά από την Εθνική Οδό Αγρινίου – Ιωαννίνων.

2. Περιοχή Κνούτες
Η περιοχή αυτή βρίσκεται Βόρεια της Κοινότητάς μας, Δυτικά από την Κοινότητα Καστρακίου
και Νότια του ΧΥΤΑ. Είναι μια έκταση επίπεδη 600 – 700 περίπου στρεμμάτων με αραιή βλάστηση,
περικλείεται από λόφους με πυκνή βλάστηση, έχει φυσική είσοδο και από τις δύο πλευρές, δυτικά και
Νότια διέρχεται ρέμα που έχει νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καλυμμένη με πλατάνια . Την
περίοδο του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου οι κάτοικοι της Κοινότητάς μας έβρισκαν εδώ καταφύγιο
από τους κατακτητές Γερμανούς.

Φωτογραφίες από την περιοχή Κνούτες

άποψη από δορυφόρο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: η περιοχή αυτή μπορεί να γίνει καταφύγιο αγρίων θηραμάτων, περιοχή ελεγχόμενης
θήρευσης, χώροι τέτοιοι υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Να γίνει χώρος όπου
θα προστατεύονται τα άγρια άλογα, για ιππασία και αναψυχή, δημιουργώντας τις κατάλληλες
υποδομές.

3. Παραλίμνια περιοχή
Είναι μια περιοχή μήκους περίπου 7 χιλιομέτρων που ξεκινά από το ΥΗΣ Στράτου μέχρι την Τοπική
Κοινότητα Ματσουκίου. Ο δρόμος που διέρχεται στην άκρη της Τεχνητής λίμνης Στράτου, είναι
ασφαλτοστρωμένος.

Άποψη περιοχής από δορυφόρο

φωτογραφίες παραλίμνιας οδού

άποψη λίμνης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Η περιοχή αυτή να κηρυχθεί Τουριστική.
Να φωτιστεί όλο το τμήμα της παραλίμνιας οδού.
Να κατασκευαστούν 2 – 3 πέτρινες βρύσες.
Να δημιουργηθεί ποδηλατόδρομος και πεζόδρομος δεδομένου ότι αρκετοί κάτοικοι των γύρω περιοχών
πηγαίνουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους για πεζοπορία.
5. Να βάλουμε στο νερό της λίμνης πάπιες και χήνες σε ξύλινα σπιτάκια.
6. Αν αξιοποιηθεί κατάλληλα η περιοχή θα μπορούν όσοι έχουν άλογα να κάνουν με τους επισκέπτες όλη
τη διαδρομή με άμαξες.
1.
2.
3.
4.

4. Έκταση νότια του Φράγματος ΥΗΣ Στράτου και βόρεια θαλασσίου σκι
Η περιοχή αυτή βρίσκεται νότια του φράγματος ΥΗΣ Στράτου, έχει μήκος περίπου 1500 μέτρων και
εκτείνεται κατά μήκος της λίμνης θαλάσσιου σκι. Είναι δενδρόφυτη και ο δρόμος κατά μήκος του
θαλάσσιου σκι είναι ασφαλτοστρωμένος.

Άποψη από δορυφόρο

φωτογραφίες περιοχής

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Η περιοχή είναι εύκολο να διαμορφωθεί με τα μηχανήματα του Δήμου. Να δημιουργηθούν πεζόδρομοι και
ποδηλατόδρομοι με παγκάκια και πέτρινες βρύσες και σε συνεργασία με τη ΔΕΗ να γίνει Μουσείο Νερού.

5. Κοίτη ποταμού Αχελώου
Είναι η περιοχή όπου γίνονταν το παζάρι του πρώην Δήμου Στράτου. Έχει έκταση περίπου 400 στρεμμάτων
και ανήκει στην Κοινότητά μας. Μέσα στην έκταση αυτή υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος από την πρώην
Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση με το πρόγραμμα επικάλυψης χωματερών.

