
 1. Ο ναός του ∆ία στην Αρχαία Στράτο 

Το ιερό του ∆ία στην Στράτο ήταν 

λατρευτικό και πολιτικό κέντρο 

όλων των Ακαρνάνων. Βρίσκεται 

στο βορειοδυτικό άκρο εντός της 

ακρόπολης. Ο ναός του Στρατίου 

∆ιός (προστάτη Θεό των 

Στρατίων) είναι περίφηµος 

δωρικός διαστάσεων 34,47 µ. X 

15,41 µ., µε 6 κίονες στη στενή 

και 11 στη µακριά πλευρά του. 

Κτίστηκε µεταξύ 321-312 π. Χ, 

εξ΄ ολοκλήρου από ντόπιο σκληρό ασβεστόλιθο έµεινε όµως ηµιτελές λόγω 

πολεµικών συγκρούσεων µε τους Αιτωλούς. ∆ιαιρούνταν σε σηκό (κυρίως ναός), 

 πρόναο (µπροστινό µέρος) και οπισθόδοµο. Οι κίονες του σηκού ήταν τοποθετηµένοι 

κοντά στον τοίχο του. Πιθανότατα ένα µέρος του σηκού ήταν υπαίθριο, ενώ η οροφή 

στηριζόταν από οκτώ εσωτερικούς κίονες. Όλοι του οι κίονες παρέµειναν αράβδωτοι, 

γεγονός που πιθανότατα υποδηλώνει πως ο ναός έµεινε ηµιτελής. Οι µετόπες του θα 

πρέπει να ήταν ζωγραφιστές. Στα Ν.Α. του ναού δεσπόζει ο βωµός. Οι πρώτες 

ανασκαφές του ναού διεξήχθησαν τα χρονικά διαστήµατα 1892-1913 και το 1924 από 

τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, οπότε και αυτός δηµοσιεύτηκε, µαζί µε τις 

επιγραφές που βρέθηκαν εκεί. Η σηµαντικότερη µελέτη του µνηµείου ωστόσο (και η 

σωστότερη αποκατάστασή του) δηµοσιεύτηκε το 1925 από τον Α. Ορλάνδο. 

 

2. Θέατρο αρχαίας Πλευρώνας 

Στις παρυφές του Αράκυνθου, 

Βορειοδυτικά του Μεσολογγίου 

βρίσκεται η αρχαία Πλευρώνα, η 

οποία αναφέρεται και από τον 

Όµηρο αφού οι κάτοικοί της 

έλαβαν µέρος στον Τρωικό 

πόλεµο. Ο χώρος περιβάλλεται από 

τείχος, στο οποίο βρίσκεται η 

µεγάλη δεξαµενή, γυµναστήριο, το 

θέατρο.Στα σωζόµενα ευρήµατα 

της πόλης ξεχωριστή θέση 

κατέχει το θέατρο, που ανήκει 

στο τέλος του 3ου αι. Το θέατρο 

βρίσκεται νοτιοδυτικά της πόλης και στηρίζεται µαζί µε το προσκήνιο στο εσωτερικό 

τµήµα του τείχους, µε ένα πύργο ο οποίος αποτελεί κεντρικό στοιχείο της 

κατασκευής της σκηνής. Η ορχήστρα σχηµατίζει ένα ηµικύκλιο των 10,7 µ. Το 

θέατρο της Πλευρώνας πρωτοτυπεί για τη σκηνή του, στην οποία έχει ενσωµατωθεί 

ένα τµήµα του τείχους. Αριστερά και δεξιά του πύργου προστέθηκαν δύο δωµάτια 

που αποτελούσαν τα παρασκήνια. Μεταξύ των παρασκηνίων υπήρχε η κιονοστοιχία 

του προσκηνίου, αποτελούµενη από έξι ηµικίονες και δύο πεσσούς. Το θέατρο της 

Πλευρώνας  οικοδοµήθηκε σε άµεση γειτνίαση προς τον οχυρωµατικό περίβολό της.  



 

3. Αρχαία πόλη Βουκάτιο 

Η θέση της αρχαίας 

πόλης Βουκάτιο 

ταυτίζεται σύµφωνα 

µε την επικρατέστερη 

άποψη στο χωριό 

Παραβόλα, στη 

βόρεια πλευρά της 

Τριχωνίδας και 

συγκεκριµένα σε ένα 

λόφο νοτιοανατολικά 

του χωριού. Το 

σηµείο αυτό απέχει 

περίπου 12 χλµ. από 

τον άξονα της Ε.Ο. 

Αντιρρίου - 

Ιωαννίνων.  

Η οχύρωση της πόλης αποτελούνταν από ευρύ περίβολο ο οποίος σήµερα διατηρείται 

καλύτερα κατά το βόρειο τµήµα του, όπου σε ορισµένα µάλιστα σηµεία το τείχος 

σώζει σχεδόν το αρχικό του ύψος. Προς τα νότια ο περίβολος εκτεινόταν στο πεδινό 

τµήµα που µεσολαβεί ως τη λίµνη Τριχωνίδα, τα ίχνη του όµως βαθµιαία χάνονται, 

µε αποτέλεσµα να µην είναι σαφής η συνολική µορφή και έκτασή του. 