Άποψη από δορυφόρο

φωτογραφίες περιοχής

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
1. Η περιοχή μπορεί να δενδροφυτευτεί εκτρέποντας με αγωγούς νερό από τον Αχελώο, μετατρέποντάς
την σε χώρο αναψυχής των κατοίκων της περιοχής κατασκευάζοντας γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις,
καλαθοσφαίρισης, κ.ά.
2. Στην έκταση αυτή μπορούν να γίνουν μόνιμες εγκαταστάσεις, κατάλληλα διαμορφωμένες, για
κτηνοτροφικό Παζάρι (κάτι που λείπει από την περιοχή μας), παζάρι γεωργικών προϊόντων,
γεωργικών μηχανημάτων και λαϊκής αγοράς.

6. Φυλάκια Γέφυρας Αχελώου
όταν κατασκευάστηκε η γέφυρα του ποταμού Αχελώου, στις δυο πλευρές της κατασκευάστηκαν
φυλάκια όπου φιλοξενούνταν οι φύλακες της γέφυρας. Τα φυλάκια αυτά είναι πέτρινα και έχουν
εγκαταλειφθεί. Το φυλάκιο που βρίσκεται απο την πλευρά της Κοινότητάς μας, βρίσκεται δίπλα από
την Παραποτάμια πύλη της Αρχαίας Στράτου.

Φωτογραφίες πετρόκτιστου φυλακίου στην πλευρά της Κοινότητας Στράτου δίπλα στην παραποτάμια πύλη

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Τα κτήρια αυτά να ανακαινιστούν και ειδικά αυτό που βρίσκεται δίπλα από την παραποτάμια πύλη, αν
διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος που βρίσκεται δίπλα του, μπορεί να γίνει χώρος όπου θα φιλοξενούνται
σχολεία και άλλοι επισκέπτες και θα ενημερώνονται για τον ποταμό Αχελώο και την Αρχαία Στράτο.

7. Εκκλησίες
Στον παλαιό οικισμό της Κοινότητάς μας βρίσκεται ο ναός του Αγίου Νικολάου. Ο Ναός κτίστηκε το 1871
από τον άρχοντα της περιοχής Νίκο Μίχα – Γιάγκα. Από την μια πλευρά υπάρχουν πέτρινα πεζούλια, το
Τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και οι αγιογραφίες του έχουν συντηρηθεί μόνο μια φορά περίπου το 1926.
Στην είσοδο του νέου οικισμού είναι κτισμένο εκκλησάκι του Αποστόλου Παύλου. Κτίστηκε πριν από 100
περίπου χρόνια.
Δυτικά της Κοινότητάς μα είναι κτισμένο Παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Προφήτη Ηλία.

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου πλάκα που δείχνει την χρονολογία κτίσης του, εσωτερικόΝαού

Παρεκκλήσι Απ. Παύλου

8. Πετρόκτιστα Παλαιού Οικισμού
στον Παλαιό Οικισμό σώζονται αρκετά πετρόκτιστα σπίτια. Το κυριότερο από αυτά είναι το Αρχοντικό του
Γιάγκα. Είναι ένα κτίσμα με δύο ορόφους, στον επάνω όροφο έμενε ο ιδιοκτήτης και το υπόγειο όπου φύλασσε
τα ευπαθή αγροτικά προϊόντα. Επίσης υπάρχουν και δυο κατοικίες τις οποίες έχει μετατρέψει η Αρχαιολογική
Υπηρεσία σε ξενώνες. Όλα τα σπίτια έχουν τα Οικόσημά τους.

Φωτογραφίες από το Αρχοντικό του Γιάγκα 1.2.Εξωτερική άποψη

3.Οικόσημο

4. Υπόγειο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Το Αρχοντικό αυτό μπορεί να συντηρηθεί και να το μετατρέψουμε σε Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Τα Υπόλοιπα
πετρόκτιστα, αν συντηρηθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Αγροτουρισμό.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Στράτου

Πατσέας Αναστάσιος