Η ακρόπολη, η οποία ήταν ενσωµατωµένη στη βόρεια πλευρά του ευρύτερου 

περιβόλου, ήταν µικρή και µακρόστενη. Η είσοδός της ήταν στη δυτική πλευρά και 

πλαισιωνόταν µε ηµικυκλικούς πύργους. Εξωτερικά ακολουθούσε τη φυσική 

µορφολογία µε µία σειρά ακανόνιστων προεξοχών. Στη ΝΑ γωνία της ακρόπολης 

αξιοσηµείωτος είναι ένας ηµικυκλικός πύργος ο οποίος διατηρείται και σήµερα σε 

σηµαντικό ύψος µε τα τρία παράθυρά του. Ο πύργος αυτός επικοινωνούσε τόσο µε 

την ακρόπολη, όσο και µε το υπόλοιπο τµήµα της οχύρωσης. Στη νότια πλευρά του 

διατηρούνται ενδείξεις ύπαρξης ξύλινης κλίµακας, η οποία µπορεί να οδηγούσε σε 

ξύλινη στέγη ή πλατφόρµα.  

 

 

4. Μοναστήρι Μυρτιάς Τριχωνίδας 

Ένα πολύ σπουδαίο βυζαντινό 

µνηµείο που έχει ιστορία 1000 

ετών, βρίσκεται  στην Μυρτιά, 

στο δρόµο Αγρινίου προς 

Θέρµο. Ο ναός του αποτελεί 

βυζαντινό µνηµείο.   Ο χώρος 

του ιερού του ήταν κατά τον 

11ο - 12ο αιώνα µικρός ναός. 

Κατά τον 16ο αιώνα 

προσκολλήθηκε νεότερος 

σταυροειδής ναός στον οποίο 

και προστέθηκε νάρθηκας το 

17ο αιώνα. Αξιοσηµείωτο είναι 

ότι στο Ναό αυτόν η αγιογράφηση καλύπτει τη µεταβυζαντινή ζωγραφική τέχνη µε 



παρουσία όλων των σχολών: Κρητική, Ηπειρωτική και λαϊκή τεχνοτροπία του 17ου 

και 18ου αιώνα. Ο Ναός είναι γεµάτος µε τοιχογραφίες του 12ου και αρχών 13ου 

αιώνα. Παλαιότερη παράσταση είναι της Θεοτόκου (12ος ή 13ος αιώνας). Η 

αγιογράφηση του κυρίως Ναού έγινε το έτος 1539. Η καµάρα και η αψίδα του 

σηµερινού ιερού αγιογραφήθηκαν από τον ζωγράφο ∆ιγενή Ξένο, το 1491, µε το 

πνεύµα της Κρητικής σχολής. Στην εποχή της τουρκοκρατίας ήταν κέντρο παιδείας. 

 Κειµήλια της Μονής αποτελούν η Θεοτόκος η οδηγήτρια (τέµπερα σε στοκαρισµένο 

πανί σε ξύλο), η Κοίµηση της Θεοτόκου (τέµπερα σε στοκαρισµένο πανί σε ξύλο), 

ο επιτάφιος (κεντηµένος πάνω σε βαθύ βυσσινί βελούδο), Καλύµµατα Αγίου 

Ποτηρίου (σε Βυσσινόχρωµο βελούδο, σταυροειδές), Θυµιατήριο (σε ασήµι 

σφυρήλατο, φουσκωτό, διάτρητο), ∆έηση και Άγιοι (τέµπερα σε στοκαρισµένο 

ξύλο), Αγία Βαρβάρα και Άγιος Σάββας (τέµπερα σε στοκαρισµένο ξύλο), Άγιος 

Ιωάννης Χρυσόστοµος και Άγιος Αντώνιος (λάδι σε προετοιµασία υφάσµατος σε 

ξύλο). 

 

 

5. Καπναποθήκες Παπαπέτρου 

 

Ο Αναστάσιος, Χρήστος και Ιωάννης 

Παπαπέτρου, την πενταετία 1925-30 

έκτισαν µία από τις µεγαλύτερες 

καπναποθήκες, που συνδέονταν 

µάλιστα µέσω παράκαµψης µε το 

σιδηροδροµικό δίκτυο.Το κτίριο 

είναι πέτρινο τετραώροφο µε 

υπόγειο, κεραµοσκεπές, µε αυστηρή 

συµµετρική διάταξη των ανοιγµάτων 

και µορφολογία που παραπέµπει στο 

ύφος της Αρτ Ντεκό. Ξεχωρίζει δε 

για τις επιβλητικές του διαστάσεις, 

καθώς το µήκος του φτάνει τα 67 

µέτρα και το πλάτος του τα 37. Μετά 

τη συρρίκνωση του καπνεµπορίου το κτίριο έµεινε για δεκαετίες αχρησιµοποίητο. 

Ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισµού και έχει κριθεί διατηρητέο από το ΥΠ.ΠΟ. καθώς 

αποτελεί ξεχωριστό αρχιτεκτονικό µνηµείο το οποίο χρήζει ανακαίνισης και 

αξιοποίησης. 

 

 


